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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o estudo realizado como dissertação de mestrado na 

Universidade de Brasília. Constitui uma investigação que teve por objetivo contribuir para o 

estabelecimento de um modelo causal capaz de representar a relação existente entre a 

carência ou precariedade dos serviços de drenagem urbana – CPSDU – e a ocorrência de 

doenças de interesse para a Saúde Pública, abstraindo, nesse contexto, outros fatores 

intervenientes não ligados à CPSDU.   

A construção do referido modelo foi realizada com base no levantamento de dados 

constantes da literatura, a partir da utilização de uma listagem de controle do tipo 

questionário, e da aplicação do método Delphi, em versão adaptada. 

Ao longo de duas rodadas de consultas, realizadas por meio da rede mundial de 

computadores, os dados levantados foram submetidos à apreciação de um grupo de 

especialistas composto, inicialmente, por 104 profissionais, dentre os quais encontravam-se 

epidemiologistas, infectologistas, engenheiros, entomologistas e parasitologistas, do Brasil e 

do exterior.  

Ao final da segunda consulta, observando-se o grau de pertinência atribuído pelos 

especialistas a cada item avaliado, foi construído o modelo causal, abrangendo-se 12 

enfermidades. São elas: febre amarela urbana, dengue, esquistossomose, filariose, 

leptospirose, malária, febre tifóide, hepatite A, diarréias como a cólera, ascaridíase, 

ancilostomíase e tricuríase. 

A verificação do referido modelo foi realizada na terceira e última rodada de consultas, 

obtendo-se dos 23 especialistas participantes, a seguinte avaliação: 17 validaram-no; 3 não 

validaram; 2 julgaram-no parcialmente válido e 1 optou por não avaliá-lo.  

Os resultados obtidos ratificam a importância da drenagem urbana como uma questão 

de saúde pública, uma vez que a CPSDU contribui, em maior ou menor escala, para a 

formação de criadouros de vetores alados e hospedeiros de agentes etiológicos de doenças, 

bem como favorece a contaminação do solo e da água de abastecimento publico, também 

levando à ocorrência de doenças.  
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ABSTRACT 

 

This is the work presented to the University of Brasília as a master dissertation. Its 

objective was develop a causal model that shows the relationship between lack or 

precariousness of urban drainage systems – LPUDS – and diseases occurrence that are 

important to public health, without considering the intervention of other factors not linked to 

LPUDS. 

The model was constructed based on literature review, using a checklist, and the 

application of the Delphi method, in adopted version. 

During two roads of consultations, through INTERNET, the data obtained were 

submitted to evaluation of an experts group, composed by 104 professionals, as 

epidemiologists, infectologists, entomologists and parasitologists, of Brazil and other 

countries. 

After the second road of consultations, according the pertinence level attributed by the 

experts to each item evaluated, the model was constructed with 12 diseases: yellow fever, 

dengue, filariasis, schistosomiasis, leptospirosis, malaria, typhoid fever, diarrhea as cholera, 

hepatitis A, hookworm, ascaridiasis and trichuriasis. 

Twenty-three experts participants on third and last consultation evaluated the model: 

17 considered it as valid; 3 as not valid; 2 as partially valid and 1 did not evaluate it. 

The obtained results confirm the importance of drainage as public health subject, once 

it contributes, in large or small  scale, to vector mosquito and hosts proliferation of the causal 

agents of diseases, for the breedings sites formation, and favours soil and water 

contamination, that also lead the morbidity occurrence. 
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 1 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Saúde, segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde - OMS, é o “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença”.   

Exatamente buscando compreender esse conceito de forma mais profunda, Heller 

(1997), em sua pesquisa bibliográfica sobre o estado da arte da relação saneamento-saúde, 

apresenta extenso relato histórico ligado a esse tema. Por exemplo, na Índia, há 4.000 anos, 

já havia a preocupação de construir banheiros e esgotos, além de implantar a drenagem das 

ruas (Rosen, 1994 apud Heller, 1997). Por outro lado, o Velho Testamento também faz 

referência à citada relação quando se lê  “sujeira pode levar à insanidade”, dentre outras 

afirmativas (Kottek, 1995 apud Heller, 1997).  

Ao longo do tempo, tal relação veio assumindo características mais nítidas e 

compreensíveis, a partir de trabalhos de significativa importância, os quais foram realizados 

sob a influência e a motivação geradas pela  “Década Internacional do Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário”, declarada  pela OMS para o período 1981-1990 (Heller, 

1997).  

Assim, por exemplo, Feachem et al. (1983), segundo Heller (1997), elaboraram a 

classificação ambiental das infecções relacionadas aos excretas (ver apêndice A). No final 

da década de 80, Cairncross e Feachem (1990, apud Heller, 1997), apresentaram a 

classificação ambiental das doenças relacionadas com a água, tendo por base os 

mecanismos pelos quais tais doenças são transmitidas (ver apêndice B). 

Além desses estudos, no que tange à limpeza urbana, há registros de trabalhos 

publicados por Najm (s. d., apud Heller, 1997), ressaltando as vias de contato homem-lixo, 

apresentadas no apêndice C, e  por  Mara e Alabaster (1995), os quais desenvolveram a 

classificação ambiental das enfermidades transmissíveis relacionadas com o lixo (ver 

apêndice C). 

Concernente à drenagem, o trabalho de Mara e Alabaster (1995) também merece 

destaque. Apresenta importante classificação das doenças relacionadas à habitação em 

países em desenvolvimento, ressaltando-se aquelas transmitidas por insetos vetores de 

hábitos peridomésticos, como a leishmaniose e a filariose bancrofti, para as quais indica 

como forma de controle a drenagem pluvial. 

Além de todos os trabalhos supracitados, os quais abordam a relação saneamento-

saúde, foram igualmente realizadas numerosas pesquisas sobre o impacto dos serviços de 

saneamento sobre a saúde. Essas investigações, que contaram com o auxílio da 

Epidemiologia Analítica (ver apêndices D e E), detiveram-se em sua maioria, ainda sob a 

influência da “Década Internacional do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”, ao 
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estudo desses dois componentes do saneamento (Heller, 1997). Passaram ao largo do 

componente drenagem urbana, talvez por considerá-lo de somenos importância, 

comparativamente com os aqueles dois.  

Cairncross (1989), não obstante, reconhece a importância da drenagem para a 

Saúde Pública, asseverando que a escassez de pesquisas concernentes a esse respeito 

também se deve ao fato de que o Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento 

regional, apesar dos investimentos que realizam na área, não têm tido maior interesse em 

estudar o tema. 

São, portanto, raros os trabalhos referentes à drenagem urbana, segundo essa ótica, 

o que concitou à realização deste estudo. 

Dessa forma, o presente texto, em seu capítulo segundo, apresenta o objetivo da 

investigação realizada.  

O terceiro capítulo está dividido em sete seções, a saber : drenagem urbana como 

uma questão de saúde pública; drenagem urbana e controle de doenças; tópicos em 

Biologia; estudo de doenças relacionadas à carência ou precariedade dos serviços de 

drenagem urbana – CPSDU; estudo das relações causais; modelos causais; método Delphi. 

Os capítulos quarto, quinto e sexto, respectivamente, abordam a metodologia 

utilizada; os resultados obtidos e discussões correlatas, e as conclusões e recomendações. 
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2 – OBJETIVO 

 

Os aspectos apresentados no capítulo anterior, os quais demonstram o quão 

obscuros ainda se afiguram os mecanismos envolvidos na relação saneamento-saúde, 

relacionados com a drenagem urbana (Heller, 1997), constituíram os principais fundamentos 

da investigação que se realizou no âmbito da presente dissertação de mestrado.  

Tal estudo teve como objetivo desenvolver um modelo causal capaz de explicar de 

que forma a carência ou a precariedade dos serviços de drenagem urbana - CPSDU 

favorecem a ocorrência de doenças.  

Pretendeu-se com este trabalho, tão-somente identificar os fatores ligados à CPSDU, 

que influenciam a ocorrência de doenças de importância para a saúde pública. Assim, não 

se objetivou que o resultado  alcançado constituísse um modelo capaz de englobar, em seu 

bojo, toda uma gama de fatores outros, concorrentes para as doenças, tais como, aspectos 

culturais, socioeconômicos e climáticos, por exemplo.  

Nesse sentido, apesar de terem sido levantadas informações sobre o grau de 

instrução, a condição social e a profissão dos doentes, assim como a existência de outros 

modos de transmissão das doenças, que nada têm a ver com a CPSDU, pretendeu-se que o 

modelo se limitasse a mostrar as implicações da drenagem urbana no contexto das 

doenças. Os dados que fugiram a esse enfoque foram coletados apenas para que se 

pudesse ter uma visão mais abrangente, a partir da qual fosse possível delimitar o foco do 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

3 – REVISÃO  DA  LITERATURA 

 

Este capítulo está dividido em sete seções que apresentam as bases segundo as 

quais foi  elaborado o modelo causal  “carência ou precariedade de serviços de drenagem 

urbana  –  ocorrência de doenças”. 

Assim, na primeira seção, a drenagem urbana é enfocada como uma questão ligada 

à saúde pública, abordando-se conceitos e objetivos desse componente do saneamento, 

como também outros aspectos técnicos. 

A segunda, a terceira e a quarta seções abordam, respectivamente, o emprego da 

drenagem no controle das doenças; tópicos ligados à Biologia, concernentes ao tema em 

questão, quais sejam a Entomologia e a Malacologia; breve estudo sobre enfermidades 

ligadas à carência ou precariedade dos serviços de drenagem. 

A quinta e a sexta seções enfocam, nessa ordem, um estudo das relações causais e 

de modelos causais. 

 A sétima e última seção  apresenta sucintas considerações sobre o método Delphi, 

cuja aplicação foi efetuada no processo de construção e verificação do modelo causal. 

 

3.1 – DRENAGEM URBANA:  UMA  QUESTÃO  DE  SAÚDE  PÚBLICA 

 

Nesta seção busca-se apresentar a drenagem urbana como uma questão de saúde 

pública. 

Parte-se de uma abordagem geral a respeito do processo de urbanização e seu 

impacto sobre a infra-estrutura urbana de saneamento, com destaque para a drenagem, 

culminando com a definição dos objetivos a que essa medida de saneamento se propõe, 

especialmente no que concerne à saúde pública.  

 

3.1.1 - Drenagem  e  Urbanização 

A drenagem urbana, assim como os outros componentes do aparelhamento urbano 

relativo aos recursos hídricos (o abastecimento de água e o esgotamento sanitário), como 

também o manejo dos resíduos sólidos, tem sofrido grande impacto decorrente do acelerado 

processo de urbanização (Tucci, 1997; Cordeiro e Vaz Filho, 1999 ; Marin et al., 1999). 

Esse fenômeno, que ocorre em nível mundial, caracteriza-se pela concentração 

intensa de populações em aglomerações urbanas. Segundo dados publicados em 1997 pelo 

Institut d’Amenagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France – IAURIF, citados por 

Ramos et al. (1999), em 1950, a população residente nas cidades representava apenas 25% 
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da população mundial. Em 1990, esse percentual já atingia 45%, prevendo-se sua elevação 

para valores superiores a 60% no ano 2025.  

Além desse fato, constata-se, também, o crescimento do número de cidades cuja 

população atingiu um milhão de habitantes. Em 1975, perfaziam um total de 157 cidades, 

havendo a previsão, para o ano 2000, de um aumento para 320 (Ramos et al. 1999). 

A realidade brasileira não foge ao contexto geral. Segundo Tucci (1997), desde a 

década de 60 a urbanização no território nacional vem se verificando de forma acelerada, 

com significativo crescimento da população urbana, conforme ilustram as figuras  3.1  e  3.2. 

   Figura 3.1 – Evolução da Urbanização no Brasil e no Mundo 
   Fonte: Folha de São Paulo (4/2/1996 apud Tucci, 1997) 
 

  Figura 3.2 – Evolução das Populações Urbana e Rural no Brasil  nos últimos  
                      55 anos 
  Fonte: IBGE (1997apud Cordeiro e Vaz Filho, 1999) 

 

Tucci (1997) também apresenta estimativas populacionais para o ano 2000, segundo 

as quais pelo menos duas cidades alcançariam população superior a 10 milhões de 

habitantes, ao mesmo tempo em que outras 12 ultrapassariam seu primeiro milhão de 

moradores.  
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Tais fatos, conforme já citado, resultam em significativos impactos sobre a infra-

estrutura urbana de saneamento, uma vez que esta não tem acompanhado o ritmo de 

crescimento urbano.  

No que diz respeito ao abastecimento de água, as demandas crescentes têm 

conduzido  à exaustão  da  capacidade dos sistemas, impondo investimentos significativos 

para captação de água a distâncias cada vez maiores, e para tratá-la de forma a que se 

torne potável. 

Entretanto, o êxito dessas medidas nem sempre pode ser constatado, uma vez que 

problemas de saúde pública continuam ocorrendo. Isto se dá em função da baixa qualidade 

e da reduzida quantidade de água, por vezes oferecida à população, especialmente nas 

áreas periféricas das grandes cidades de países latino-americanos, como o Brasil, africanos 

e asiáticos, considerados em desenvolvimento. 

Quanto ao esgotamento sanitário, verifica-se, também, impacto relevante da 

urbanização acelerada, desacompanhada de infra-estrutura de saneamento. A inexistência 

de sistemas adequados de coleta e tratamento de águas residuárias tem levado à utilização 

de rios e córregos como corpos receptores, prejudicando o equilíbrio desses ecossistemas;  

comprometendo a qualidade da água bruta e tornando mais dispendioso seu tratamento 

para distribuição à população, como também conduzindo à elevação do risco de proliferação 

de vetores transmissores de doenças.  

Os impactos da urbanização sobre o manejo dos resíduos sólidos também têm 

despontado. Correspondem, por exemplo, ao aumento da geração de lixo a ser coletado, 

tratado e disposto de forma sanitária e ambientalmente correta. Pela falta de intervenções 

dessa natureza verifica-se que, na maioria das cidades brasileiras, é freqüente a utilização 

do sistema de drenagem para lançamento desses resíduos. Disso decorrem entupimentos 

pontuais nas canalizações e redução da capacidade de escoamento, tanto na 

microdrenagem, como na macrodrenagem, dentre outros problemas. 

Além do efeito indireto supracitado, no que diz respeito à drenagem urbana, o 

fenômeno da rápida urbanização resulta diretamente em significativas conseqüências, as 

quais são abordadas por Marin et al. (1999) e Tucci (1997) e apresentadas a seguir: 

 aumento do volume de escoamento superficial e das vazões máximas dos 

hidrogramas, da ordem de até sete vezes (Leopold, 1968 apud Tucci, 1997), 

além da antecipação do pico de  cheia, em função do aumento da capacidade de 

escoamento em condutos e canais e da acentuada impermeabilização do solo; 

 redução da evapotranspiração e do escoamento subterrâneo; 

 aumento da produção de sedimentos decorrente da desproteção das   

superfícies, bem como da geração de resíduos sólidos; 
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 comprometimento da qualidade das águas superficiais, em função do lançamento 

clandestino de águas residuárias e da lavagem das ruas, principalmente pelas 

primeiras chuvas, que carreiam materiais sólidos contendo, por exemplo, ovos de 

helmintos, de acordo com o que referem Capizzi e Schwartzbrod (1998).  

Relativamente à ocorrência de enchentes urbanas no Brasil, Tucci (1994) 

desenvolveu um estudo no qual identifica três tipos de fenômenos dessa natureza: as 

enchentes que atingem áreas ribeirinhas; as que são decorrentes do impacto da 

urbanização na macrodrenagem, e as inundações localizadas.  

As enchentes de áreas ribeirinhas ocorrem em grandes bacias hidrográficas, com 

área superior a 1000km2. Causam impactos sobre a população, conseqüentes da ocupação 

inadequada do espaço que, por sua vez, se deve à (Tucci, 1994): 

 inexistência de restrições, no Plano Diretor Urbano da maioria das cidades 

brasileiras, quanto ao loteamento de áreas sob risco de inundação. Nesse caso, 

a sucessão de anos sem enchentes tem levado à equivocada ocupação dessas 

áreas; 

 invasão de áreas ribeirinhas pertencentes ao poder público, pela população de 

baixa renda. 

Tais enchentes decorrem, principalmente, do chamado processo natural, que 

consiste no extravasamento da calha menor do rio, atingindo seu leito maior, em função de 

eventos chuvosos extremos, em média com tempo de retorno superior a dois anos  (Tucci, 

1994), conforme ilustra a figura 3.3.  

Esse processo é característico de bacias hidrográficas rurais, nas quais o 

escoamento superficial é retido pela vegetação, infiltrando-se, em parte, no subsolo. A 

porção restante escoa gradualmente sobre a superfície, produzindo hidrogramas 

caracterizados por lentas variações de vazão e com picos de enchentes moderados, 

conforme apresenta a figura 3.4 (Tucci, 1994).  

Entretanto, com a urbanização, significativas alterações ocorrem, modificando o 

comportamento hidrológico da bacia, especialmente em função da impermeabilização do 

solo por meio de telhados, ruas calçadas, pátios e outros. Assim, a parcela de água que 

infiltrava, passa a escoar pelos condutos, aumentando o escoamento superficial. Este, antes 

retido em parte pela vegetação, passa, então, a escoar pelo canal, exigindo aumento das 

seções (Tucci, 1994). 

As inundações localizadas têm causas diversas, quais sejam (Tucci, 1994):  

 estrangulamento da seção do rio por aterros, estradas, pilares de pontes, 

assoreamento do leito, deposição de resíduos sólidos; 
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 erros de projeto e execução de obras de drenagem em rodovias e avenidas, 

dentre outros. 

                                  

                        
                         Figura 3.3 – Inundação de Áreas Ribeirinhas 
                         Fonte : adaptado de Tucci (1994) 

   Figura 3.4 – Hidrogramas  Característicos  de  Área  Urbanizada  e  de Área  

              Não Urbanizada 
               Fonte : adaptado de Tucci (1994) 

 

Levando em conta os aspectos acima mencionados, constata-se a importância do 

planejamento urbano como medida preventiva, empregada no controle de inundações.  

O Plano Diretor Urbano deve ser fundamentado em aspectos interdisciplinares, 

dentre os quais está a drenagem urbana. Portanto, o Plano de Drenagem Urbana deve ser 

um dos componentes daquele, tendo como principais objetivos  preservar e promover a 

saúde pública, o bem-estar social, ambiental e econômico dos cidadãos (Marin et al., 1999). 
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Tucci  (1997) define mais claramente o conteúdo do Plano de Drenagem Urbana, 

apresentando os seguintes aspectos que nele devem ser contemplados: 

 planejamento da distribuição da água, levando em conta os critérios de tempo e 

espaço relativos à tendência de expansão urbana, de modo a evitar prejuízos 

econômicos e ambientais; 

 controle da ocupação das áreas sob risco de inundação; 

 compatibilização da convivência com as enchentes em áreas de baixo risco. 

Além do estabelecimento do referido Plano, faz-se necessário fiscalizar o seu 

cumprimento, por meio da atribuição dessa responsabilidade a um órgão competente. 

 

3.1.2– Drenagem  Urbana: Evolução Conceitual  e Enfoque  neste Estudo   

A partir da problematização apresentada no item 3.1.1, sobre os impactos da 

urbanização na drenagem, pode-se, então, definir o enfoque segundo o qual esse 

componente do saneamento é compreendido no presente trabalho. 

Inicialmente, porém, torna-se  importante destacar a evolução que o conceito de 

drenagem urbana vem sofrendo no âmbito da engenharia.  

Tucci (1993, apud Fontes, 1999) reporta que, por muito tempo, a drenagem foi 

entendida como sendo apenas um recurso para a remoção do excesso de águas pluviais, 

da forma mais eficiente possível, com a finalidade de coibir  transtornos, prejuízos e riscos 

de inundações. 

Segundo essa visão, poder-se-ia dizer, então, que drenagem é o nome que se dá à 

intervenção, no âmbito do saneamento, que tem por finalidade dar vazão às águas de 

chuva, evitando empoçamentos, inundações, erosões e assoreamentos (Chernicharo e 

Costa, 1996). 

Atualmente, porém, é conferido um sentido mais amplo ao termo em questão. De 

acordo com esse  novo entendimento, trata-se de um conjunto de medidas que visam à 

minimização dos riscos a que as populações estão sujeitas; à redução dos danos causados 

por inundações; à promoção do desenvolvimento urbano, harmônico, articulado e 

sustentável (Fontes, 1999). 

Assim sendo, neste texto, a expressão serviços de drenagem urbana é um conceito 

que se aproxima daquele referido por Fontes (1999). Corresponde, então, às medidas que 

são ou deveriam ser executadas de forma a tornar salubres os ambientes habitados por 

populações humanas, evitando a ocorrência de inundações, bem como a formação de 

empoçamentos e alagadiços, responsáveis pela criação de condições favoráveis à 

transmissão de doenças, e que caracterizam a carência ou precariedade dos serviços de 

drenagem urbana.  
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É conveniente ressaltar que os termos inundações e alagamentos são entendidos 

neste texto como situações temporárias e corriqueiras (tempos de retorno bastante 

reduzidos), decorrentes do mau funcionamento, precariedade ou inexistência do sistema de 

drenagem. Quanto aos alagadiços, são aqui compreendidos como coleções de águas 

paradas, geralmente em canais de drenagem natural, como também em canais artificiais, 

caracterizados por baixa velocidade de escoamento, freqüentemente obstruídos pelo lixo. 

Os empoçamentos, por sua vez, designam coleções d’água retidas no solo, resultantes da 

falta de drenagem. 

Em alguns aspectos, o conceito de drenagem abordado no presente estudo se 

apresenta mais rigoroso do que o entendimento puramente centrado no ponto de vista da 

Engenharia. Isto ocorre em relação a situações em que, para o engenheiro, os serviços de 

drenagem assumem caráter de eficiência, ao contrário do que consideraria o 

epidemiologista. 

Este fato pode ser observado nos projetos voltados à drenagem de ruas urbanas, 

nos quais trabalha-se com a possibilidade da ocorrência de alagamentos em faixas de 

trânsito. O critério utilizado para definir a inundação admissível baseia-se na função principal 

da rua, que é permitir o tráfego de veículos, conforme ilustra a tabela 3.1. 

 

TABELA 3.1 –  Uso  Permitido  de  Ruas  para  Escoamento  de  Descargas  da  Chuva  
Inicial  de  Projeto,  em   Termos   de   Inundação do Pavimento 

CLASSIFICAÇÃO   DAS RUAS INUNDAÇÃO   MÁXIMA 

 

Secundária 

Sem transbordamento sobre a guia. O escoamento 

pode atingir até a crista da rua. 

 

Principal 

Sem transbordamento sobre a guia. O escoamento 

deve preservar, pelo menos, uma faixa de trânsito 

livre. 

 

Avenida 

Sem transbordamento sobre a guia. O escoamento 

deve preservar, pelo menos, uma faixa de trânsito 

livre em cada direção. 

 

Expressa 

Nenhuma inundação é permitida em qualquer faixa 

de trânsito. 

Fonte : CETESB (1986) 

 
Quanto à profundidade admissível da lâmina d’água nas ruas, são indicados os 

valores constantes da tabela 3.2. 

Como se pode constatar a partir da referida tabela, do ponto de vista do engenheiro, 

uma faixa de rua alagada ou uma lâmina d’água de 15cm na crista da rua são aspectos 
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perfeitamente admissíveis nos projetos de drenagem, justificados por não comprometerem a 

função principal da via pública. 

Entretanto, sob o prisma do epidemiologista, constituem questões de grande 

relevância, por representarem riscos à saúde e ao bem-estar dos indivíduos. 

Portanto, este estudo, embora não tenha a pretensão de propor modificações nos 

critérios de projeto dos sistemas de drenagem, ressalta a necessidade de que sejam 

levados em conta, quando da idealização dessas obras, aspectos ligados à saúde pública, 

destacando-se, portanto, a drenagem como componente do saneamento. 

 
TABELA 3.2  – Inundação   Máxima  Admissível   para   as   Condições   de 
Chuva Máxima de Projeto 

CLASSIFICAÇÃO   DA   RUA PROFUNDIDADE   ADMISSÍVEL   E   ÁREAS 
INUNDÁVEIS 

Secundária  e  Principal Construções residenciais,  edifícios públicos, comerciais e 

industriais não devem ser atingidos, a menos que sejam à 

prova de inundação. A profundidade da água na sarjeta 

não deve exceder 45cm. 

Avenida  e  Via Expressa Construções residenciais,  edifícios públicos, comerciais e 

industriais não devem ser atingidos, a menos que sejam à 

prova de inundação. A profundidade da água na crista da 

rua não deve exceder 15cm, para permitir a operação de 

veículos de socorro de emergência. A profundidade da 

água na  sarjeta não deve exceder 45cm. 

         Fonte : CETESB (1986) 

 

3.1.3 – Escalas ou Níveis de Intervenção da Drenagem Urbana 

Como já dito, a drenagem urbana é uma intervenção ambiental e, nesse sentido, 

apresenta o que se poderia denominar de escalas ou níveis de intervenção. Em nível micro, 

o sistema geral de drenagem é composto pelo sistema de microdrenagem, ou drenagem 

inicial (CETESB, 1986). Este compreende o pavimento das ruas; guias e sarjetas; bocas-de-

lobo e galerias, sendo definidos em nível de loteamento ou de rede primária urbana (Bidone 

e Tucci, 1995; CETESB, 1986).  

 De forma concisa, pode-se definir  tais componentes da drenagem inicial, como 

segue (Bidone eTucci, 1995; CETESB, 1986; FUNASA, 1999): 

 as guias, também chamadas de meio-fio, são elementos dispostos entre o 

passeio e a via pública, paralelamente ao eixo da rua, e com sua face superior 

no mesmo nível do passeio;  
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 as sarjetas são elementos que se localizam paralelamente às guias, formando 

uma calha receptora, responsável pelo escoamento das águas pluviais que 

incidem sobre a via pública;  

 as bocas-de-lobo constituem dispositivos de variada tipologia (simples; com 

grelha; combinadas; múltiplas) que têm por finalidade conduzir às galerias ou 

tubulações subterrâneas, as águas pluviais captadas pelas sarjetas; 

 as galerias correspondem às canalizações públicas que conduzem as águas 

pluviais oriundas das bocas-de-lobo até o sistema de macrodrenagem. 

O outro componente do sistema geral de drenagem, em nível macro, constitui o 

sistema de macrodrenagem, que corresponde aos canais naturais ou artificiais (CETESB, 

1986; Heller e Möler, 1996), cuja função é realizar a condução final das águas captadas pela 

drenagem inicial (Martins, 1995).      

Quando se trata de canais, tais como córregos e fundos de vale, deve-se ter em 

mente que constituem os escoadouros naturais das águas de chuva. Independem, portanto, 

da realização de obras de engenharia, que apenas visam a favorecer o escoamento, de 

modo a assegurar o alcance dos objetivos da drenagem urbana (Heller e Möler, 1996), 

citados mais adiante. 

Por essa razão, diferentemente do que se dá com os sistemas de abastecimento de 

água, por exemplo, o escoamento das águas pluviais sempre ocorrerá, independentemente 

da existência ou não de sistema específico adequado. Portanto, a eficiência desse sistema é 

que determinará a magnitude dos benefícios ou prejuízos que se refletirão sobre a 

população (CETESB, 1986). 

A implementação de obras de engenharia ligadas à drenagem pode ser efetuada sob 

óticas diferenciadas, de acordo com as necessidades de cada local e, portanto, a rotina de 

trabalho dos órgãos responsáveis. Como exemplo, pode-se citar as obras de drenagem 

empregadas pela FUNASA, geralmente em zonas urbanas de pequenas cidades. 

A drenagem superficial é utilizada em terrenos planos, que apresentam superfície 

sustentável e subsolo impermeável pela presença de rochas ou argilas. Consta dos serviços 

de preparação da superfície do terreno; melhoria dos leitos naturais das águas e construção 

de valas (FUNASA, 1999).  

A drenagem subterrânea consiste em rebaixar o lençol freático a um nível que torne 

possível a atividade agrícola, bem como assegure a estabilidade de estradas e a segurança 

das construções (FUNASA, 1999). Por outro lado, elimina também os empoçamentos que 

favorecem o desenvolvimento de larvas de mosquitos.   

No que diz respeito à drenagem vertical, é uma medida utilizada em terrenos que 

apresentam reduzida declividade, impossibilitando o escoamento superficial, como ocorre 
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nos pântanos. Nesses locais, também não há infiltração da água, que, então, encharca a 

superfície, uma vez que, abaixo desta, encontra-se uma camada impermeável. Essa técnica 

consiste em dar saída às águas superficiais e subterrâneas, por meio de poços verticais, 

fincados ou perfurados, preenchidos com pedras, cascalho ou areia grossa, assegurando-

se, assim, sua estabilidade (FUNASA, 1999).  

Finalmente, a drenagem por elevação mecânica utiliza bombas que retiram a água 

dos pontos mais baixos. Além disso, também possibilita a substituição da rede de drenagem 

superficial por sistemas de poços, a partir do bombeamento para valas coletoras (FUNASA, 

1999). 

 

3.1.4 – Objetivos da Drenagem Urbana e Sustentabilidade dos Sistemas 

As quatro ações ou medidas citadas na sub-seção anterior, constituintes das obras 

de drenagem realizadas pela FUNASA, assim como quaisquer outras que façam parte da 

rotina de trabalho de outros órgãos ligados a essa vertente do saneamento, prendem-se a 

objetivos dos mais importantes do ponto de vista da saúde, segurança e bem-estar da 

sociedade.  

Resumindo, portanto, o que já foi exposto, são os seguintes os objetivos da 

drenagem, de acordo com Chernicharo e Costa (1996): 

assegurar a locomoção de pedestres, bem como o tráfego de veículos; 

controlar erosões; 

proteger logradouros, vias públicas, prédios, etc. ; 

proteger e preservar fundos de vale e cursos d’água; 

eliminar áreas insalubres; 

eliminar a proliferação de vetores transmissores de doenças . 

Outra contribuição, que tem por fim definir os objetivos da intervenção em tela, foi 

elaborada por Butler e Parkinson (1997) e consta de três aspectos. Os dois primeiros, 

segundo os próprios autores, referem-se aos objetivos correntes da drenagem. São eles: 

proteger e manter a saúde e a segurança das comunidades; proteger o ambiente natural, 

incluindo a flora e a fauna. 

Quanto ao terceiro objetivo, diz respeito ao aspecto de sustentabilidade que, do 

ponto de vista dos citados autores, os sistemas de drenagem teriam que apresentar. Nesse 

sentido, tais sistemas deveriam constituir barreiras de proteção à saúde pública, 

assegurando o controle de inundações, evitando a poluição ambiental local e distante e 

minimizando a utilização de recursos naturais (água, energia e materiais). Além disso, 

deveriam, também,  ter longa vida útil e ser adaptáveis às necessidades das gerações 

futuras (Butler e Parkinson, 1997). 
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O conceito de sustentabilidade adotado por Butler e Parkinson (1997) como 

fundamento para a proposição supracitada baseia-se em estudos apresentados em 1987 

pela World Comission on Environment and Development – The Brundtland Comission 

Report. Segundo essa fonte, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades e aspirações das gerações atuais sem, no entanto, comprometer a 

capacidade das futuras gerações estabelecerem suas próprias necessidades. 

 Butler e Parkinson (1997), entretanto, consideram que a drenagem urbana 

completamente sustentável é uma meta inatingível. Dessa forma, advogam apenas a 

redução das práticas que a tornam insustentável por meio de determinadas estratégias. 

Dentre elas, destacam a separação dos sistemas de coleta de águas de chuva e de águas 

residuárias, tal como ocorre no Brasil (von Sperling et al., 1995).  

A adoção de tal medida, segundo aqueles autores, conduz a benefícios diversos. 

Pode-se citar, por exemplo, o fim dos transbordamentos que ocorrem em sistemas 

combinados, levando à redução dos danos ambientais decorrentes. Outro aspecto é o 

controle dos problemas operacionais nas estações de tratamento de águas residuárias, 

causados pelas vazões de pico e pelos fluxos transientes. Além disso,  ganha-se, também, 

com a possibilidade de aproveitar as águas de chuva em atividades de recreação e lazer, 

bem como reutilizando-as em caixas de descarga de vasos sanitários ou, ainda, na rega de 

jardins (Butler e Parkinson, 1997). 

Entretanto, Butler e Parkinson (1997), ao se referirem à separação dos sistemas de 

coleta das águas de chuva e das águas residuárias, não objetivam com isso endossar a 

implantação de dois sistemas independentes de canalizações. Ao contrário, conforme 

afirmam esses autores, essa prática é onerosa e frontalmente oposta à abordagem de 

sustentabilidade por eles preconizada. Assim, a solução que propõem diz respeito à 

infiltração no solo, bem como ao aproveitamento da drenagem natural para o escoamento.  

Quanto à primeira proposição, Butler e Parkinson (1997) destacam que a mesma 

teria a vantagem de contribuir para a recarga dos aqüíferos. No que concerne à segunda, 

fazem referência ao trabalho de Ellis (1995), o qual também realizou estudos acerca da 

sustentabilidade dos sistemas de drenagem. De acordo com esse autor, o aproveitamento 

dos padrões de drenagem natural, dentro do conceito de “engenharia natural” e dos 

princípios de “ecotecnologia”, por ele destacados, possibilitaria a integração dos canais 

naturais de escoamento à paisagem local, salvaguardando o equilíbrio ecológico e 

favorecendo o uso dos recursos hídricos  em atividades de recreação e lazer.  

Analisando de forma crítica as duas soluções apontadas por Butler e Parkinson 

(1997), pode-se verificar que sua implementação não pode ser generalizada. Nesse sentido, 

um dos aspectos a considerar é o clima. Em locais como o Brasil, comparativamente com o 
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que ocorre na Europa, continente onde aqueles pesquisadores desenvolvem suas 

atividades, as alturas pluviométricas são maiores. Isto representa grandes volumes de água 

a infiltrar, o que nem sempre é possível, ou corresponde à melhor alternativa, especialmente 

nos sítios  em que o lençol freático se encontra próximo à superfície. Nesse caso, a 

infiltração perderia a característica de solução sustentável, para se tornar fator contribuinte 

da formação de pântanos e alagadiços, com reflexos sobre a saúde pública. 

Por outro lado, a utilização dos padrões de drenagem natural em corpos d’água onde 

os caudais já são significativos como, por exemplo, na região Norte do Brasil, poderia dilatar 

o risco de inundações, especialmente em áreas já loteadas, localizadas no leito maior dos 

rios.  

 

 

3.2 – DRENAGEM   URBANA   E   CONTROLE   DE   DOENÇAS 

 

Esta seção tem por objetivo destacar o emprego da drenagem urbana como medida 

eficaz no controle de determinadas enfermidades de importância para a saúde pública.  

Kolsky (1999), em seus estudos sobre a relação carência ou precariedade dos 

serviços de drenagem urbana – ocorrência de doenças, partindo da premissa de que 

inundações freqüentes são responsáveis por significativos agravos à saúde, relata a 

identificação de determinados mecanismos que estariam envolvidos na referida relação 

causal.  

Segundo esse autor, a água escoa sobre as superfícies contaminando-se 

diretamente por conteúdos de latrinas, tanques sépticos e redes coletoras de águas 

residuárias, com os quais se mistura. Uma vez contaminada, leva à ocorrência de doenças 

por meio dos seguintes mecanismos: 

 infiltração na rede de abastecimento de água; 

 contaminação do ambiente doméstico seguida da ingestão de patogênicos de 

origem fecal; 

 contaminação do corpo e vestimentas de indivíduos  que atravessam áreas 

alagadas, com subsequente condução de patogênicos para o ambiente 

doméstico; 

 dispersão de ovos de helmintos no solo, inclusive nos locais utilizados para 

brincadeiras infantis; 

 desenvolvimento de criadouros de mosquitos e caramujos transmissores de 

doenças. 
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Com base, então, no exposto, esta seção apresenta exemplos do emprego da 

drenagem no controle de doenças transmitidas por vetores alados; doenças cujo agente 

etiológico necessita de um hospedeiro intermediário em seu ciclo vital; doenças contraídas 

por contato direto com água ou  solo contaminados (sem a presença de hospedeiros) e 

doenças contraídas pela ingestão de água ou alimentos contaminados ou pelo contato com 

solos contaminados . 

 

3.2.1 – Controle   de   Doenças Transmitidas por Vetores Alados de  Agentes   

Etiológicos   

A drenagem urbana tem sido largamente empregada no controle de vetores 

transmissores de doenças. 

Vetores nada mais são do que seres vivos capazes de transportar os agentes 

etiológicos de uma doença, de sua fonte primária até um novo hospedeiro. Tem-se, nesse 

caso, os chamados vetores mecânicos, mas há, também, aqueles em cujo organismo o 

agente etiológico cumpre parte de seu ciclo evolutivo, denominados vetores biológicos. 

Nesse caso, incluem-se os mosquitos relacionados à transmissão da febre amarela, 

dengue, filariose, leishmaniose e malária (Rouquayrol, 1988). 

Assim sendo, entende-se por controle de vetores as ações que têm o objetivo de 

deter o alastramento de doenças, ou seja, reduzir a morbidade, atuando sobre os vetores 

transmissores, e propiciando, além disso, segundo Heller e Möller (1996), a redução da 

mortalidade infantil e geral; o aumento da vida média do homem; a preservação das 

condições de conforto à vida humana. 

Considera-se que há três formas básicas de realizar o controle de vetores: por 

controle químico, biológico e por manejo ambiental. O primeiro consiste no emprego de 

produtos químicos, tais como larvicidas e inseticidas. É bastante difundido no Brasil, mas 

tem sérios inconvenientes do ponto de vista ambiental, em função dos impactos que causa e 

de seu alto custo (Ault, 1994).  Há, também, a necessidade de reaplicação dos produtos, 

uma vez que não eliminam definitivamente os vetores, havendo possibilidade de 

reinfestação. Por outro lado, são tóxicos ao homem e podem desenvolver resistência nos 

vetores, criando-se assim nova linhagem de indivíduos imunes (Heller e Möller, 1996). 

O controle biológico corresponde à introdução no meio de um outro organismo capaz 

de controlar o vetor, por predação ou por competição ecológica. Segundo Chernicharo e 

Costa (1996), este método ainda está em fase de pesquisas. 

Quanto ao controle ou manejo ambiental, esta é uma técnica que abrange ampla 

gama de ações ligadas ao saneamento ambiental, de modo a criar condições adversas ao 

desenvolvimento dos vetores. Seu efeito é duradouro, não gera impactos ambientais e traz 
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benefícios múltiplos à saúde e ao bem-estar da população, bem como à atividade 

econômica (Heller e Möller, 1996). 

Considerando todas essas vantagens, desde os anos 80 tem havido um interesse 

renovado pela adoção dessa técnica, deixada de lado com o advento do DDT e outros 

inseticidas, nos idos dos anos 40 (Ault, 1994). 

Segundo Ault (1994), são três os princípios fundamentais do manejo ambiental: 

 criação de modificações ambientais que gerem mudanças  permanentes  ou  de  

longa duração no habitat do vetor; 

 manipulação de fatores ambientais através de medidas temporárias  ou 

repetitivas que limitem a  reprodução, a sobrevivência ou a abundância do vetor; 

 redução   do   contato   humano   com    vetores    infectados,   utilizando  

medidas  de zooprofilaxia, modificação da habitação  e do comportamento 

humano. 

Os dois primeiros princípios, ainda segundo Ault (1994), referem-se às estratégias, 

consideradas clássicas, de redução na fonte e controle físico, ambas promovidas por 

agências governamentais. No primeiro caso inclui-se a drenagem  ou remoção de coleções 

naturais de água, ou de depósitos que contenham esse líquido favorecendo a proliferação 

vetorial. 

No que diz respeito ao controle físico, este compreende qualquer método que altere 

o ambiente e, consequentemente, interrompa o ciclo vital do vetor (Ault, 1994).    

Schliessmann et al. (1973) apresentam um exemplo da aplicação de ações de 

manejo ambiental, com destaque para a drenagem, no controle da malária. Segundo esses 

autores, no período de abril de 1968 a fevereiro de 1970, houve, no Haiti, três epidemias 

seqüenciais de malária, com mais de 1500 casos da doença, as quais ocorreram em área 

habitada por cerca de 10 mil pessoas. Três unidades administrativas daquele país foram 

atingidas, sendo que uma delas correspondia a sítios de característica pantanosa, 

atravessados por uma estrada que conduzia ao Mar do Caribe, ao longo da qual haviam 

sido instalados ancoradouros. Nesse mesmo local, estavam assentadas pessoas oriundas 

de Porto Príncipe, retiradas de terrenos invadidos existentes naquela capital.  

Inicialmente, foram adotadas medidas de controle físico por meio da aplicação de 

larvicidas. Entretanto, durante o pico da segunda epidemia, em 1969, foi verificada a 

existência de numerosos focos de mosquitos na área onde haviam sido realocadas as 

pessoas vindas de Porto Príncipe. Concluiu-se, então, que o assentamento humano, bem 

como a construção da estrada, haviam sido responsáveis pelo sério comprometimento da 

drenagem natural de toda a região, levando à formação de criadouros de mosquitos 

Anopheles albimanus (Schliessmann et al., 1973). 
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A partir dessa constatação, complementarmente à aplicação de larvicidas, medidas 

de caráter ambiental foram implementadas, tais como a limpeza dos canais e bueiros 

existentes e a implantação de um projeto de drenagem. 

Segundo Schliessmann et al. (1973), a efetividade de tais medidas ligadas à 

drenagem quanto à prevenção e ao controle da malária no Haiti, não pode ser facilmente 

avaliada, em função do uso concorrente de larvicidas. Entretanto, argumentam os mesmos 

autores que, após a conclusão das obras de drenagem, as observações entomológicas 

realizadas indicaram a redução da densidade de vetores na região para níveis abaixo 

daqueles encontrados em 1969, apenas utilizando-se menos de um terço da quantidade de 

larvicidas que vinha sendo empregada. 

Destacam, ainda, os citados pesquisadores que, além da eliminação permanente de 

criadouros de mosquitos no Haiti, os sistemas de drenagem possibilitaram o 

desenvolvimento de atividades agrícolas e contribuíram para a eficácia da aplicação de 

larvicidas, dentre outros benefícios (Schliessmann et al., 1973). 

Em 1972, Carmichael, um dos responsáveis pelo controle de mosquitos em New 

Orleans, nos Estados Unidos, tornou públicas algumas de suas experiências concernentes 

ao tema, hauridas durante os períodos em que prestou consultoria técnica em cidades do 

Paquistão, Haiti e Índia, no combate à malária. 

No Paquistão, em setembro de 1968, grave epidemia grassava na cidade de Karachi, 

atingindo 10 a 20 % da população local, o que eqüivalia a cerca de 400 mil a 800 mil casos. 

Na ocasião, a seca era intensa e os rios estavam com seus leitos descobertos. Entretanto, o 

sistema de abastecimento de água, por apresentar vazamentos, possibilitava a formação de 

numerosos criadouros de mosquitos em toda a área da cidade. Além disso, o inadequado 

acondicionamento da água nas casas e a presença de esgotos escoando em áreas abertas 

contribuíam para o problema (Carmichael, 1972). 

A solução proposta por Carmichael (1972) correspondia ao que denominou de 

“gerenciamento da água”, responsabilidade que deveria ser atribuída a uma autoridade local 

e que envolveria o projeto, a implantação, a operação e a manutenção de todos os sistemas 

de saneamento, inclusive o de drenagem urbana. 

No Haiti, Carmichael (1972) refere ter podido observar o emprego  mais completo da 

técnica de redução na fonte, no controle de vetores de doenças. Trata-se das medidas 

implementadas em áreas próximas de Porto Príncipe, as quais foram citadas no presente 

texto, algumas linhas atrás, ao relatar-se os estudos desenvolvidos por Schliessmann et al. 

(1973). 

Segundo Carmichael (1972), na primavera de 1971, foi realizada a inspeção do 

sistema de drenagem construído naquele país. Verificou-se, então, o êxito  alcançado com o 
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projeto pois, o lençol freático havia sido rebaixado, possibilitando o aproveitamento das 

terras para atividades agropastoris; o escoamento das águas superficiais se dava dentro dos 

canais, facilitando a aplicação de larvicidas, assim como haviam sido eliminados os 

criadouros de mosquitos.  

As observações de Carmichael (1972), na Índia, outrossim ratificam a importância da 

drenagem urbana no controle da malária. Naquele país, 25% dos casos da doença 

provinham da zona rural. Entretanto, o mesmo percentual estava sendo exportado de volta 

da área urbana para aquela área, uma vez que os doentes retornavam as suas casas sem 

ter recebido tratamento. 

Diversos fatores concorriam para a proliferação do Anopheles culicifacies naquele 

país, pois possibilitavam a formação de criadouros. Dentre eles, a falta de serviços de 

drenagem urbana e a carência de sistemas de abastecimento de água, o que levava a 

população a utilizar-se de poços e cisternas (Carmichael, 1972).  

Ault (1994), igualmente, reporta exemplos do emprego da drenagem no controle da 

malária. Segundo esse pesquisador, medidas dessa natureza foram utilizadas pelo Dr. 

Malcom Watson, nos anos de 1901 e 1910, para o controle da citada doença na Malásia, 

respectivamente em Selangor e Kuala Lumpur. No primeiro evento, as medidas consistiram, 

dentre outras, na drenagem de áreas urbanas e rurais localizadas em regiões de planície, 

para o combate ao Anopheles umbrosus, vetor local da doença. Já em 1910, foram 

instaladas tubulações enterradas, como meio de combate ao Anopheles maculatus, em área 

montanhosa de Kuala Lumpur (Ault, 1994). 

Snellen (1987 apud Ault, 1994) também relata que, no período de 1913 a 1919, a 

instalação de sistemas de microdrenagem e macrodrenagem foi utilizada na Indonésia, 

novamente com o fim de combater o anofelino. 

Kolsky (1999) afirma que a relação existência de empoçamentos – ocorrência de 

casos de malária  é claramente identificada na literatura. Entretanto, a associação inversa 

melhoramentos nos serviços de drenagem – redução da incidência de malária  não se 

apresenta sempre tão verdadeira. 

Para exemplificar, reporta-se, esse autor, às causas da ocorrência dessa doença na 

Índia. Segundo ele, são preponderantes sobre as questões ligadas à drenagem urbana, os  

pequenos empoçamentos nas lajes dos telhados, bem como os depósitos de água 

desguarnecidos de telas ou outro tipo de proteção (Kolsky, 1999). 

A FUNASA (1999) apresenta um elenco de medidas que devem ser levadas a efeito 

para o combate à malária. São citadas ações ligadas à limpeza urbana, quais sejam a 

limpeza manual e mecânica do leito e margens dos cursos d’água, com a retirada de troncos 

de árvores e outros obstáculos ao escoamento.  
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Além disso, são destacadas as intervenções no âmbito da drenagem, no que 

concerne à retificação e ao revestimento dos canais, bem como à construção de obras de 

arte (bueiros e galerias). As duas primeiras ações propiciam o aumento da velocidade de 

escoamento das águas, interferindo no ciclo biológico do mosquito, enquanto que as obras 

de arte regularizam o escoamento, eliminando alagamentos (FUNASA, 1999). 

O Ministério da Saúde, por meio da FUNASA, juntamente com a Organização 

Panamericana da Saúde – OPAS, no ano de 1999, lançaram publicação referente à malária, 

na qual citam a drenagem como medida de controle da doença, com vistas ao rebaixamento 

do lençol freático e à eliminação de áreas alagadas, condições propícias à reprodução do 

vetor (FUNASA e OPAS, 1999). 

Relativamente à incidência de filariose, Cairncross et al. (1988), desenvolveram 

estudos, na cidade de Pondicherry, Índia, sobre a importância da drenagem urbana no 

controle do vetor da doença. Investigaram, esses pesquisadores, a relação da falta de 

drenagem com a ocorrência de focos de Culex pipiens, propondo a utilização de um índice 

para estimar o número de mosquitos que atingiam a fase adulta a cada dia. 

Inicialmente, foram identificados os tipos de ambientes favoráveis à proliferação 

daquele vetor, quais sejam (Cairncross et al., 1988): 

 os terrenos alagados correspondentes àqueles lotes quase permanentemente  

inundados, nos quais a água parada era contaminada com freqüência por 

esgotos das propriedades vizinhas, ou por refugos e outros materiais orgânicos; 

 os poços abandonados que continham lixo e outros resíduos em seu interior;  

 os empoçamentos resultantes do lento processo de infiltração da água, pela 

presença de argila no solo; 

 as sarjetas, nas quais eram lançados os esgotos gerados na maioria dos prédios 

da cidade, escoando sem diluição alguma na época de estiagem;   

 os canais retificados, cuja seção transversal apresentava forma de “U”, 

construídos ao longo de algumas ruas, os quais eram obstruídos pelo lançamento 

de resíduos em geral, inclusive de origem fecal; 

 os canais naturais não retificados, nos quais havia a presença de vegetação 

abundante; 

 os canais retificados, revestidos de concreto, com largura que variava de 2 a 

10m, que compunham a maior parte da rede de drenagem inicial. 

A partir daí, foram selecionadas três zonas de controle, totalizando 577ha (dos quais 

cerca de 2,6ha foram objeto da investigação), representativas dos diferentes tipos de 

ambientes supracitados. Nessas, semanalmente foram realizadas coletas de amostras para 
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identificação de larvas e pupas do mosquito em estudo, utilizando-se, para isso, 

amostradores padrões.  

Assim, a média do número de pupas coletadas em cada tipo de amostrador,  durante 

um ano de atividades regulares, foi dividida pela área dos respectivos amostradores, 

obtendo-se um número médio equivalente de pupas por metro quadrado. Tal resultado foi, 

então, multiplicado por um fator proporcional à área do local de origem das amostras, 

conduzindo à obtenção de um índice de produtividade média para cada tipo de criadouro por 

unidade de área, conforme ilustra a tabela 3.3. 

 

TABELA 3.3 –  Determinação  do Número de Criadouros Potenciais em Duas Zonas da 
Cidade   de   Pondicherry, Índia. 

 

 

TIPO DE CRIADOURO 

 

 

ÍNDICE DE 

PRODUTIVIDADE 

(a) 

ZONA DE CONTROLE  

(577 ha) 

INDIRA NAGAR  

(910 ha) 

ÁREA 

(m
2
) 

 

(b) 

NÚMERO    DE 

CRIADOUROS 

POTENCIAIS 

(expresso em 1000 

unidades) 

(a x b)  

ÁREA 

(m
2
) 

 

(c) 

NÚMERO    DE 

CRIADOUROS 

POTENCIAIS 

(expresso em 1000 

unidades) 

(a x c) 

Terrenos alagados 10,0 5979 59,79 5217 52,17 

Poços abandonados 2,3 635 1,46 756 1,74 

Empoçamentos 151 270 40,77 525 79,27 

Sarjetas 4,4 12158 53,49 5823 25,62 

Canais em forma de “U” 33 4421 145,89 1829 60,36 

Canais naturais não 

retificados 

11,4 510 5,81 1485 16,93 

Canais de drenagem 

inicial 

15,6 2772 43,24 740 11,54 

TOTAL  26745 350,45 16375 247,63 

TOTAL / ha 46 0,61 18 0,27 

Fonte: Cairncross et al. (1988) 

Segundo Cairncross et al. (1988), a formulação desse índice revestiu-se de grande 

importância local, uma vez que, por meio dele, seria possível a identificação de áreas 

prioritárias para intervenção por parte das autoridades de saúde, visando ao controle da 

filariose. Para tanto, o índice deveria ser multiplicado pela área total de cada criadouro, 

fornecendo a estimativa do número de mosquitos adultos gerados diariamente.  

Assim sendo, além da zona de controle estabelecida inicialmente para coleta de 

dados, Cairncross et al. (1988), ainda no âmbito de seus estudos, selecionaram a localidade 
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de Indira Nagar, uma área de 910ha (dos quais cerca de 1,6ha foram objeto da 

investigação), na qual o índice foi igualmente aplicado, obtendo-se os dados também 

constantes da tabela 3.3. 

Analisando os resultados encontrados, Cairncross et al. (1988) destacam que a 

produtividade estimada para a zona de controle, nos criadouros denominados 

empoçamentos, foi 60 vezes maior que nos poços. Justificam os autores que esse fato se 

deve, em parte, às diferentes densidades de pupas encontradas nas amostras coletadas 

nesses criadouros, possivelmente em função da qualidade da água existente em cada um. 

Por outro lado, observam Cairncross et al. (1988) que a maior produtividade dentre os 

canais ocorre nos canais em “U”, em conseqüência da grande quantidade de lixo neles 

encontrada que, juntamente com outros fatores, contribui para sua obstrução. 

Cairncross et al. (1988) ressaltam ainda que, as áreas prioritárias para a realização 

de intervenções de controle não são necessariamente aquelas que correspondem às 

maiores áreas superficiais. Isto pôde ser claramente observado em Indira Nagar, como 

ilustra a figura 3.5, comparando-se os valores referentes aos terrenos alagados e aos 

empoçamentos. Na citada figura, a barra esquerda encontra-se dividida proporcionalmente à 

área de cada tipo de criadouro, enquanto que a barra direita apresenta a proporção com que 

cada um contribui para a produtividade de mosquitos. Pode-se constatar, então,  que a 

maior área corresponde à dos terrenos alagados (5217m2,  equivalentes a 32% da área em 

estudo), responsável por 21% da produção de mosquitos. Entretanto, a área onde ocorrem 

empoçamentos, equivalente a 3% da área total (525m2), contribui com cerca de um terço de 

toda a produção (32%). 

Cairncross et al. (1988) concluem seu trabalho evidenciando que os dados 

encontrados em Pondicherry não se aplicam necessariamente a outras cidades, onde o 

número e a natureza dos criadouros poderão apresentar especificidades. Entretanto, 

ressaltam que o método desenvolvido, ao contrário, está sujeito à larga aplicação. 

Destacam, ainda, aqueles autores, a importância de estudos entomológicos para a definição 

de prioridades no combate à filariose (Cairncross et al., 1988). Dessa forma, segundo 

sugerem, cabe aos engenheiros responsáveis pelas intervenções que atendem a essa 

finalidade, tais como a drenagem urbana, a necessária busca de subsídios junto aos 

profissionais ligados àquele campo de atividades. Certamente, essa assertiva pode e deve 

ser estendida às ações de controle de qualquer doença transmitida por vetores. 

No que diz respeito à leishmaniose, Mara e Alabaster (1995) sugerem a adoção de 

medidas de controle ambiental dos insetos vetores, os flebótomos, ligadas à engenharia 

sanitária, destacando a importância de melhoramentos no sistema de microdrenagem pluvial 

e promovendo a limpeza dos canais de macrodrenagem. 
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                   Área Superficial                                  Produção Relativa  
                         Relativa                                           de Mosquitos 

 

 

  terrenos alagados 32%                                             21% 

          

               1%  

poços abandonados 5% 

    empoçamentos   3%            32% 

 

          

 

    sarjetas  36%            10% 

 

 

       canais em “U”  11%            24% 

 

canais não retificados 9%             7% 

    canais de drenagem  4%              5% 
                                    inicial 

                    Figura 3.5  –  Comparação   da   Superfície  Relativa   e     da   Produção 
                                          Relativa de  Mosquitos em Diferentes Tipos de Criadouros 
                                          em  Indira Nagar, Índia. 

         Fonte: adaptado de Cairncross et al. (1988). 

  

Finalmente, os fatos registrados por Nascimento Júnior (1999) igualmente ratificam a 

importância da drenagem no controle de doenças. Esse autor identificou focos de A. aegypti, 

o vetor da febre amarela urbana e da dengue, em componentes do sistema de drenagem 

pluvial do Distrito Federal, utilizando dados gerados pelo Instituto de Saúde do Governo do 

Distrito Federal - ISGDF. 

Tais focos foram encontrados em bueiros e canaletas. No primeiro caso, ressalta-se 

que, para aquele Instituto, diferentemente do que se considera em Engenharia, são 

categorizados como de bueiros, os poços de visita, os canais e as bocas-de-lobo, como um 

todo. Já as canaletas, constituem qualquer tipo de escavação estreita feita no solo, 

funcionando como conduto livre, permitindo o escoamento da água (Nascimento Júnior, 

1999). 
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3.2.2 - Controle  de  Doenças que incluem Hospedeiros no Ciclo Vital de seus Agentes  

Etiológicos   

A drenagem também é empregada no controle de seres que se prestam à 

intermediação entre agente e indivíduo suscetível, mas apenas atuando como abrigos 

biológicos daquele, sem a função de o transportar. São  conhecidos como hospedeiros 

intermediários ou intercalados, tendo-se como exemplo os moluscos que fazem parte do 

ciclo vital do agente da esquistossomose (Rouquayrol, 1988). 

Relativamente a essa doença, Ramos et al. (1970) asseveram já ser conhecido o 

papel que as inundações desempenham na vida dos referidos moluscos. Por um lado, tais 

fenômenos contribuem para a destruição dos criadouros desses caramujos, em função das 

alterações ecológicas que desencadeiam  nos cursos d’água naturais e nos canais de 

irrigação. Por outro lado, contudo, facilitam sua proliferação e dispersão pela formação de 

alagadiços nas depressões próximas às margens dos rios; causam o transbordamento dos 

canais de irrigação, a vinda à tona e o espalhamento desses moluscos por toda a área 

cultivada e arredores; comprometem o sistema de esgotamento sanitário, facilitando a 

proliferação dos mesmos e aumentando o risco de contaminação das águas por larvas de 

Schistosoma mansoni; transportam plantas aquáticas a grandes distâncias, arrancadas pela 

violência das águas, dispersando os moluscos em questão.  

Portanto, todos esses fatos ratificam a importância das obras de drenagem no 

controle da esquistossomose. 

Ramos et al. (1970) desenvolveram estudos que confirmaram a influência das 

inundações sobre a expansão da esquistossomose mansoni. Trata-se de uma pesquisa 

realizada na cidade paulista de São José dos Campos, em 1967, após a ocorrência de uma 

enchente de grandes proporções que levou ao transbordamento do rio Paraíba.  

De acordo com o relato dos autores, as águas daquele rio ficaram parcialmente 

represadas, formando uma espécie de bacia, na qual era feito o lançamento de águas 

residuárias, em função do rompimento do emissário de esgotos a montante. A inundação 

atingiu a rua que dava acesso a uma vila de casas que, por se encontrar em cota mais 

elevada do terreno, sobressaía-se como uma ilha. Assim sendo, os moradores do local eram 

obrigados a atravessar uma lâmina d’água de 30 a 40cm, infestada de caramujos  

contaminados pelo Schistosoma mansoni. 

Como resultado do quadro acima descrito, após a ocorrência das inundações, em 

fevereiro de 1967, Ramos et al. (1970) identificaram a existência de 21 casos da doença, 

seguramente autóctones daquele local. Comparando tais dados com os resultados dos 

censos coprológicos realizados nos anos de 1965 e 1966, que registraram apenas três 
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casos autóctones, pôde-se constatar a relação causal  inundação – incidência de 

esquistossomose.  

Essa constatação foi comprovada por meio da exposição (por 30 minutos) de 

camundongos cobaias às águas do rio Paraíba, os quais contraíram a doença (Ramos et al., 

1970). 

Ramos et al. (1970) também reportam que, na mesma época, um outro ponto da 

cidade foi igualmente atingido pelo rio Paraíba. Ao longo de seu curso, esse rio recebia 

contribuições de esgotos das casas localizadas em suas margens. Assim, a inundação de 

determinadas áreas, que se transformaram em locais de diversão para crianças, teve como 

conseqüência o incremento da incidência da esquistossomose. Nesse local, os casos 

autóctones registrados passaram a 22, enquanto que em todo o período de 1962 a 1966, 

haviam sido apenas 11. 

Ault (1994) também destaca o emprego da drenagem no controle da 

esquistossomose. Nesse sentido, reporta a desobstrução de canais em Porto Rico, visando 

ao aumento da vazão de escoamento como medida de combate aos moluscos. 

 

3.2.3 – Controle  de  Doenças Transmitidas pelo Contato Direto com  Água   ou  Solo  

Contaminados (sem a presença de hospedeiros) 

Como já citado, a ocorrência de inundações em áreas urbanas acarreta sérias 

conseqüências à saúde pública. Diversas investigações têm sido efetuadas corroborando tal 

relação causal, que, entretanto, poderia ser controlada por meio de eficientes obras de 

drenagem. 

Azevedo e Corrêa (1968) tecem, em seu trabalho, considerações sobre a epidemia 

de leptospirose que se seguiu às duas enchentes ocorridas em Recife, nos  meses de maio 

e junho de 1966.  

Relatam aqueles autores que, poucos dias após a segunda enchente, novos e 

numerosos casos suspeitos daquela doença foram detectados e submetidos à comprovação 

sorológica. Assim, foram examinadas 886 amostras de sangue, correspondentes a 508 

pacientes, dos quais 180 estavam contaminados. Além desses, após necrópsia,  mais um 

paciente foi considerado doente.  

De acordo com os relatos de tais doentes, Azevedo e Corrêa (1968) apresentam 

informações a respeito do processo de transmissão da enfermidade, compiladas na tabela 

3.4. Note-se que os dados referenciados por um mesmo doente muitas vezes foram citados 

em mais de um dos grupos da tabela.  

Esses pesquisadores estudaram simultaneamente a distribuição dos casos da doença 

por faixa etária, sexo e profissão, apresentada nas tabelas 3.5, 3.6 e 3.7. 
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TABELA 3.4 -  Dados  Relativos   à  Transmissão   de   Leptospirose durante a Epidemia 
ocorrida em Recife - PE, em 1966 

NÚMERO DE DOENTES DADOS RELATIVOS À TRANSMISSÃO 

170 contato com água e lama das enchentes 

4  presença habitual de ratos em seu local de trabalho 

6 presença habitual de ratos em sua residência 

160 contato com águas da enchente por horas ou dias 

1 atividade profissional em porto particular, com presença 
habitual de ratos 

2 atividade recreativa (pescaria) 

7 atividade profissional dentro da lama 

6 presença habitual de ratos em sua residência, com 
aumento durante a cheia 

Fonte : adaptado de Azevedo e Corrêa (1968) 

 

 

TABELA 3.5 – Distribuição  por Faixa 
Etária dos Casos de Leptospirose                                             
ocorridos em Recife, em 1966 

FAIXA ETÁRIA 

(anos) 

NÚMERO DE CASOS 

1 a 10  2 

11 a 20  28 

21 a 30  66 

31 a 40  40 

41 a 50  33 

51 a 60  10 

mais de 60  2 

                                 Fonte: Azevedo e Corrêa (1968) 

 

 
TABELA 3.6  –   Distribuição       por    
Sexo  dos  Casos  de   Leptospirose 
ocorridos em Recife, em 1966 

SEXO NÚMERO DE CASOS 

Masculino 159 

Feminino 22 

                                     Fonte: Azevedo e Corrêa (1968)                       
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TABELA  3.7   –  Distribuição   por   Profissão    dos   Casos   de     Leptospirose 
 Ocorridos  em   Recife,  em     1966 

PROFISSÃO NÚMERO DE CASOS 

Domésticas 28 

Ambulantes 28 

Sem profissão 25 

Militares 11 

Motoristas 8 

Estudantes 8 

Operários 8 

Comerciários 7 

Pedreiros 6 

Serventes 6 

Carpinteiros 4 

Mecânicos 4 

Pintores 3 

Talhador, padeiro, vigia, cobrador de ônibus, carroceiro, 
funcionário público aposentado  
 

( 2 de cada) 

 

14 

Agricultor, capinador da prefeitura, sapateiro, fundidor, 
capoteiro, barbeiro, cozinheiro, ourives, contínuo, ferroviário, 
garçom, estofador, alfaiate, marítimo aposentado, estivador, 
encanador, relações públicas, carregador de caminhão, 
lanterneiro, porteiro, escolar  
 

(1 de cada) 

 

 

 

21 

TOTAL 181 

Fonte: Azevedo e Corrêa (1968) 

 

Ainda relativamente à leptospirose, em 1997, Carneiro publicou estudos que haviam 

sido realizados no âmbito do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia dos rios Iguaçu / 

Sarapuí, no Rio de Janeiro. A área objeto da investigação correspondeu aos sítios 

inundáveis daquela bacia, para os quais foram calculados coeficientes de incidência da 

doença, com vistas a avaliar a relação custo-benefício de intervenções relacionadas ao 

controle de cheias. 

O levantamento de dados foi realizado a partir da aplicação de questionários, gerando-

se, assim, um banco de dados, o qual possibilitou a obtenção de dois histogramas, 

apresentados nas figuras 3.6 e 3.7. Como se pode constatar, o primeiro gráfico evidenciou a 

relação positiva existente entre o aumento da ocorrência de casos de leptospirose e o 

aumento do tempo de duração das inundações, enquanto que o segundo mostrou que são 

diretamente proporcionais o número de casos e a altura da lâmina d’água. 
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    Figura 3.6 –  Percentual de Casos de Leptospirose  Relacionados   ao  
                         Tempo de Duração da Cheia. 
    Fonte : adaptado de Carneiro (1997). 
 
 

    Figura 3.7 – Percentual    de   Casos  de   Leptospirose    Relacionado   
                                       à  Altura  da  Cheia.   

    Fonte : adaptado de Carneiro (1997).        
 

3.2.4 – Controle  de  Doenças Transmitidas pela Ingestão de Água Contaminada ou 

pelo Contato Direto com Solos Contaminados  

A drenagem urbana também está relacionada ao controle de doenças, tais como a 

febre tifóide, a hepatite A, as diarréias e as helmintoses intestinais.  

O controle de inundações e da formação de alagadiços, por um lado, assim como a 

manutenção dos sistemas de abastecimento de água, evitando-se rachaduras, asseguram 

que, em havendo subpressão na rede, não ocorra contaminação da água por penetração, 

no seu interior, dos agentes etiológicos daquelas doenças, porventura presentes no 

ambiente externo. 
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Fashuyi (1988) desenvolveu  estudos na Nigéria, os quais tiveram como objetivo 

observar a dinâmica da transmissão de helmintoses como a ancilostomíase, a ascaridíase e 

a tricuríase em uma comunidade localizada na zona urbana da cidade de Iwaya, 

comparativamente com a incidência das mesmas parasitoses nas comunidades rurais de 

Iworoko/Igbemo.  

Para tanto, foram selecionadas crianças na faixa etária de 8 a 12 anos, estudantes 

de escolas primárias daquelas localidades, sendo 405 em Iwaya e 305 em Iworoko/Igbemo. 

Após a realização de exames coprológicos, foram identificados os indivíduos doentes, aos 

quais administrou-se uma dose de droga anti-helmíntica. A seguir, novos exames foram 

realizados na segunda semana, assim como no terceiro, no quinto, no  nono e no décimo 

segundo meses  após o tratamento (Fashuyi, 1988). 

Os resultados obtidos indicaram maior incidência de doenças em Iwaya, tendo-se 

identificado como fatores causais a grande concentração populacional, associada à falta de 

planejamento urbano, com destaque para a carência de serviços de drenagem; ausência de 

redes de abastecimento de água e de sistemas adequados de coleta de águas residuárias 

(Fashuyi, 1988). 

Moraes (1996), em sua tese de doutoramento, realizou estudos na cidade de 

Salvador, Bahia, em comunidades do Vale do Camarajipe, caracterizadas por diferentes 

níveis de atendimento, no que diz respeito ao sistema de drenagem pluvial e ao de 

esgotamento sanitário.  

As comunidades foram classificadas em três grupos, dos quais o grupo 3 foi 

composto por três localidades servidas por rede simplificada para esgotamento sanitário e 

pelas “escadas e rampas drenantes”. Estas constituem um sistema de drenagem não-

convencional, pré-moldado em concreto, composto por espaços ocos cobertos por piso e 

degraus que permitem a passagem de pedestres, possibilitando, no seu interior, o 

escoamento das águas de chuva e esgotos . 

O grupo 2 foi formado por três comunidades que dispunham apenas das “escadas e 

rampas drenantes”, tanto para escoar as águas pluviais, quanto para os esgotos. 

Finalmente, o grupo 1, foi constituído por três comunidades que não dispunham de qualquer 

das duas intervenções supracitadas, sendo, portanto, o grupo controle. 

Em cada uma das localidades foram selecionadas crianças em duas faixas etárias, 

menores de 5 anos e entre 5 e 14 anos, com o objetivo de estimar a incidência de diarréia e 

a prevalência e a intensidade de helmintoses intestinais como a ancilostomíase, a 

ascaridíase e a tricuríase, respectivamente. 
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Os resultados obtidos por Moraes (1996) revelaram que é maior a prevalência de 

diarréia freqüente em crianças menores de 5 anos, residentes em áreas sem intervenção, 

de acordo com o que apresenta a tabela  3.8.  

 

TABELA  3.8 -  Prevalência  de  Diarréia  em Relação às Condições de Drenagem e 
Esgotamento Sanitário em Área Periurbana de Salvador 

TIPO DE INTERVENÇÃO PREVALÊNCIA   
DE CRIANÇAS COM 

DIARRÉIA 
FREQUENTE (%) 

ODDS  RATIO (95% )  

NÂO AJUSTADO AJUSTADO 

Rede simplificada de esgoto,  
escadas e rampas  drenantes 

3,8 1,00 1,00 

Escadas e rampas drenantes 11,6 3,33 (2,15 – 5,15) 2,97 (2,00 – 4,41) 

Sem intervenção 28,0 9,89(5,81 – 16,83) 8,10(4,99 – 13,16) 

Fonte: adaptado de Moraes (1996) 

 

Quanto às helmintoses, foi maior a prevalência também nas áreas caracterizadas por 

menor grau de intervenção em drenagem e esgotamento sanitário, conforme evidencia a 

tabela 3.9.   

 

TABELA 3.9  -  Prevalência   de   Helmintoses   Intestinais   em   Relação   às    Condições 
de Drenagem e Esgotamento Sanitário em Área Periurbana de Salvador 

TIPO DE INTERVENÇÃO PREVALÊNCIA  

(%) 

ODDS  RATIO (95% ) 

NÂO AJUSTADO AJUSTADO 

Ascaridíase 

Rede simplificada de esgoto,  
escadas e rampas  drenantes 

38,0 1,00        - 1,00        - 

Escadas e rampas drenantes 47,1 1,45  (1,35 - 1,56) 1,34 (1,29 – 1,39) 

Sem intervenção 66,44 3,22  (2,58 - 4,02) 2,72 (2,39 – 3,10) 

Tricuríase 

Rede simplificada de esgoto,  
escadas e rampas  drenantes 

68,3 1,00        - 1,00      - 

Escadas e rampas drenantes 71,8 1,18 (1,14 – 1,22) 1,08 (1,07 – 1,09) 

Sem intervenção 87,8 3,34 (2,57 – 4,34) 2,59 (2,25 – 2,98) 

Ancilostomíase 

Rede simplificada de esgoto,  
escadas e rampas  drenantes 

9,4 1,00        - 1,00      - 

Escadas e rampas drenantes 8,6 0,91 (0,89 – 0,93) 0,85 (0,83 – 0,87) 

Sem intervenção           25,2 3,27 (2,54 – 4,20) 2,78 (2,38 – 3,25) 

Fonte: adaptado de Moraes (1996) 

 

Nas mesmas tabelas referidas acima, pode-se observar, também, a incidência das 

doenças, medida por meio do odds ratio (razão dos produtos cruzados) ajustado e do não 
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ajustado em função dos fatores de confundimento identificados, tais como sexo da criança, 

idade da mãe, área construída, presença de animais na casa, tipo de piso da casa, usos da 

água, tipo de banheiro, dentre outros. 

Segundo comenta Kolsky (1999) a respeito do trabalho desenvolvido por Moraes 

(1996), a avaliação dos benefícios da drenagem sobre a saúde, não se apresenta 

caracterizada de forma isolada e exclusiva, uma vez que as “escadas e rampas drenantes” 

coletam, também, esgotos da comunidade. Assim, não seria possível inferir o quanto à 

intervenção pôde ser atribuído, em termos de redução das doenças estudadas. 

Entretanto Kolsky (1999), citando outros autores, ressalta a grande validade e 

importância do trabalho de Moraes, por possibilitar a avaliação relativa dos méritos das duas 

intervenções em tela, no que concerne à saúde pública. 

Gutiérrez et al. (1996) reportam os resultados da análise que realizaram no México 

acerca das tendências de mortalidade por doenças diarréicas em crianças menores de cinco 

anos de idade, entre 1978 e 1993. Tal estudo foi desenvolvido em três fases, quais sejam: a 

primeira, de 1978 a 1983, anterior à introdução da terapia de rehidratação oral como medida 

de controle à mortalidade; a segunda, de 1984 a 1989, correspondente ao período em que 

apenas a terapia supracitada foi utilizada, tendo sido objeto de campanha nacional; e a 

terceira, fase em que, em adição à citada campanha, foram introduzidos programas de 

imunização, bem como melhoramentos significativos no que tange à infra-estrutura sanitária, 

tais como expansão da rede de drenagem e de abastecimento de água; aperfeiçoamento 

dos processos de cloração da água e proibição efetiva do uso de esgotos sanitários para 

irrigação de culturas. 

Ao final do estudo, foi constatada a importância da campanha de rehidratação para a 

redução da mortalidade infantil. Entretanto, o maior impacto sobre esse indicador de saúde 

foi observado na terceira fase do estudo, após a implementação das medidas de imunização 

e de infra-estrutura sanitária (Gutiérrez et al.,1996). 

Smith (1993, apud Kolsky, 1999) também contribuiu para o esclarecimento da 

relação carência ou precariedade dos serviços de drenagem urbana – ocorrência de 

doenças, por meio de sua pesquisa, que se desenvolveu em um campo de refugiados, 

localizado na Faixa de Gaza.  

Em seu trabalho, esse autor observou que não houve a esperada redução da 

contaminação ambiental e da infecção humana por Ascaris lumbricoides, como decorrência 

da implantação de rede coletora de águas residuárias.  

A justificativa para esse fato, segundo Smith (1993, apud Kolsky, 1999), seria a 

existência do que denominou “caminhos alternativos”, os quais estariam tornando possível a 



 32 

persistência da contaminação ambiental por ovos daquele helminto, seguida da ingestão 

dos mesmos. 

Smith (1993, apud Kolsky, 1999) assevera que essas vias de contaminação, dentre 

outras, decorreriam da existência de canais de drenagem superficial, utilizados para o 

lançamento de excretas antes da implantação de rede coletora específica; da ausência de 

sistemas de microdrenagem; da ocorrência de enchentes e da existência de ruas de solo 

arenoso, nas quais crianças eliminavam diretamente seus dejetos. 

 

 

3.3 – TÓPICOS EM  BIOLOGIA 

 

Esta seção tem por fim destacar aspectos da Biologia, correlatos ao presente estudo, 

tais como a Entomologia e a Malacologia Médicas, os quais, respectivamente, dizem 

respeito aos vetores e hospedeiros dos agentes causadores das doenças citadas na seção 

anterior, cujo controle está ligado ao emprego da drenagem urbana, de acordo com os 

dados coletados por meio da revisão da literatura apresentada na seção 3.2. 

 

3.3.1 – Entomologia Médica 

A Entomologia é a parte da Zoologia voltada ao estudo dos artrópodes. São assim 

designados os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, dentre outros seres. 

Nesta sub-seção são apresentados aspectos relacionados aos insetos vetores da 

malária, febre amarela urbana, dengue, filariose e leishmaniose.  

Assim, destacam-se representantes das famílias Culicidae, que são os mosquitos, e 

Psychodidae (não são considerados mosquitos). Pertencem à primeira as subfamílias 

Anopheline (gênero Anopheles) e Culicinae (gêneros Aedes e Culex). Faz parte da segunda 

família, a subfamília Phlebotominae (gênero Lutzomyia). 

 

3.3.1.1 – Família Culicidae  

Subfamília Anopheline  

 Gênero Anopheles 

Os  mosquitos do gênero Anopheles,  também  conhecidos como  mosquitos-prego, 

são transmissores da malária humana. Algumas espécies também desempenham papel de 

vetoras de agentes etiológicos de outras moléstias, tais como a filariose (Forattini, 1962). 

O gênero Anopheles é dividido em diversos subgêneros, dentre os quais destacam-

se Nyssorhynchus, Kerteszia, Anopheles e Myzomyia (Carrera, 1991). Destes, as espécies 
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de interesse para este trabalho, por desenvolverem-se em empoçamentos, são 

apresentadas na tabela  3.10.   

 

TABELA 3.10  - Espécies de Anopheles de Importância Médica 

NOME OCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS TIPOS   DE 

CRIADOUROS 

Anopheles 
(Nyssorhynchus) 
darlingi 

México, América Central  
até norte da Argentina, 
todos os Estados 
brasileiros, com exceção 
das áreas secas do 
Nordeste, extremo Sul e 
áreas de elevada altitude 
(Consoli e Oliveira, 1994) 

Principal vetor da malária 
nas regiões do interior, não 
elevadas. 
Tem hábitos domiciliares 
(Forattini, 1962) 
Também já foi encontrado 
atuando local e 
secundariamente na 
transmissão de filariose 
bancroftiana no Pará 
(Consoli e Oliveira, 1994) 

Águas límpidas, 
ensolaradas ou 
parcialmente 
sombreadas, de lagoas, 
represas ou remansos 
de rios, empoçamentos 
em depressões do 
terreno, causados por 
cheias de rios 
(Consoli e Oliveira, 
1994) 

Anopheles 
(Nyssorhynchus) 
aquasalis 
 

Faixa litorânea, da Costa 
Rica até Peruíbe, São 
Paulo, pelo lado Atlântico, e 
até o Golfo de Guaiaquil, 
no Equador, na costa do 
Pacífico  (Consoli e 
Oliveira, 1994) 

Principal vetor da malária 
no litoral brasileiro. 
Ataca o homem ou outro 
animal dentro ou fora de 
qualquer abrigo, a qualquer 
hora do dia.  
Já foi encontrado atuando 
local e secundariamente na 
transmissão de filariose 
bancroftiana no Pará 
(Consoli e Oliveira, 1994) 
 

Águas com certo teor 
salino; empoçamentos 
formados pelas chuvas 
em solo salgado; águas 
paradas ou com pouca 
correnteza, pouco 
profundas e expostas 
total ou parcialmente ao 
Sol  
 
 

Anopheles 
(Nyssorhynchus) 
albitarsis 

Todo o Brasil, o Uruguai, o 
Paraguai, a Venezuela e as 
Guianas, além do Nordeste 
da Argentina,  Colômbia e 
outros países da América 
Central (Consoli e Oliveira, 
1994) 

Costuma atacar ao 
entardecer ou à noite 

Locais sombreados ou 
expostos ao Sol, 
pântanos, açudes, 
valetas, lagoas, rios. 

Anopheles 
(Nyssorhynchus) 
albimanus 

Do sul dos Estados Unidos 
até o Norte e Oeste da 
América do Sul 

É o principal vetor da 
malária nas Antilhas, 
América Central, 
Venezuela, Colômbia e 
Equador 

Água de chuva 
acumulada no solo, 
lagos, açudes, 
pântanos, valas de 
irrigação com exposição 
solar e presença de 
microrganismos sem 
putrefação (Forattini, 
1962) 
 

Anopheles 
(Nyssorhynchus) 
nuneztovari 

Região das Guianas, 
Venezuela, Colômbia e 
porção leste do Panamá 
até o Norte do Peru, Bolívia 
e Estados da Amazônia 
brasileira (Consoli e 
Oliveira, 1994) 

È mais freqüente dentro das 
florestas que em ambientes 
modificados . Ataca 
preferencialmente os 
animais, ao crepúsculo 
(Consoli e Oliveira, 1994). 

Poças de água de chuva 
e pequenas lagoas, 
batidas de sol (Consoli e 
Oliveira, 1994) 

Anopheles 
(Nyssorhynchus) 
oswaldoi 

De Costa Rica, na América 
Central, até o Norte do 
Uruguai e Nordeste da 
Argentina (Consoli e 
Oliveira, 1994) 

Vem sendo considerado 
vetor potencial da malária 
em Rondônia, Pará e Acre 

Ambientes sombreados 
com poças d’água, 
lagoas pequenas e 
remansos de rios, 
dentro das florestas 
(Consoli e Oliveira, 
1994) 
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TABELA 3.10  - Espécies de Anopheles de Importância Médica (cont.) 

NOME OCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS TIPOS   DE 

CRIADOUROS 

Anopheles (Anopheles) 
pseudopunctipennis 

Oeste e Norte da América 
do Sul, até a o Chile e 
Norte da Argentina 

Transmite a malária em 
regiões montanhosas como 
no Peru (3.200m altitude) e 
na Bolívia (2.600m de 
altitude) 

Águas limpas, pouco 
profundas, ensolaradas 
e com algas verdes.  
Na seca, desenvolvem-
se criadouros próximos 
dos rios; na época de 
chuva esses criadouros 
são “lavados” e os 
mosquitos passam a se 
reproduzir em pântanos 
e áreas alagadas 
(Forattini, 1962) 

Anopheles (Myzomyia) 
gambiae 

África Transmite a malária no 
continente africano. 
Foi introduzido no nordeste 
do Brasil em 1930, porém já 
erradicado 

Pequenas coleções de 
água limpa no solo, 
rasas, pobres em 
vegetação e batidas de 
sol (Consoli e Oliveira, 
1994) 

Fonte: adaptado de Carrera (1991) 

 

Do ponto de vista de seus hábitos, os mosquitos anofelinos têm como criadouros 

coleções líquidas paradas ou com pouco movimento, o que favorece, de modo geral, o 

desenvolvimento de suas larvas (Forattini, 1962). Assim, sua preferência é por águas 

límpidas de represas, de remansos de grandes rios ou acumuladas em depressões do 

terreno, por ocasião das cheias (Carrera, 1991). 

O poder de vôo dos anofelinos, segundo (Forattini, 1962) tem se mostrado bastante 

variável. Esse autor, citando estudos de outros pesquisadores, refere que tais mosquitos 

são capazes de se deslocar por cerca de 1600m, em regiões de clima tropical. Já em 

regiões frias, Forattini (1962) reporta valores que atingem o dobro ou o triplo daquele. 

 

Subfamília Culicinae  

 Gênero  Aedes 

Pertencem a este gênero os mosquitos transmissores da febre amarela urbana e da 

dengue. 

De acordo os diferentes habitats das larvas desses insetos, o gênero Aedes é 

dividido em diversos subgêneros, dentre os quais destacam-se Stegomyia, Finlaya e 

Ochlerotatus. As espécies principais de cada um deles são apresentadas na tabela 3.11. 

Segundo Forattini (1965a), as fêmeas de Aedes não ovipõem diretamente no meio 

líquido, preferindo as margens dos criadouros ou locais úmidos, os quais poderão vir a 

apresentar as condições ideais para seu desenvolvimento. Os criadouros preferenciais são 

pequenas coleções de água retidas em vasos de plantas, garrafas, pneus, latas, piscinas e 
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poços abandonados, caixas d’água ou quaisquer outros depósitos de água desprovidos de 

tampa, etc. 

 

TABELA 3.11   – Espécies de Aedes de Importância Médica 

NOME OCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS TIPOS   DE 

CRIADOUROS 

Aedes (Stegomyia) 

aegypti 

África e Américas  Sua origem é africana, 
mas foi introduzida nas 
Américas por navios e 
aeronaves procedentes 
daquele continente. 
Espécie nociva, domiciliar 
e antropófila, responsável 
pela transmissão da febre 
amarela urbana e da 
dengue. 
Admite-se que tenha sido 
anteriormente espécie 
silvestre e bromelícola 

Águas límpidas 
acumuladas em caixas 
d’água, latas 
abandonadas, pneus 
velhos, etc. (criadouros 
preferenciais) 
Águas poluídas contidas 
em recipientes como 
garrafas abandonadas 
(Silva et al.,1999) e 
bocas-de-lobo e canaletas 
(Nascimento Júnior, 1999) 

Aedes (Stegomyia) 

albopictus   

 

Índia e outros países do 
Oriente e Américas, onde 
foi introduzido na década 
de 80 (Consoli e Oliveira, 
1994) 

Também conhecido como 
tigre asiático.  
Vetor potencial da febre 
amarela urbana e da 
dengue. 
Pode ser infectado pelos 
vírus causadores dessas 
doenças por transmissão 
transovariana  

Águas límpidas 
acumuladas em caixas 
d’água, latas 
abandonadas, pneus 
velhos, etc. 
 

Aedes (Ochlerotatus) 

taeniorhyunchus 

Costa do Atlântico, desde 
os Estados Unidos até 
Santa Catarina. 
Costa do Pacífico, desde 
a Califórnia até o Peru 

Espécie vetora da 
encefalite eqüina leste.   
Seu poder de vôo é da 
ordem de 50km (Consoli e 
Oliveira, 1994) 

Águas acumuladas ao 
nível do solo, com certo 
grau de salinidade 
encontradas em poças, 
valas de drenagem e 
charcos (Consoli e 
Oliveira, 1994) 

Aedes (Ochlerotatus) 

serratus 

Todo o Brasil Espécie vetora da 
encefalite eqüina 
venezuelana 

Águas acumuladas ao 
nível do solo 

Aedes (Ochlerotatus) 

scapularis 

Do sul dos Estados 
Unidos à Costa Rica, 
Trinidad e todo o território 
brasileiro 

Pode atuar como vetor do 
helminto causador da 
filariose bancroftiana, 
assim como, em 
condições experimentais, 
mostrou-se eficiente na 
transmissão do vírus da 
febre amarela 

Águas rasas e iluminadas, 
acumuladas ao nível do 
solo, em valas de 
drenagem, poças 
formadas por marcas de 
pneus, pegadas de 
animais (Consoli e 
Oliveira, 1994)  

Fonte: adaptado de Carrera (1991) 

 

Os ovos são altamente resistentes, atravessando incólumes períodos prolongados 

de ausência d'água e outras condições desfavoráveis, até eclodirem com o advento das 

chuvas, inundações e temperaturas ideais (Forattini, 1965a). 

Nascimento Júnior (1999), citando Forattini (1965a), reporta que o Aedes possui 

considerável poder de vôo mas que, entretanto, não tem o hábito de empreender longas 

viagens. Por outro lado, o mesmo autor informa que Forattini (1965a) apresenta dados da 



 36 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA os quais indicam que esse mosquito pode se 

deslocar a distâncias de 3km na busca de local adequado para oviposição. Assim, é 

possível que tal vetor possa contaminar indivíduos em pontos distantes dos criadouros.  

Esse mesmo autor, conforme já citado na seção 3.2, refere a descoberta de larvas 

do mosquito em bueiros e canaletas, em áreas do Distrito Federal.  

Agregado a isso, Silva et al. (1999), comprovaram a possibilidade de 

desenvolvimento de larvas do mosquito em água poluída. Tal fato, embora possa ser 

considerado isolado e sem importância epidemiológica, diante do contexto geral, representa 

um dado importante, merecedor de análise mais aprofundada pois, em se confirmando, 

levaria a supor-se a possibilidade de ocorrer proliferação do mosquito, mesmo no período de 

estiagem, em sistemas de drenagem que recebessem o lançamento de esgotos 

domiciliares. 

 

 Gênero Culex 

As espécies de interesse médico situam-se no subgênero Culex. A principal espécie é 

o Culex (Culex) quinquefasciatus, cujas informações correlatas são apresentadas na tabela 

3.12, juntamente com referências sobre outras espécies.  

 

TABELA 3.12  - Espécies de Culex de Importância Médica 

NOME OCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS TIPOS  DE  

CRIADOUROS 

Culex (Culex) 

quinquefasciatus 

Região sul da Ásia, na 
África, na Oceania e nas 
Américas, do sul dos 
Estados Unidos ao norte 
da Argentina  

Freqüentemente 
encontrado em ambientes 
modificados pelo homem, 
dentro das cidades e vilas 
rurais, inexistindo nos 
locais intocados ou há 
muito abandonados pelo 
homem (Consoli e 
Oliveira, 1994) 
Principal vetor da filariose 
bancroftiana 

Água estagnada de lagoas; 
água poluída pelo uso 
doméstico, acumulada no 
solo ou em recipientes 
artificiais, com matéria 
orgânica em abundância; 
fossas sépticas, ralos , etc. 
(Consoli e Oliveira, 1994) 

Culex (Culex) 

saltanensis 

Argentina, Brasil, 
Venezuela e Panamá 
(Consoli e Oliveira, 1994) 

Atua como vetor principal 
da malária que acomete 
as galinhas, de grande 
importância econômica 
(Consoli e Oliveira, 1994) 

Águas ensolaradas, rasas, 
muito poluídas e mal 
cheirosas de poças e valas 
(Consoli e Oliveira, 1994) 
 
 

Culex (Culex) 

declarator 

Do sul do Estados Unidos 
até o Uruguai e o 
Paraguai (Consoli e 
Oliveira, 1994) 

Atua na transmissão de 
arbovírus na Amazônia 
brasileira e em Trinidad 
(Consoli e Oliveira, 1994) 

Charcos, alagados, bolsões 
de rios, canais e lagos com 
águas profundas, frias, 
sombreadas, poluídas ou não 
(Consoli e Oliveira, 1994) 

Fonte: adaptado de Carrera (1991) 
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Os Culex, de um modo geral, segundo Forattini (1965a), têm criadouros muito 

variados. Desenvolvem-se no solo ou em recipientes, ou ainda em coleções d'água naturais 

ou artificiais, tais como, respectivamente, córregos naturais e valas de rua.  Nesses locais, 

as águas são, freqüentemente, poluídas, ricas em matéria orgânica, já em processo de 

fermentação. Por isso, a disposição inadequada de águas residuárias favorece o 

aparecimento de criadouros.  

O poder de vôo desses mosquitos, segundo Forattini (1962), é considerável. Estudos 

desenvolvidos por pesquisadores citados por esse autor, registraram distâncias da ordem de 

22.400m para a espécie Culex pipiens, atualmente conhecida como Culex quinquefasciatus, 

de acordo com Consoli e Oliveira (1994). 

 

3.3.1.2 – Família Psychodidae 

Subfamília Phlebotominae 

 Gênero Lutzomyia 

De um modo geral, os flebótomos são insetos silvestres, podendo, entretanto, atingir 

as habitações humanas localizadas a menos de 200m das matas. Algumas espécies do 

gênero Lutzomyia têm poder de vôo mais limitado, conforme apresenta a tabela 3.13, que 

também evidencia outras características desses seres. 

 

TABELA 3.13   - Espécies de Lutzomyia de Importância Médica 

NOME OCORRÊNCIA CARACTERÍSTICAS TIPOS  DE 

CRIADOUROS 

Lutzomyia intermedia América do Sul, tanto no 
interior, como na costa 
litorânea 

Vive em matas virgens e 
matas de segunda 
formação como capoeiras 
É comum adentrar 
habitações humanas 
atacando o homem, cães, 
suínos, eqüinos e aves 

Locais muito úmidos, nunca 
completamente tomados de 
água, sombreados, com 
abundante matéria 
orgânica, como por 
exemplo, o solo coberto de 
folhas em decomposição, 
inclusive com excrementos, 
frestas de rochas, tocas de 
animais silvestres, ocos de 
árvores, etc.  
 
 
 

Lutzomyia 

squamiventris 

 

Região amazônica Ataca o homem, os cães 
e outros animais 
domésticos. 
É pouco freqüente no 
interior de habitações 
humanas 

(idem) 

Lutzomyia wellcomei Serra dos Carajás 
(Estado do Pará, Brasil) 

Ataca o homem com 
avidez, proliferando 
abundantemente no 
período das chuvas 

(idem) 

Fonte: adaptado de Carrera (1991) 
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Destacam-se, dentre as 300 espécies pertencentes ao gênero, algumas de interesse 

médico, especialmente no que se refere à transmissão de protozoários do gênero 

Leishmania, causadores de leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea.  

 

3.3.2 –  Malacologia Médica 

A Malacologia é a parte da Zoologia que se ocupa do estudo dos moluscos. Estes, 

são seres de corpo mole e débil, em sua maioria resguardados por uma concha (Santos, 

1982). 

Compõem o filo Mollusca e apresentam uma grande variedade de seres, dentre os 

quais estão os caramujos, os polvos, as ostras, os mexilhões, etc. 

Dentre eles, são designados por caramujos todos os moluscos aquáticos 

pertencentes à classe gastrópoda, quer sejam pulmonados ou providos de brânquias, quer 

habitem a água salgada ou sejam dulciaqüícolas. A denominação de caracóis é mais 

indicada para pulmonados terrestres (Santos, 1982). 

Os caramujos de interesse médico estão ligados à transmissão da esquistossomose, 

atuando como hospedeiros intermediários do agente causal (Barbosa et al., 1960).  

Segundo Sounis (1985), merecem destaque os caramujos de água doce da família 

Planorbidae, gêneros Biomphalaria, Planorbis e Australorbis. Pertencem ao primeiro as 

espécies B. glabrata, B. teganophila e B. straminea.  

No Brasil, essas três espécies são comprovadamente hospedeiras de S. mansoni, 

sendo a B. glabrata a mais importante (Prata, 1996).  

De um modo geral, os caramujos Biomphalaria apresentam aspecto de concha 

espiralada, porém achatada como uma moeda (Vasconcelos e Gewandsznadjer, 1991). 

O habitat desses seres corresponde, segundo Prata (1996), a valas e remansos de 

córregos, com reduzida lâmina d’água, sem correnteza. Requerem material orgânico para 

sua alimentação, preferindo locais onde haja a presença de vegetação ou lama com 

substâncias orgânicas, luz solar e pH adequado, pois a acidez e a alta alcalinidade lhes são 

prejudiciais. 

Seu ciclo de vida tem duração aproximada de um ano. Podem resistir à dessecação 

por vários meses e, nessas condições, ser transportados para outros locais por aves e 

mamíferos. Possuem rápida capacidade de repovoamento dos habitats, o que constitui 

grande dificuldade para seu combate (Prata, 1996). 

 

 

 

 



 39 

3.4 – ESTUDO  DE DOENÇAS RELACIONADAS À CARÊNCIA  OU PRECARIEDADE 

DOS   SERVIÇOS DE  DRENAGEM  URBANA  

 

Esta seção apresenta aspectos importantes relativos às doenças relacionadas na 

seção 3.2, como sendo relacionadas à carência ou precariedade dos serviços de  drenagem 

urbana.  

Trata-se apenas de uma abordagem resumida, cujo enfoque não se prende aos 

aspectos puramente ligados à Medicina, como é natural, uma vez que esta é uma 

investigação que se desenvolve no campo da Engenharia Sanitária e Ambiental. Baseia-se 

tão-somente em breve descrição das doenças, evidenciando sua etiologia, transmissão e 

epidemiologia, além das medidas de prevenção e controle correlatas. 

O resumo do conteúdo aqui apresentado, encontra-se na tabela 3.14. 

 

 TABELA 3.14  -  Resumo  dos Principais Aspectos Relativos às Doenças em Estudo 

DOENÇAS ASPECTOS    PRINCIPAIS 

AGENTE 
ETIOLÓGICO 

TRANSMISSÃO EPIDEMIOLOGIA PREVENÇÃO 
E CONTROLE 

Febre Amarela 
Urbana 

Vírus da febre 
amarela 

Picada do 
mosquito vetor 
infectado 

Erradicada do Brasil 
desde 1942 

Controle do 
vetor; vacinação; 

Dengue Vírus DEN 1, 2, 
3 e 4 

Picada do 
mosquito vetor 
infectado 

Importante 
arbovirose, cuja maior 
incidência ocorre 
durante o período das 
chuvas 

Educação em 
saúde; controle 
do vetor  

Leishmaniose Leishmanias 
(protozoários)  

Picada do 
mosquito vetor 
infectado 

Forma tegumentar 
predominante em 
regiões de clima 
quente e úmido. 
Forma visceral 
endêmica na Ásia, 
África e América 

Controle do 
vetor; 
afastamento de 
animais doentes 

Esquistossomose Shistosoma 
mansoni 

(helminto) 

Contato direto com 
águas 
contaminadas 

Endêmica no 
Nordeste brasileiro. 
Atualmente, atinge 
também zonas 
urbanas  

Coleta e 
tratamento de 
esgotos; 
combate ao 
caramujo 

hospedeiro; 
educação em 
saúde 

Filariose Wuchereria 
bancrofti 

(helminto) 

Picada do 
mosquito vetor 
contaminado 

Detectada em regiões 
de clima tropical e 
subtropical do mundo 

Controle vetorial; 
proteção ao 
indivíduo sadio 

Leptospirose Leptospiras 
(bactérias) 

Contato direto com 
urina de ratos e 
cães doentes e 
com água e solo 
contaminados pela 
urina desses 
animais 

As enchentes 
favorecem  epidemias 
Atinge as populações 
de baixo nível 
socioeconômico da 
periferia das grandes 
cidades 

Impedir o contato 
humano com 
águas 
contaminadas; 
controle de 
roedores;  
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TABELA 3.14  -  Resumo  dos Principais Aspectos Relativos às Doenças em Estudo (cont.) 

DOENÇAS ASPECTOS    PRINCIPAIS 

AGENTE 
ETIOLÓGICO 

TRANSMISSÃO EPIDEMIOLOGIA PREVENÇÃO 
E CONTROLE 

Malária Plasmodiums 
(protozoários) 

Picada do 
mosquito vetor 
infectado 

É de distribuição 
universal, endêmica 
nas regiões de clima 
tropical e subtropical 
e de baixo poder 
socioeconômico 

Controle vetorial 

Febre Tifóide Salmonella 
typhi 

(bactéria) 

Ingestão da 
bactéria por meio 
da água ou 
alimentos 
contaminados 

Afeta indivíduos de 
ambos os sexos e 
todas as idades, 
porém parece ser 
mais freqüente em 
adolescentes e 
adultos jovens 

Vacinação em 
situações 
especiais; 
tratamento da 
água; coleta e 
tratamento de 
esgotos 
 
 

Cólera Vibrio cholerae 
(bactéria) 

Ingestão da 
bactéria por meio 
da água, alimentos 
ou mãos 
contaminados;  

Apresenta distribuição 
sazonal, havendo 
maior incidência nos 
países de baixas 
condições 
socioeconômicas 

Vacinação dos 
mais expostos; 
tratamento da 
água; coleta e 
tratamento de 
esgotos 

Hepatite A Vírus  VHA Ingestão de água 
e alimentos 
contaminados; 
Secreções buco-
nasais 

Apresenta distribuição 
mundial. 
A disseminação está 
relacionada ao nível 
socioeconômico, ao 
grau de educação 
sanitária e às 
condições de higiene 
da população 

Educação 
sanitária; 
tratamento da 
água; coleta e 
tratamento de 
esgotos 

Ascaridíase Ascaris 
lumbricoides 

(helminto) 

Ingestão de ovos 
por meio da água 
e alimentos 
contaminados  

O maior número de 
casos ocorre na Ásia. 
Na África, a Nigéria 
tem se destacado 
pela grande 
prevalência 

Educação 
sanitária; 
tratamento da 
água; coleta e 
tratamento de 
esgotos 

Ancilostomíase Necator 
americanus  e 
Ancilostoma 
duodenale 

(helmintos) 

Ingestão de ovos e 
larvas por meio da 
água e alimentos 
contaminados; 
Contato direto com 
solo contaminado 

Atinge 

preferencialmente 
crianças acima de 
quatro anos de idade, 
adolescentes e 
adultos jovens que se 
expõem ao andar 
descalços 

Educação 
sanitária; 
tratamento da 
água; coleta e 
tratamento de 
esgotos 

Tricuríase ou 
Tricocefalíase 

Trichuris 
trichiura 
também 
chamado 

Trichocephalus 
trichiurus  
(helminto) 

Ingestão de ovos 
embrionados por 
meio da água, 
alimentos ou mãos 
contaminadas 

Apresenta 
prevalência relevante 
nas regiões tropicais 
e subtropicais do 
globo  
 

Educação 
sanitária; 
tratamento da 
água; coleta e 
tratamento de 
esgotos 

 Fonte: adaptado de Sounis (1985) 
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3.4.1 – Febre Amarela 

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda que se desenvolve, na maioria das 

vezes, de forma subclínica ou leve, podendo, entretanto, assumir características de maior 

gravidade, até de letalidade, constituindo-se em importante problema de saúde pública 

(Fonseca e Figueiredo, 1996).   

O quadro clínico apresentado pelos doentes inclui  icterícia, hemorragias,  febre 

elevada, lesões renais e hepáticas, além de perturbações gástricas, com vômito de cor 

negra (Sounis, 1985). 

 

 Etiologia 

 O agente etiológico da febre amarela é um vírus classificado como arbovírus, pois 

sua transmissão ocorre através de um artrópode hematófago (arbo vem de ARtropod BOrn). 

Pertence ao gênero Flavivírus, do latim flavus, que significa amarelo (Fonseca e Figueiredo, 

1996), apresentando-se como uma partícula cujo diâmetro varia de 17 a 25 m (Forattini, 

1965b; Sounis, 1985). 

A enfermidade que causa pode ser encontrada sob duas formas diferentes, 

baseadas no modo como são transmitidas: a febre amarela silvestre e a urbana (Sounis, 

1985). 

 

Transmissão 

Conforme já citado, o vírus amarílico é transmitido por meio de um artrópode, ou 

seja, um mosquito como o Haemagoggus spegazzinii. Em seu habitat natural, as matas, ao 

picar macacos como os sagüis, que constituem o reservatório da doença, pois que é uma 

zoonose, tais mosquitos se infectam,  levando a infecção até o homem quando picam 

indivíduos que adentram essas regiões. Nesse caso, a doença é conhecida como febre 

amarela silvestre (Sounis, 1985 ; Fonseca e Figueiredo, 1996; FUNASA, 2000). 

A outra forma de infecção do homem ocorre diretamente nas cidades, resultando na 

chamada febre amarela urbana (Sounis, 1985). Isso se dá quando um indivíduo infectado na 

floresta, em fase contagiante (48 horas após a picada), desloca-se para a cidade e sofre a 

picada de um mosquito urbano, o Aedes aegypti  que, ao ingerir seu sangue, onde circulam 

os vírus, infecta-se também. O mosquito infectado, ao picar um indivíduo são, passa adiante 

o vírus e, assim, têm-se o alastramento da doença na cidade. 

 

Epidemiologia 

 A febre amarela silvestre, no Brasil, é endêmica na região amazônica e no Planalto 

Central (Fonseca e Figueiredo, 1996). Foi detectada por Soper, em 1936, ao observar a 
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ausência do vetor urbano, o Aedes,  em seu processo de transmissão, pois os indivíduos 

acometidos eram trabalhadores das matas (Fonseca e Figueiredo, 1996).  

Tem maior incidência em indivíduos adultos do sexo masculino, assumindo 

características de doença profissional, de acordo com o supracitado, em função das 

atividades que estes desempenham ligadas à mata, tais como coleta de palmito (FUNASA, 

2000). Também acomete aqueles que buscam essas regiões para a prática de caminhadas, 

pescaria, acampamento, etc. (FUNASA, 2000). 

No ano de 1999, o Ministério da Saúde, por meio da FUNASA, registrou a ocorrência 

de 72 casos da doença em território brasileiro. Até 16 de fevereiro de 2000, foram 

contabilizados 17 casos confirmados, sendo 15 deles com transmissão no Estado de Goiás, 

e os demais em Mato Grosso e Tocantins (FUNASA, 2000). 

No que diz respeito à forma urbana da febre amarela, como já citado, decorre da 

presença de reservatórios humanos provenientes de áreas endêmicas, e de um mosquito de 

hábitos urbanos peridomiciliares, o Aedes aegypti. 

A primeira referência a essa doença nas Américas data de 1635, nas Antilhas. Há 

relatos de que, em 1901, William Gorgas iniciou em Havana, Cuba, trabalhos de 

saneamento e combate ao Aedes que redundaram na erradicação da doença naquela 

cidade em apenas seis meses (Fonseca e Figueiredo, 1996).  

No Brasil, há registros de epidemias em 1692, na Bahia; 1694, em Pernambuco; 

1849 e 1850, no Rio de Janeiro, estendendo-se até 1902. Em 1901, Emílio Ribas promoveu 

em Sorocaba, São Paulo, intenso combate ao mosquito,  preventivamente à febre, 

sucedendo-se, a partir daí,  campanhas que, coordenadas por Oswaldo Cruz e seus 

continuadores, acabaram por erradicar essa enfermidade do Brasil em 1942 (Fonseca e 

Figueiredo, 1996), tendo os últimos três casos ocorrido em Sena Madureira, no Acre (Lima, 

1985).  

O Aedes aegypti foi erradicado do território nacional por duas vezes, em 1958 e 

1973, mas desde 1976 iniciou-se uma nova reinfestação a partir de países da América 

Latina e da América do Norte (Lima, 1985). Esse fato, associado à ocorrência de febre 

amarela silvestre, traz de volta o risco da urbanização da doença, o que representaria um 

verdadeiro retrocesso na Saúde Pública brasileira (Lima, 1985). 

De forma a tornar mais preocupante o quadro acima descrito, deve-se também levar 

em conta o aparecimento no Brasil do mosquito Aedes albopictus, vetor potencial do vírus 

do dengue, e que poderá igualmente assumir papel significativo na urbanização da febre 

amarela (Martins et al., 1998). 
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Prevenção e Controle 

Contra a forma silvestre, a medida de prevenção mais eficaz é a vacinação, pois não 

se pode extinguir os reservatórios naturais da doença. 

Entretanto, para o controle da febre urbana, além das diversas ações ligadas à área 

de saúde propriamente dita, tais como notificação compulsória em todo território nacional; 

isolamento hospitalar;  confirmação post-mortem de diagnóstico e  vacinação, devem ser 

tomadas medidas efetivas para o controle da proliferação do mosquito vetor, o Aedes 

aegypti.  

Isto consiste basicamente em eliminar seus criadouros, por meio do uso de 

inseticidas; evitando-se a retenção de água em vasos de plantas, garrafas, pneus velhos, e 

assegurando a eficiência dos serviços de drenagem urbana.  

 

 

3.4.2 – Dengue 

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, benigna na maior parte dos casos 

mas que, quando ocorre a circulação simultânea ou seqüencial de um ou mais de seus 

agentes causadores, pode-se transformar em enfermidade grave e letal.  

Nesse caso, provoca  um aumento  súbito da permeabilidade vascular, levando ao 

extravasamento de plasma para os tecidos, o que resulta em hemoconcentração. 

Apresenta como sintomas, nos casos chamados clássicos, febre alta, náuseas, 

vômito e dor muscular na região lombar e membros inferiores, dentre outros. 

 

Etiologia 

É causado pelos vírus DEN 1, 2, 3 e 4, do gênero Flavivírus, família  Flaviviridae. 

Tais vírus também são denominados arbovírus por serem transmitidos por artrópodes.  

 

Transmissão 

O reservatório da doença é o homem doente e a transmissão para um indivíduo são 

se dá pela picada de um mosquito fêmea infectado. Este pertence ao gênero Aedes, sendo 

o Aedes aegypti o mais importante vetor, seguido do Aedes albopictus, como vetor potencial 

(Martins et al., 1998). 

Todo esse processo ocorre em um ciclo extrínseco (no mosquito) e intrínseco (no 

homem).  No mosquito, após sua infecção  ao picar um indivíduo doente, o vírus se aloja  

nas glândulas salivares, aí se multiplicando e permanecendo incubado por oito a  doze dias. 

Após esse período, e por toda a sua vida, que dura de seis a oito semanas, esse artrópode 

poderá transmiti-lo (FUNASA, 1995). 
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No homem, após ter sido contaminado, o vírus permanece incubado por  cinco a seis 

dias, em média. A transmissão ocorre no chamado período de viremia, que começa um dia 

antes do aparecimento da febre e vai em média até o sexto dia da doença. É nessa fase 

que, quando picado, infecta os mosquitos sãos que irão transmitir o vírus mais adiante 

(FUNASA, 1995). 

 

Epidemiologia 

Segundo Martins et al. (1998), dentre as doenças transmitidas por artrópodes, a 

dengue é, depois da malária, a enfermidade mais importante e, no que diz respeito às 

arboviroses, ocupa a primeira posição. 

Sua maior incidência ocorre no verão devido às chuvas e ao aumento da 

temperatura. Nesse período,  tais condições climáticas aceleram a proliferação do mosquito, 

o que leva ao  aumento de sua voracidade para  a obtenção de sangue, facilitando a 

transmissão do vírus (FUNASA, 1995).  

Considera-se que 2,5 bilhões de pessoas  no mundo inteiro vivem em áreas onde há 

risco de transmissão, sendo 60 milhões o número de casos a cada ano, dos quais 30 mil 

resultam em óbitos (Martins et al., 1998). 

Suspeita-se que epidemias de dengue vêm ocorrendo no mundo há séculos, sendo 

os primeiros registros existentes datados de 1779 (Ilha de Java), 1780 (Filadélfia / EUA), 

1782 (Cuba) e  1784 (Cádiz e Sevilha / Espanha), seguidos de outros até 1928 (FUNASA, 

1995).   

No Brasil, há diversos registros de epidemias ocorridas em 1846 no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Salvador e outros locais; em 1851, 1853 e 1916 em São Paulo e em 1923 em 

Niterói (FUNASA,1995). 

No período de 1923 a 1981, após a erradicação do Aedes aegypti, lograda em 1920, 

houve ausência de surtos, embora havendo reinfestações do mosquito em 1967 em Belém, 

1976 em Salvador e em 1977 no Rio de Janeiro (Figueiredo e Fonseca, 1997).   

Em Boa Vista, Roraima, no período de 1981 a 1982, ocorreu a primeira epidemia 

documentada clínica e laboratorialmente no país, na qual 11.000 indivíduos foram infectados 

por DEN 1 e 4 (Figueiredo e Fonseca, 1997).   

Em 1986, quatro anos após os fatos ocorridos em  Boa Vista, a dengue se 

manifestou na região Sudeste e, desde então, outras epidemias vêm se sucedendo, 

evidenciando que a doença assumiu o caráter de endemia (PARÁ, 1997). 

Até a Segunda Guerra Mundial, a característica da dengue restringia-se às 

epidemias explosivas de doença febril aguda com seus sintomas próprios (dengue clássico). 

Entretanto,  após esse evento bélico, no sudeste asiático foi identificada uma nova feição 
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dessa enfermidade, apresentando sintomas muito mais graves e até letais para mais de 

40% dos indivíduos acometidos, a qual passou a ser chamada de febre hemorrágica do 

dengue (dengue hemorrhagic fever - DHF) e síndrome do choque do dengue (dengue shock 

syndrome - DSS) (Figueiredo e Fonseca, 1997).   

 

 Prevenção e Controle 

O controle da dengue está centrado, basicamente, no combate ao vetor em suas 

formas  larvar e alada;  na busca do desenvolvimento de vacinas, como também na 

execução de programas de educação em saúde voltados para a comunidade (FUNASA, 

1995). 

A notificação de casos suspeitos, a investigação do local provável de infecção e a 

busca ativa de casos, são medidas importantes. Entretanto, somente a erradicação do vetor 

poderá garantir que a doença  não ocorra (FUNASA, 1995). 

O combate vetorial envolve uma pesquisa entomológica, a utilização de produtos 

químicos de ação sobre as formas larvar e adulta, além de medidas de ordem sanitária. 

A pesquisa entomológica consiste em detectar a localização dos focos de larvas de 

mosquitos, visando a conhecer a infestação e a dispersão vetorial (FUNASA, 1995). 

O controle químico do vetor pode ser feito por meio da aplicação de larvicidas 

diversos.  O controle chamado ambiental diz respeito a medidas de ordem sanitária, as 

quais revestem-se de grande importância, na medida em que ampliam a cobertura de 

atendimento da rede pública de abastecimento de água, reduzindo o uso de práticas de 

reservação que favorecem à proliferação do Aedes aegypti, tais como poços, chafarizes, 

sistemas de aproveitamento de água da chuva, etc. (FUNASA, 1995). 

Do ponto de vista do manejo de resíduos sólidos, vantagens significativas podem ser 

alcançadas por meio da implantação de melhorias no sistema de coleta, transporte e 

destinação final do lixo, eliminando-se embalagens, latas e outros recipientes descartados 

inadequadamente  e que possam servir de criadouros de mosquitos  (FUNASA, 1995). 

A manutenção do sistema de drenagem urbana também merece cuidados especiais, 

de acordo com os fatos apresentados por Nascimento Jr. (1999), já citados. 

 

 

3.4.3 – Leishmaniose 

A leishmaniose é uma doença que se apresenta sob duas formas diferenciadas, a 

saber: a leishmaniose tegumentar americana e a leishmaniose visceral.  

A primeira, também chamada cutâneo-mucosa, é uma zoonose que acomete animais 

silvestres e domésticos, estes em grau menor de importância (Falqueto e Sessa, 1996). 
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Caracteriza-se por ter curso prolongado e provocar, isoladamente ou em associação, 

lesões na pele, mucosas e cartilagens do trato respiratório superior (Fernandes, 1998), além 

da boca, faringe e laringe (Falqueto e Sessa, 1996). 

Quanto à forma visceral, também conhecida como calazar ou febre negra, sua 

evolução é subaguda ou crônica. Os principais sintomas são febre irregular de longa 

duração, emagrecimento e palidez cutâneo-mucosa intensos, e acentuada 

hepatoesplenomegalia (Badaró e Duarte, 1996), além de anemia e manifestações 

hemorrágicas (Mattos, 1998). 

 

Etiologia 

As duas formas de leishmaniose são causadas pelas Leishmanias, pequenos 

protozoários que medem aproximadamente de 2 a 3 m por 1,5 m de largura (Sounis, 

1985). 

No caso da leishmaniose tegumentar americana, o agente causador na Europa é a L. 

tropica, enquanto que na América, essa responsabilidade cabe à L. brasiliensis  e  à  L. 

mexicana (Sounis, 1985). 

O calazar resulta da ação nefasta da L. chagasi e da L. amazonensis, nas Américas; 

L. donovani, em parte da Ásia, e  da L. infantum, na África e também na Ásia (Mattos, 1998). 

 

 Transmissão 

A transmissão da leishmaniose tegumentar se dá por meio de vetores, os insetos 

hematófagos Phlebotominae, gêneros Phlebotomus e Lutzomyia (Carrera, 1991). Estes 

sugam indivíduos doentes (humanos, mas preferencialmente outros mamíferos como os 

cães), ingerindo nesse momento formas aflageladas do parasita, denominadas amastigotas, 

as quais, no interior de seu organismo, desenvolvem flagelos passando à condição de 

promastigotas (Falqueto e Sessa, 1996). 

Ao picar indivíduos sadios, o mosquito inocula as promastigotas na pele desses 

indivíduos. Lá chegando, as mesmas retornam à forma aflagelada, dando continuidade ao 

ciclo (Falqueto e Sessa, 1996). 

Concernentemente ao calazar, verifica-se processo similar, sendo que, após a 

picada  do inseto infectado, as promastigotas se instalam em determinadas células, 

comprometendo o sistema imunológico do hospedeiro (Mattos, 1998). Estas, quando 

intensamente parasitadas, rompem-se,  liberando parasitas que atacam outras células, 

constituindo assim um ciclo vicioso (Mattos, 1998).  

Alencar e Neves (1976) relatam a ocorrência da doença por meio de outros modos 

de transmissão, considerados excepcionais, quais sejam: direto de cão a cão; inter-humana 



 47 

(Symmers, 1960 apud Alencar e Neves, 1976; Van Peenen e Reid, 1962 apud Alencar e 

Neves, 1976) ; por picada de carrapatos (Giraud, 1958 apud Alencar e Neves, 1976); 

congênita (Banerjee, 1955 apud Alencar e Neves, 1976; Low e Cook, 1926 apud Alencar e 

Neves, 1976) e por transfusão de sangue (Chung et al, 1948 apud Alencar e Neves, 1976 e 

André et al., 1957apud Alencar e Neves, 1976).  

 

Epidemiologia 

A leishmaniose tegumentar predomina em regiões de clima quente e úmido, com 

altitude inferior a 800 metros. Contudo, registra-se também sua ocorrência a 1.800 metros 

em regiões andinas do Peru, Equador e Venezuela. É detectada desde o sul dos Estados 

Unidos até o norte da Argentina (Fernandes, 1998), excluindo-se o Chile e o Uruguai 

(Falqueto e Sessa, 1996). 

No Brasil, já foi registrada em todos os Estados, sendo mais atingidas as populações 

rurais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pela proximidade de florestas. Na região 

Sudeste, com o desmatamento, tornou-se mais rara. Entretanto, passou a ocorrer a 

transmissão domiciliar, tendo nos cães, por exemplo, seu reservatório (Falqueto e Sessa, 

1996).  

Segundo Fernandes (1998), essa forma da doença atinge tanto homens quanto 

mulheres de todas as raças, sendo os primeiros os mais afetados. Há maior freqüência nos 

locais com maior infestação de flebótomos e, nesse caso, estão sob risco índios e 

profissionais que trabalham dentro ou na circunvizinhança das matas, como coletores de 

látex da seringueira, operários de estradas, militares em treinamento, etc.  

No que tange à leishmaniose visceral, é uma moléstia endêmica em diversas partes 

do mundo, como Ásia, África e América. Nesse continente, o Brasil é a principal área, sendo 

que 90% dos casos registrados são oriundos do Nordeste, Estados do Piauí, Bahia, 

Maranhão e Ceará. A Amazônia também aparece nos estudos sobre a distribuição da 

doença, juntamente com as regiões Centro-Oeste e Sudeste. No Rio de Janeiro e no 

Maranhão, há registros de transmissão urbana e periurbana (Mattos, 1998). 

A faixa etária dos indivíduos sob risco guarda relação de dependência com a idade 

do aglomerado populacional em que vivem. Em áreas mais antigas, há maior incidência em 

crianças de até dez anos de idade. Por outro lado, jovens e adultos, com predominância do 

sexo masculino, são os mais acometidos em povoados mais recentes (Mattos, 1998).  

 

Prevenção e Controle 

A prevenção e o controle da doença somente se mostram factíveis nas áreas 

urbanas próximas às matas, ou naquelas de colonização antiga, em que a transmissão 
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assumiu características peridomiciliares. No primeiro caso, pode-se fazer uso de inseticidas 

para o controle vetorial. No segundo caso, sugere-se, também o afastamento dos animais 

doentes.  

Mara e Alabaster (1995) sugerem a adoção de medidas de controle ambiental dos 

flebótomos, ligadas à engenharia sanitária e ambiental, destacando a importância de 

melhoramentos no sistema de microdrenagem pluvial e promovendo a limpeza dos canais 

de macrodrenagem. 

 

 

3.4.4 – Esquistossomose 

A esquistossomose é uma parasitose que apresenta diversidade de formas, desde 

manifestações agudas que acometem indivíduos pela primeira vez, até quadros mais graves 

que atingem os intestinos, fígado, baço, pulmões, rins, medula, cérebro e pâncreas (Soli, 

1998). 

 Atinge a África, a América, a Europa e a Índia e, ainda nos dias atuais,  representa 

importante problema de saúde pública no Brasil (Soli, 1998). 

 

Etiologia 

O agente etiológico da bilharziose, esquistossomíase ou esquistossomose, no Brasil, 

é o helminto denominado Schistosoma mansoni.  

O indivíduo macho mede cerca de 9mm de comprimento e seu corpo apresenta um 

canal em forma de telha, o canal genicóforo, destinado ao acasalamento. A fêmea tem a 

forma cilíndrica, é um pouco maior, medindo de 12 a 13mm  e, no interior do corpo humano, 

vive sempre em conjunto com o macho, instalada no referido canal (Sounis, 1985). 

 

Transmissão 

A transmissão da doença apresenta fases distintas ligadas ao ciclo evolutivo do S. 

mansoni, conforme ilustra a figura 3.8. 

A infecção se dá pelo contato prolongado (por mais de 10 minutos) do homem, ou 

outros vertebrados que também fazem o papel de reservatórios, com água contaminada por 

S. mansoni (Soli, 1998). Nesse intervalo de tempo, as cercárias oriundas dos caramujos 

planorbídeos Biomphalaria, os hospedeiros intermediários, presentes na água e 

característicos de valas, açudes, lagos e águas paradas, penetram no corpo do indivíduo 

através da pele. Isto ocorre preferencialmente nas horas mais quentes do dia, pois os raios 

solares tornam as cercárias mais ativas facilitando seu ataque (Soli, 1998). 
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No interior do corpo humano, essas larvas são levadas pela circulação ao coração, 

pulmões, e outros órgãos onde se tornam adultas, migrando, então, para a cavidade 

abdominal (Sounis, 1985). A partir daí, seus ovos passam  a ser eliminados juntamente com 

as fezes do hospedeiro, atingindo coleções d’água, nas quais eclodem larvas móveis 

denominadas miracídios. Tais larvas penetram os caramujos e, após transformarem-se em 

cercárias, o que ocorre nos pulmões desses moluscos, abandonam-nos diariamente aos 

milhares, no horário das 11 às 17 horas, nadando livremente até encontrar outro hospedeiro 

(Prata, 1996). 

 

 

           transformação da larva                      

em seu organismo                     

                                                                            penetra através da pele 

 

 

 

                                                                           eclosão dos ovos no 

                          infecta                                                      organismo humano       

 

 

 

  Figura 3.8 – Ciclo Evolutivo do S. mansoni 
  Fonte: adaptado de Sounis (1985) 

 

Epidemiologia 

A esquistossomose é endêmica no Nordeste brasileiro e, ao lado da doença de 

Chagas, é considerada como das mais graves enfermidades (Sounis, 1985). Propaga-se 

sempre que as condições locais forem propícias, ou seja, havendo a presença de 

reservatórios, hospedeiros intermediários e indivíduos suscetíveis que entrem em contato 

com as águas contaminadas por cercárias. 

Assume caráter de doença ocupacional, pois acomete trabalhadores que 

desenvolvem atividades em valas de irrigação contaminadas. Outros suscetíveis assim se 

tornam por não disporem de fontes seguras de abastecimento de água, necessitando 

utilizar-se de pequenas coleções de águas paradas, alagadiços, etc. para o suprimento 

doméstico. Há, também, aqueles que, por lazer, por meio de atividades de contato primário 

com a água contaminada,  colocam-se sob o risco de contrair a doença (Prata, 1996), 

especialmente jovens e crianças. 

Miracídio 

 

Homem 

Cercária 

Caramujo 
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A expansão da esquistossomose na zona urbana brasileira tem sido estudada por 

diversos pesquisadores (Amorim et al., 1997). Em seus trabalhos, identificaram como 

importante fator contribuinte para esse fato, a ocorrência da migração de portadores da 

doença do campo para a cidade.  

Entretanto, segundo os mesmos estudos, as correntes migratórias não são a única 

causa. Deve-se, também, levar em conta a ausência de infra-estrutura sanitária adequada, 

assim como de abastecimento de água e drenagem. Igualmente, os baixos níveis de 

educação e a carência de serviços de saúde, completam o quadro existente nas áreas para 

onde se dirigem esses contingentes humanos (Amorim et al., 1997).   

Sendo assim, pode-se afirmar, segundo Prata (1996), que a esquistossomose 

decorre da pobreza e da ignorância.  Os estudos de Amorim et al. (1997) também são 

conclusivos nesse aspecto, indicando que, nas áreas urbanas, a influência do nível 

socioeconômico é fator determinante na transmissão da esquistossomose, pois os menos 

favorecidos, pela falta de opções de lazer, fazem uso de águas contaminadas de cursos 

d’água para suprir suas necessidades.  

Estudos realizados em Belém também comprovam a urbanização da 

esquistossomose, segundo os dados apresentados pelo Instituto Evandro Chagas. 

Revelam, esses estudos, a constatação da autoctonia de 400 casos da doença, em 

indivíduos residentes em um dos bairros da cidade. Destes, a maioria apresentava ausência 

de sintomas, entretanto, em 1% foi confirmada a forma hepato-intestinal (IEC, 1999).  

 
Prevenção e Controle 

Além das medidas ligadas diretamente à área de saúde, quais sejam o tratamento 

dos doentes, a notificação da ocorrência de casos, o levantamento do índice malacológico 

de caramujos infectados (Sounis, 1985), outras de cunho ambiental devem ser levadas a 

efeito.  

Por exemplo, tem-se, em nível de prevenção primária, a implantação de sistemas de 

tratamento das águas de abastecimento e de coleta e tratamento adequado para os 

esgotos, evitando–se a contaminação de corpos d’água com matéria orgânica. 

A eliminação dos caramujos hospedeiros também é importante medida de controle. 

Nesse sentido, Prata (1996) indica como ações eficazes o aumento da velocidade da água, 

a retificação de cursos d’água, canalizações e outras obras de drenagem. 

O controle químico desses moluscos também pode ser levado a efeito pelo uso de 

moluscocidas. Segundo Prata (1996), tal método apresenta vantagem significativa sobre o 

controle biológico, que consiste na introdução de predadores, por exemplo, para manter em 
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níveis aceitáveis a proliferação de caramujos. Nesse caso, há o risco de aumentar-se a 

complexidade do problema pelo descontrole da população de predadores. 

O contato com águas contaminadas deve ser igualmente evitado. Contudo, não 

sendo possível, Prata (1996) orienta fazê-lo nas primeiras horas da manhã, antes que os 

raios solares tornem ativo um grande número de cercárias. 

 

 

3.4.5 - Filariose 

Também conhecida como bancroftose (Forattini, 1965b), filaríase de bancrofti, 

wucheresíase ou elefantíase (Lacerda et al.,  1983).  

É uma parasitose que pode se apresentar clinicamente assintomática. Nos casos de 

sintomatologia evidenciada por febre e dores de cabeça, há o comprometimento das 

extremidades inferiores, genitais externos e região mamária (Forattini, 1965b). Quadros 

mais graves caracterizam-se pela obstrução do sistema circulatório linfático, culminando 

com a ocorrência da forma mais incapacitante, que é a elefantíase (Forattini, 1965b; 

Lacerda et al.,  1983).   

 

Etiologia 

O agente etiológico da filariose é um helminto translúcido de cor branca, cilíndrico, 

fino e longo denominado Wuchereria bancrofti .  

As fêmeas apresentam uma vulva na superfície ventral, através da qual eliminam 

seus embriões (Sounis, 1985). Medem de 6 a 10cm de comprimento por 185 a 280 m de 

diâmetro, enquanto que os machos não ultrapassam a faixa de 3 a 4cm por 90 a 120 m 

(Lacerda et al.,  1983). 

 

Transmissão 

A transmissão para o ser humano sadio dá-se através da picada de mosquitos de 

hábitos noturnos, dos gêneros Culex, Aedes  e Anopheles (Forattini, 1965b; Sounis, 1985). 

Estes, ao picar indivíduos doentes, contaminam-se, constituindo-se em hospedeiros 

intermediários da W. bancrofti pois, em seu organismo, ocorre a transformação das 

microfilárias (embriões móveis desse helminto) em larvas infectantes (Forattini, 1965b). 

No interior do organismo humano, tais larvas se instalam nos vasos linfáticos, 

permanecendo enoveladas e provocando obstruções, até alcançarem sua fase adulta 

(Sounis, 1985;  Forattini, 1965b). 

Ao atingirem a maturidade sexual, as fêmeas passam a eliminar as microfilárias. 

Estas são transportadas pela circulação sangüínea, migrando para o sangue periférico por 
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volta das 15 horas, e alcançando seu índice mais elevado em torno de meia noite. A partir 

desse horário, até o amanhecer, costumam dirigir-se para os capilares dos pulmões, 

iniciando novo ciclo às primeiras horas da tarde (Lacerda et al.,  1983).  

Pelo fato acima descrito, conhecido como periodicidade da microfilaremia, é que 

somente mosquitos de hábitos noturnos são infectados, passando a integrar o ciclo da 

doença. 

 

Epidemiologia 

A bancroftose é doença comumente detectada em regiões de clima tropical e 

subtropical do mundo. Atinge áreas da Ásia, Europa, Pacífico Sul e Américas Central e do 

Sul, as quais caracterizam-se por temperaturas médias anuais acima de 17 graus celsius, 

umidade relativa do ar em torno de 80% e precipitação média da ordem de 1.300mm por 

ano (Lacerda et al., 1983). 

No Brasil, as áreas em que há a presença dos mosquitos vetores, os do gênero 

Culex, que são responsabilizados como tal, são muito mais extensas do que aquelas em 

que há a prevalência da doença. Isto indica claramente que as condições ambientais 

interferem no processo (Lacerda et al.,  1983), pois, por exemplo, a temperaturas muito 

baixas, as microfilárias não se desenvolvem no mosquito (Forattini, 1965b). Assim, a maior 

freqüência é encontrada no Norte e Nordeste do país, especialmente no Pará e em 

Pernambuco. 

Segundo Ferreira (1976), a doença atinge maior contingente de indivíduos do sexo 

masculino, guardando relação de proporcionalidade com a idade e a freqüência de 

reinfecções. 

 

Prevenção e Controle 

Lacerda et al. (1983) afirmam com propriedade que, para a prevenção e o controle 

da filariose, devem ser tomadas medidas cabíveis que correspondem ao tratamento do 

homem doente e do portador assintomático; ao combate ao mosquito vetor, e à proteção do 

homem sadio. 

Relativamente ao primeiro aspecto, contam-se as ações de quimioprofilaxia, através 

de medicamentos adequados (Lacerda et al.,  1983).  

Quanto ao combate ao mosquito, o uso de larvicidas e inseticidas tem se mostrado 

ineficaz, especialmente destes últimos, pela resistência que algumas espécies 

desenvolvem. As ações mais eficazes estão ligadas às obras de engenharia sanitária, pelo 

fato de modificarem as condições propícias à proliferação desses seres (Lacerda et al.,  

1983).   



 53 

Mara e Alabaster (1995) destacam como medidas importantes os melhoramentos no 

sistema de drenagem pluvial, em termos de microdrenagem e macrodrenagem. Nesse 

último caso, promovendo a limpeza dos canais. 

 

 

3.4.6- Leptospirose 

A leptospirose é uma doença febril aguda (Martins e Castiñeiras, 1998) causada por 

uma bactéria do gênero Leptospira, patogênica tanto para o ser humano, como para animais 

domésticos e silvestres.  Constitui-se, portanto, em uma zoonose (Lomar et al., 1996), sendo 

o rato do campo e o de esgotos, além de outros roedores, seus principais reservatórios 

(Sounis, 1985). 

Apresenta sintomatologia diversificada, que vai desde infecções inaparentes até a 

forma íctero-hemorrágica, conhecida como “doença de Weil”, ou ainda como “febre dos 

pântanos”, e que pode ser letal (Lomar et al., 1996). 

 

Etiologia 

É causada pela Leptospira interrogans, bactéria espiralada, aeróbia obrigatória, que 

mede de 6 a 20 m de comprimento por  0,1 m de diâmetro (Sounis, 1985; Lomar et al., 

1996). 

A Leptospira canicola infecta o cão e, eventualmente, pode contaminar o homem. 

Por outro lado, outras leptospiras podem ser acidentalmente transmitidas ao ser humano, 

tais como a L. pomona e a L. grippotyphosa (Sounis, 1985). 

 

Transmissão 

A transmissão se dá através do contato direto com sangue, tecido, órgãos ou urina 

de animais doentes como ratos e cães, ou, de forma indireta, pelo contato com água ou solo 

contaminados pela urina de animais infectados (Lomar et al., 1996). Em geral, o homem se 

contamina pelo contato direto com animais infectados; andando descalço em solo úmido e 

lamacento, pescando ou nadando em águas contaminadas, etc. 

Considera-se, também, que  a mordedura por ratos contaminados possa transmitir a 

doença ao homem. Além disso, a via transplacentária é igualmente possível. 

A penetração das Leptospiras no corpo humano se dá através da pele ou mucosas, 

especialmente em função de abrasões na pele. A partir daí, levadas pela circulação 

sangüínea, atingem todos os órgãos e tecidos do organismo, localizando-se especialmente 

nos rins, coração e fígado (Lomar et al., 1996). 

 



 54 

Epidemiologia 

Assume caráter de doença ocupacional, uma vez que estão sujeitos a riscos maiores 

os profissionais que lidam com abatedouros; estivadores; lavradores; criadores de animais; 

trabalhadores das redes de esgotos e de drenagem, etc. (Lomar et al., 1996).  

As enchentes e precipitações intensas favorecem o surgimento de epidemias, 

segundo reportam Lomar et al. (1996), ao citar estudos realizados em Salvador e no Rio de 

Janeiro. Por outro lado, Martins e Castiñeiras (1998) acrescentam que a leptospirose é 

doença que atinge as populações de baixo nível socioeconômico da periferia das grandes 

cidades.  Explicam tal assertiva, ressaltando que as condições em que vivem essas pessoas 

favorecem a aquisição da morbidade, uma vez que há carência total ou precariedade de 

sistemas de esgotos e drenagem de águas pluviais (Martins e Castiñeiras, 1998). Assim, as 

chances de contato homem-água contaminada, extrapolariam o caráter puramente 

profissional da enfermidade (Lomar et al., 1996).  

Nesse aspecto, Lomar et al. (1996) fazem referência a 150 casos confirmados de 

leptospirose, registrados somente no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ocorridos em 

fevereiro de 1983 na cidade de São Paulo, após uma grande enchente. Naquele ano, ainda 

segundo os mesmos autores, o total de internações no citado Instituto foi de 440 casos de 

leptospirose, sendo a maior epidemia da doença registrada na instituição no período de 

1972 a 1994. 

Outros estudos citados por Lomar et al. (1996) avaliaram o perfil da leptospirose no 

Brasil, com base em 1053 casos atendidos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. 

Concluíram que, diferentemente de países que não têm problemas com enchentes, nos 

quais a doença é tida como ocupacional, 57% dos casos não apresentavam nenhuma 

correlação com risco profissional. Quanto aos 43% restantes, em que tal ligação foi 

detectada, ainda de acordo com Lomar et al. (1996), corresponderiam a casos que se 

verificariam independentemente das atividades profissionais de cada indivíduo, pois a 

ocorrência das enchentes teria sido o fator primordial.  

Quanto ao sexo dos indivíduos acometidos, tanto homens quanto mulheres são 

suscetíveis. Entretanto, há maior incidência em indivíduos do sexo masculino, talvez em 

função da presença de fatores hormonais que aumentam as defesas femininas. 

No que diz respeito à faixa etária, são numericamente mais expressivos os casos 

que ocorrem em indivíduos de 10 a 39 anos de idade, sendo ainda mais freqüentes entre os 

de 20 a 29 anos.  

 

Prevenção e Controle 

Há todo um conjunto de medidas que devem ser tomadas para prevenir e controlar a 
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incidência de leptospirose.  São elas: impermeabilização de pisos; controle de roedores; uso 

de equipamentos de proteção individual, tais como luvas e botas, por parte de profissionais 

sob risco de contaminação; notificação compulsória dos casos; vacinação de animais 

domésticos, etc (Sounis, 1985). 

De um modo geral, deve-se impedir o contato humano com águas contaminadas, 

destacando-se, então, a adoção de medidas de saneamento como o tratamento da água, 

destino adequado dos esgotos e controle eficaz das enchentes durante o período de chuvas 

(Lomar et al.,1996).  

 

 

3.4.7 – Malária 

A malária é uma doença infecciosa, não contagiosa e de evolução crônica. É 

também conhecida como impaludismo e maleita sendo, talvez, a mais antiga  parasitose que 

acomete o homem (Ferreira, 1997).  

Apresenta quadros clínicos diferenciados, de acordo com o agente etiológico 

específico relacionado a cada caso. Assim, a forma terçã benigna caracteriza-se por 

acessos febris que ocorrem em intervalos de 48 horas. Tais acessos verificam-se a cada 24 

ou 36 horas, quando se trata da forma terçã maligna e, a cada 72 horas, nos casos de 

malária da forma quartã (Sounis, 1985). 

Em termos gerais, pode-se dizer que os principais sintomas da doença são a febre, 

em torno de 40 graus celsius, calafrios e suores intensos, havendo também, em muitos 

casos, o comprometimento dos rins e do baço (Sounis, 1985).  

 

Etiologia 

O agente causador da malária é um protozoário do gênero Plasmodium, dentro do 

qual destacam-se as espécies P. vivax,  P. falciparum, P. malariae  e P. ovale. 

 

Transmissão 

A transmissão de qualquer uma das espécies de Plasmodium se dá através de  

mosquitos vetores do gênero Anopheles.  

Tais seres quando infectados, ao picar indivíduos sãos, introduzem no organismo 

destes determinadas formas de Plasmodium chamadas esporozoítos. Estes, migram pela 

corrente sangüínea até o fígado, aí metamorfoseando-se em partículas arredondadas que, 

após nova mudança morfológica, passam a parasitar as hemácias. Outras morfologias são 

assumidas até que surgem os chamados gametócitos, o masculino e o feminino. 
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Ao ingerir os gametócitos, em seu repasto sangüíneo, os mosquitos fêmeas 

contaminam-se e se tornam habilitados à transmissão para homens sãos (Sounis, 1985).  

 

Epidemiologia 

A malária é de distribuição universal, configurando-se endêmica nas regiões de clima 

tropical e subtropical, quase sempre de baixo poder socioeconômico (Almeida Netto et al., 

1983). Nos  países em desenvolvimento, tem assumido características de importância 

singular, pois atua como fator limitante do crescimento demográfico, cultural e econômico 

nas áreas endêmicas (Ferreira, 1997), contribuindo para manter sua condição de miséria. 

Por essa razão, Almeida Netto et al. (1983) referem-na como participante da chamada 

"síndrome das privações sociais".   

Almeida Netto et al. (1983) também afirmam que, somente no continente africano, o 

número de doentes que atingem o óbito vitimados pela doença, anualmente, é superior a um 

milhão de pessoas, sendo a maioria crianças. 

No Brasil, atualmente, há maior incidência nos Estados do Pará, Amazonas, Acre e 

Maranhão, dentre outros, colocando sob risco milhões de habitantes  (Almeida Netto et al., 

1983).  

Segundo Tauil (2000), a incidência é fundamentalmente rural mas, têm sido 

identificados casos na periferia de áreas urbanas da Amazônia, inclusive de grandes 

cidades, em função da presença de portadores do plasmódio, provenientes da zona rural, e 

de mosquitos vetores. 

A esse respeito, o Instituto Evandro Chagas, em Belém, revela dados importantes 

que indicam o risco de ressurgimento da malária naquela capital. De acordo com o Instituto, 

estudos realizados recentemente em áreas de invasão comprovam a existência do 

Anopheles aquasalis com níveis de infectividade pelo Plasmodium vivax que atestam ter 

esse mosquito a condição de vetor local (IEC, 1999). 

Alvarado (1976) refere a ocorrência de casos de malária em indivíduos de todas as 

idades e em proporções aproximadamente iguais. Alguns sintomas, entretanto, são mais 

expressivos em determinados grupos etários.  

 

Prevenção e Controle 

Dentre as medidas cabíveis de prevenção e controle destacam-se a notificação 

compulsória dos casos à autoridade sanitária competente; o uso de larvicidas e inseticidas 

para o controle vetorial (Oaks et al., 1991) e as obras de saneamento (Sounis, 1985), 

incluindo-se aí a drenagem, para atender a essa última finalidade (FUNASA e OPAS, 1999; 

Ault, 1994; Forattini, 1962).  



 57 

O controle do mosquito vetor por meio do manejo ambiental, ao longo dos anos tem-

se mostrado mais adequado, uma vez que esses seres desenvolvem resistência aos 

inseticidas (Ault, 1994; Almeida Netto et al.,1983).  

 

 

3.4.8 - Febre Tifóide 

A febre tifóide é uma doença infecciosa aguda, contagiosa, sistêmica, também 

conhecida como febre entérica. 

Sua ocorrência é mundial, com maior prevalência no Extremo Oriente, Oriente 

Médio, Leste da Europa e Américas Central e do Sul (Saravía-Gomez et al., 1996). 

 

Etiologia 

O agente etiológico da febre tifóide, uma bactéria denominada Salmonella typhi, é 

um bacilo móvel que mede de 2 a 5 m  de diâmetro, não esporulado e aeróbio. 

Pode sobreviver por várias semanas na água, gelo ou leite, no pó, em roupas e em 

esgotos (Saravía-Gomez et al., 1996). 

 

Transmissão 

A S. typhi  penetra o organismo pela via oral,  a partir da ingestão de água 

contaminada ou alimentos, tais como legumes irrigados com água contaminada, frutos do 

mar, leite e derivados não pasteurizados, assim como quaisquer alimentos contaminados 

por moscas. Segundo Saravía-Gomez et al. (1996), as principais fontes de infecção são os 

indivíduos doentes e os portadores, considerando que suas fezes e urina, assim como o 

vômito, estão contaminados.  

 Uma vez no interior do organismo, a salmonela alcança o intestino, multiplica-se na 

mucosa intestinal, penetrando a seguir formações linfóides e gânglios.  

As bactérias que conseguem alcançar a circulação sangüínea, iniciam a chamada 

“fase septicêmica” da doença, atingindo diversos tecidos. Decorrem daí a esplenomegalia, o 

aumento generalizado dos gânglios e alterações na medula óssea (Teixeira, 1983). 

Nos casos graves podem ocorrer hemorragias por perfuração intestinal, abceso 

renal, dentre  outras conseqüências (Sounis, 1985). 

 

Epidemiologia 

Afeta indivíduos de ambos os sexos e todas as idades, porém parece ser mais 

freqüente em adolescentes e adultos jovens.  



 58 

Está ligada a condições precárias de saneamento, especialmente no que diz respeito 

ao sistema de tratamento e distribuição de água para a população, bem como á coleta e 

tratamento de esgotos.  

 

Prevenção e Controle 

Dentre as medidas de prevenção e controle, são destacadas por Sounis (1985) a 

notificação compulsória e rápida dos casos; a vacinação obrigatória em situações julgadas 

cabíveis pelas autoridades de saúde; o tratamento de águas, inclusive com a distribuição de 

produtos clorados para a população; o tratamento de esgotos; a pasteurização do leite, etc.  

 

 

3.4.9 - Cólera 

A cólera é uma doença pertencente ao grupo das diarréias, conhecida desde tempos 

remotos pelos navegadores árabes e europeus que circulavam pela Ásia Meridional (Nitrini 

et al., 1996). 

As manifestações clínicas da doença são diversificadas, desde infecções inaparentes 

e quadros leves, até casos graves, caracterizados pelo início repentino de diarréia aquosa 

abundante e sem dor, acompanhada de vômitos  ocasionais. Esse conjunto de sintomas 

pode levar à desidratação, dentre outras conseqüências, podendo, inclusive resultar em 

óbito, se o tratamento adequado não for implementado. 

 

Etiologia 

O agente causador da cólera é uma bactéria em forma de vírgula, um vibrião, 

portanto, denominada Vibrio cholerae. As dimensões que apresenta são da ordem de 1 a 

3 m de comprimento por 0,5 m  de largura (Sounis, 1985). 

 

Transmissão 

As fontes de infecção da cólera são os doentes, desde a fase de incubação da 

doença até a convalescença, assim como os doentes assintomáticos, uma vez que eliminam 

o vibrião pelas fezes e vômitos. 

A transmissão ocorre por via feco-oral de duas maneiras, segundo Nitrini et al. 

(1996).  A forma mais freqüente se dá por meio da ingestão de água contaminada ou de 

alimentos, também contaminados pela água, mãos sujas ou moscas.  

Há, também, a chamada transmissão direta, por meio da qual ocorre a infecção do 

indivíduo pelas mãos contaminadas levadas diretamente  à boca. 

 



 59 

Epidemiologia 

Segundo Sounis (1985), a cólera é uma doença de distribuição sazonal, havendo 

maior incidência nos países de baixas condições socioeconômicas, com saneamento 

precário.  

A literatura relata a ocorrência de diversas pandemias, sete, segundo Nitrini et al. 

(1996). A primeira teria transcorrido no período de 1817 a 1823,  e a última, iniciada em 

1961, teve seus primeiros casos detectados no Brasil em abril de 1991, no Estado do 

Amazonas, próximo à fronteira com o Peru, alastrando-se, posteriormente, pelo território 

nacional.   

 

Prevenção e Controle 

Diversas medidas são apontadas por Sounis (1985) para a prevenção e o controle da 

cólera. São elas, dentre outras: tratamento das águas de abastecimento; pasteurização do 

leite; tratamento de esgotos; combate à proliferação das moscas; notificação compulsória 

dos casos positivos e suspeitos; medidas de quarentena com restrições ao tráfego de 

passageiros, inclusive no âmbito internacional, vacinação aos grupos populacionais mais 

expostos, apesar da pouca eficácia da vacina, considerando-se a duração do efeito 

imunizante.  

 

 

3.4.10 - Hepatite A 

A hepatite A é uma enfermidade também conhecida sob as denominações de 

hepatite infecciosa e hepatite epidêmica, dentre outras (Conceição e Focaccia, 1996). 

Os sintomas que apresenta correspondem à esplenomegalia, icterícia (que se inicia 

pelas conjuntivas e depois se alastra por todo o corpo), anorexia e febre moderada (Sounis, 

1985). 

 

Etiologia 

O agente causador da doença é um vírus que mede 27nm de diâmetro, o VHA, o 

qual somente pôde ser visualizado a partir de 1973, utilizando-se técnica especial de  

microscopia. 

 

Transmissão 

Segundo Sounis (1985), a transmissão da hepatite A se dá pela ingestão de água ou 

alimentos contaminados por dejetos humanos que contenham os vírus da doença. As 

moscas representam, papel importante nesse mecanismo.  
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O contágio inter-humano, por meio de secreções buco-nasais, embora menos 

freqüente, é também possível (Sounis, 1985). 

 

Epidemiologia 

A hepatite A apresenta distribuição mundial, estando sua disseminação relacionada 

ao nível socioeconômico, ao grau de educação sanitária e às condições de higiene da 

população (Conceição e Focaccia, 1996). 

Algumas epidemias foram detectadas em diversos países, nos quais observou-se a 

veiculação do vírus pelas águas de abastecimento ou poços contaminados. 

 

Prevenção e Controle 

Sounis (1985) aponta como medidas de prevenção e controle da doença, o 

tratamento dos esgotos para evitar a contaminação das águas de abastecimento e dos 

poços; a educação sanitária; a notificação dos casos à autoridade competente, como 

também o isolamento dos mesmos; o combate às moscas, dentre outras ações. 

 

 

3.4.11 – Ascaridíase 

A ascaridíase é uma doença conhecida desde tempos remotos, referida pelos 

antigos chineses, mesopotâmios, gregos e romanos (Andrade Neto et al., 1996). 

O quadro clínico que apresenta, embora não seja característico, como observa 

Sounis (1985), e esteja na dependência do grau de infestação, compreende a inapetência; 

perda de peso; irritabilidade; perturbações do sono e gastrointestinais; abdômen volumoso, 

tosse e  obstrução intestinal. 

 

Etiologia 

A ascaridíase é causada por um helminto denominado Ascaris lumbricoides. O 

indivíduo macho apresenta de 15 a 30cm de comprimento, enquanto que a fêmea mede de 

35 a 40cm, podendo, em casos raríssimos, alcançar até 48cm (Andrade Neto et al., 1996). 

 

Transmissão 

O mecanismo de transmissão da doença consiste na contaminação do solo pela eliminação 

de ovos do parasita juntamente com as fezes de indivíduos doentes, seguida da 

contaminação da água e alimentos e da ingestão destes por indivíduos sadios. 
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Epidemiologia 

Segundo Andrade Neto et al. (1996), o Áscaris é o parasita humano que apresenta 

maior prevalência, suspeitando-se que 25% da população mundial esteja infectada. 

O maior número de casos ocorre na Ásia. Na África, a Nigéria tem se destacado pela 

grande prevalência, uma vez que as condições ambientais, em termos de saneamento, em 

conjunto com os hábitos da população quanto ao asseio pessoal, conduzem a esse quadro, 

apesar dos programas nacionais de controle da verminose (Andrade Neto et al., 1996). 

 

Prevenção e Controle 

Algumas das medidas de prevenção e controle da ascaridíase consistem na 

implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e promoção da 

educação sanitária, com o fim de incutir novos hábitos de higiene na população, de acordo 

com o que indica Sounis (1985). 

 

 

3.4.12 - Ancilostomíase  

A ancilostomíase é uma helmintose humana caracterizada por anemia; fezes escuras 

como borra de café, revelando a ocorrência de pequenas hemorragias; dores epigástricas e 

língua branca, dita de porcelana, dentre outros sintomas que variam de acordo com o 

número de vermes que parasitam o indivíduo (Sounis, 1985). 

É amplamente distribuída por todo o mundo, sendo endêmica nos países tropicais e 

subtropicais, especialmente onde as condições de saneamento e nutricionais da população 

são precárias, podendo ocorrer, por conseguinte, tanto na zona rural, como também na 

periferia das grandes cidades (Fernandes, 1996). 

 

Etiologia 

São dois os agentes causais da ancilostomíase: o Ancilostoma duodenale e o 

Necator americanus.  Segundo Fernandes (1996), ambos são helmintos cilíndricos,  afilados 

nas extremidades, providos de cápsulas bucais armadas com estruturas cortantes, que têm 

a função de fixá-los nas vilosidades intestinais humanas, provocando a dilaceração dos 

tecidos. 

Segundo Sounis (1985), o Ancilostoma duodenale macho apresenta cerca de 9mm 

de comprimento, enquanto que o Necator americanus macho mede aproximadamente 8mm.  

 

Transmissão 

A transmissão da ancilostomíase, de acordo com o que relata   Fernandes (1996), se 
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dá de duas formas: pela ingestão de ovos ou larvas pela água ou alimentos contaminados, 

ou pelo contato direto de indivíduos suscetíveis com o solo contaminado por larvas 

infectantes do helminto causador. Nesse segundo caso, tais larvas penetram a pele pelo 

pés, atravessando os espaços interdigitais, folículos pilosos ou se introduzindo por baixo da 

camada escamosa da epiderme. 

No interior do organismo, são conduzidas pela corrente sangüínea ao coração e 

depois aos pulmões, onde evoluem para outra fase larvar. Daí, deslocam-se para os 

alvéolos, vias aéreas e traquéia, até penetrarem o tubo digestivo, atingindo o intestino 

delgado.  

No intestino, tornam-se adultas e iniciam  a postura de ovos em um período de seis a 

sete semanas. Estes, ao serem eliminados juntamente com as fezes, encontrando no solo 

as condições ideais, eclodem, dando origem a larvas que, ao atingirem a condição de 

infectantes,   buscam o hospedeiro humano (Fernandes, 1996). 

 

Epidemiologia 

A ancilostomíase atinge preferencialmente crianças acima de quatro anos de idade, 

adolescentes e adultos jovens que se expõem ao andar descalços (Fernandes, 1996). 

Há registros citados por Fernandes (1996) que destacam a infecção de lactentes em 

áreas hiperendêmicas. 

O mesmo autor também informa que o sexo masculino, talvez por ser o mais 

exposto, apresenta maior incidência da infecção. 

 

Prevenção e Controle 

Sounis (1985) indica como medidas de prevenção e controle, a promoção do 

saneamento e da educação sanitária, visando a incutir hábitos novos na população, como o 

de lavar as mãos antes das refeições, dentre outros. 

 

 

3.4.13 -  Tricuríase 

A tricuríase é uma enfermidade também conhecida como tricocefalíase (Sounis, 

1985).  

Não apresenta quadro clínico característico. Geralmente é assintomática, mas pode 

levar à inapetência, insônia, irritabilidade e leves dores abdominais. Nos casos de 

infestações intensas, pode conduzir à anemia, flatulência, náuseas, vômitos e diarréia 

(Sounis, 1985).  
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Etiologia 

O agente causador da tricuríase é o Trichocephalus trichiurus  ou Trichuris trichiura. 

Esse helminto apresenta tamanhos que variam de até 4cm para os machos e até 4 a 5cm 

para as fêmeas. 

 

Transmissão 

A infestação humana ocorre com a ingestão de ovos embrionados do parasita por 

meio da água, alimentos ou mãos contaminadas.  

No intestino delgado, as larvas são liberadas e penetram as vilosidades intestinais, 

onde sofrem algumas mudas, daí deslocando-se lentamente para o ceco e cólon 

ascendente. Ao atingirem a maturidade sexual, iniciam a postura de ovos não embrionados, 

eliminados juntamente com as fezes, e que, ao encontrarem condições favoráveis no solo, 

transformam-se em ovos embrionados ou infectantes (Sounis, 1985;  Bina, 1996). 

 

Epidemiologia 

A tricuríase é uma helmintose de prevalência relevante nas regiões tropicais e 

subtropicais do globo.  

Há registros, citados por Bina (1996), que indicam taxas de 37,3% de prevalência em 

escolares da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. 

 

Prevenção e Controle 

A prevenção e o controle da tricuríase podem ser efetuados por meio de medidas 

tais como a educação sanitária da população, incentivando ao cultivo de hábitos higiênicos 

como lavar as mãos antes das refeições e após a defecação; e o tratamento das águas de 

abastecimento e dos esgotos.  

 

 

3.5 - ESTUDO DAS RELAÇÕES CAUSAIS 

 

Esta  seção aborda  breve estudo das  relações causais, enfocando,  dentre  outros  

itens, os conceitos de causalidade e associação causal, no âmbito das ciências da saúde, 

assim como de história natural da doença.  

Apresenta também resumida abordagem sobre a determinação da causalidade entre 

eventos associados estatisticamente. 
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3.5.1 – Causalidade 

Causalidade é o termo que define o relacionamento entre as “causas” e os “efeitos” 

que estas produzem. 

No contexto das ciências da saúde, o estudo da causalidade diz respeito à busca de 

conhecimentos sobre os fatores que levam ao surgimento das doenças. Pode  ser efetuado 

sob duas óticas diferenciadas, segundo Pereira (1999): 

estudo dos efeitos de fatores presentes na chamada “história natural da doença”, 

assunto a ser discutido no item 3.5.1.2, para que possam ou não ser 

considerados “fatores de risco”; 

avaliação do impacto de intervenções realizadas com a finalidade de prevenir ou 

alterar a evolução do processo saúde-doença, detalhado no item 3.5.1.1, de 

modo a que sejam ou não consideradas efetivamente benéficas para a 

sociedade. 

Observa-se, portanto, que o estudo das relações causais caracteriza-se por ser 

tarefa complexa. Requer, assim, visão aprofundada de todo universo envolvido, ou seja, 

todos os fatores e seus efeitos, para que falhas de interpretação não comprometam os 

resultados obtidos. 

 

 3.5.1.1– Processo “saúde-doença” 

 Atualmente, de acordo com o conceito da OMS, citado no primeiro capítulo deste 

texto, compreende-se a saúde dentro de uma visão mais ampla, não apenas como a 

ausência de doença. Tampouco, nessa abordagem, restringe-se o “estado de doença”, 

assim como o “estado de saúde”, a condições estanques, em que a presença de uma 

significaria a ausência da outra.  

Nesse sentido, a concepção que vige é a de que há, na verdade, um “processo 

saúde-doença”, no âmbito do qual as enfermidades são classificadas em categorias 

diferentes, segundo determinados padrões de evolução. Assim, têm-se: evolução aguda 

rapidamente fatal; aguda clinicamente evidente e com rápida recuperação; subclínica; 

crônica que se exterioriza e leva à morte após longo período; crônica com períodos em que 

se manifesta clinicamente e fases em que se torna assintomática. 

 

3.5.1.2 – História Natural da Doença 

História    natural   da   doença  é  a   denominação   que   se   dá   ao    processo  de 

desenvolvimento natural de uma enfermidade, sem a interferência humana. 

 Compõe-se de quatro fases, a saber: inicial; pré-clínica; clínica e de incapacitação 

residual, conforme evidencia a figura 3.9.  
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                                  Figura 3. 9 – História Natural da Doença 
                                 Fonte: adaptado de Pereira (1999) 

 

 

a interação 

resultou em 

doença ?

NÃO

SIM

indivíduo são

FASE

PRÉ-CLÍNICA

a doença evoluiu 

para um quadro 

clínico ?

NÃO

SIM

FASE CLÍNICA

doença 

precocemente 

discernível

a doença evoluiu 

para um quadro 

clínico mais 

grave ?

doença 

avançada

houve morte 

ou  cura completa 

do doente ?

cura

morte  

ou cura 

completa

SIM

NÃO

NÃO

SIM

FASE DE INCAPACIDADE 

RESIDUAL

alterações 

precoces

seqüelas

P

E

R

Í

O

D

O

P

A

T

O

L

Ó

G

I

C

O

FASE DE 

SUSCETIBILIDADE

agente x indivíduo x ambiente

cura

P 

E

R

Í

O

D

O

P

R

É

P

A

T

O

L

Ó

G

I

C

O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 66 

A fase inicial ou de suscetibilidade, enquadrada como pré-patológica, caracteriza-se 

pelo fato de que ainda não há o que se pode chamar de doença propriamente dita, mas 

apenas condições predisponentes a sua instalação, que poderão ou não, dependendo dos 

fatores de proteção de cada indivíduo, redundar em danos à saúde. 

Na fase pré-clínica, a doença já está instalada. Por isso, é considerada como 

patológica, apenas havendo ausência de sintomas. Essa condição pode perdurar até atingir 

a cura, ou, ao contrário, evoluir para um quadro clínico, caracterizando a fase seguinte. 

 A extrapolação do limiar clínico é o que caracteriza a fase clínica, também, portanto, 

patológica, na qual a doença já se encontra em estágio avançado. Contudo, são variáveis o 

grau de acometimento do organismo, bem como sua intensidade. 

A fase de incapacidade residual, igualmente patológica, é aquela em que são 

identificadas as seqüelas deixadas pela enfermidade, caso não tenha havido a morte ou a 

cura completa do indivíduo. Caracteriza-se pelo estímulo à reabilitação física, psicológica ou 

social da pessoa afetada. 

 

 

3.5.2 – Associação e Causalidade 

3.5.2.1 – Tipos de Associação 

Associação é o termo que define a relação estatística entre dois ou mais eventos. 

Assim, mesmo estatisticamente relacionados, tais eventos podem não apresentar uma 

relação causa-efeito, levando-se em conta o conceito apresentado e discutido em linhas 

anteriores sobre causalidade. Nesse caso, ter-se-ia, então, uma relação dita não-causal 

(Pereira, 1999). 

As associações, em Epidemiologia, são consideradas causais quando alterações de 

freqüência ou intensidade de um evento (o fator de risco) produzem reflexos sobre um 

segundo evento (a doença).  

Por outro lado, são não-causais as relações cujos eventos associados 

estatisticamente entre si não são capazes de explicá-las. Logo, um terceiro fator, um viés 

metodológico (ver apêndice F), ou o efeito da chance (número de vezes em que um evento 

ocorre comparado com o número de vezes em que não ocorre) oferecerão a explicação 

necessária. A tabela 3.15 exibe alguns exemplos de ambas as relações. 
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TABELA 3.15 - Exemplos de Associações Causais e Não-Causais 

ASSOCIAÇÃO CAUSAL ASSOCIAÇÃO NÃO-CAUSAL 

Cigarro e bronquite crônica Mancha nos dedos do fumante e bronquite 
crônica 

Banho de lagoa e esquistossomose Consumo de café e câncer de pulmão 

Derrubada de mata e leishmaniose Cabelos grisalhos e mortalidade 

Fonte: Pereira (1999) 

 

3.5.2.2 – Etapas para Determinação da Causalidade 

 No processo de determinação da relação causal, inicialmente é necessário verificar a 

existência de associação estatística. Procede-se, então, a repetidos testes estatísticos, 

como qui-quadrado e outros, os quais são capazes de avaliar se os eventos em estudo 

guardam entre si associação que não seja explicada por conta do acaso, assumindo, assim, 

a configuração de ocorrências sistemáticas. Nesse caso, confirma-se a associação 

estatística. 

 O segundo passo consiste em submeter a associação estatística encontrada a um 

outro teste, para constatar sua veracidade. Trata-se da verificação da existência de vieses 

de seleção, aferição ou confundimento (ver apêndice F), cuja presença poderá invalidar os 

resultados até então obtidos. 

Finalmente, uma vez descartada a interferência de vieses, a associação em estudo 

passa a ser discutida por cientistas, que se detêm no julgamento das evidências 

acumuladas em torno da questão, até que possam, dentro de seus critérios de análise, 

atestá-la como causal (Pereira, 1999). 

 

3.5.2.3 – Elos Intermediários entre Causa e Efeito 

 A presença de elos intermediários entre a exposição principal e a doença, determina 

dois tipos de associações causais: as diretas e as indiretas. 

A associação causal direta é, simplesmente, o que a própria terminologia evidencia, 

pois não apresenta elos entre a causa, ou exposição principal, e a doença. 

Ao contrário, na associação causal indireta observa-se a existência de variáveis que 

intervêm no processo e que atuam entre a causa e o efeito.  

 

 

3.6 -  MODELOS CAUSAIS 

 

Esta seção trata do que vêm a ser os chamados modelos causais, apresentando, 

também, alguns tipos de modelos apreendidos na literatura.  
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3.6.1 – Conceito de Modelos Causais 

Modelos causais são representações esquemáticas, marcos teóricos de variada 

tipologia utilizados para exibir os fatores envolvidos no processo saúde-doença, facilitando a 

compreensão de suas inter-relações e a aplicação de medidas de controle (Pereira, 1999). 

 

3.6.2 – Modelo Cadeia de Eventos 

Esse modelo constitui uma seqüência de eventos relacionados ao processo saúde-

doença. Tem a vantagem de ser simples, conciso e de fácil compreensão por sua clareza, 

conforme ilustra a figura 3.10. 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Modelo Causal Cadeia de Eventos 
Fonte: Pereira (1999) 

 

3.6.3 – Modelos Ecológicos  

Tríade Ecológica 

 A tríade ecológica, ilustrada na figura 3.11, baseia-se na classificação dos fatores 

etiológicos da doença em três grupos (agente, hospedeiro e ambiente), assumindo que as 

relações entre eles, dois a dois, devem ser estudadas em profundidade, pois são igualmente 

importantes para que sejam atestadas as causas dos agravos à saúde.  

 

 
hospedeiro 

 
 
 
 
 

 
                                                        agente                meio ambiente 

   
 Figura 3.11 – Modelo Causal Tríade Ecológica 
   Fonte: Pereira (1999)   

 

Dupla Ecológica 

 Considerando que nem sempre os três fatores etiológicos destacados no item 

anterior – agente, hospedeiro e ambiente – são igualmente importantes, especialmente no 

caso de doenças não-infecciosas, como a coronariana, foi criado um tipo de modelo, 

ilustrado na figura 3.12, que se baseia, apenas, nos fatores hospedeiro e meio ambiente. 
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Figura 3.12 – Modelo Causal Dupla Ecológica 
Fonte: Pereira (1999) 

 

3.6.4 – Modelo Rede de Causas 

 O modelo rede de causas, exemplificado na figura 3.13, é muito utilizado no campo 

da  Epidemiologia (Pereira, 1999). Aplica-se à representação da natureza multicausal dos 

agravos à saúde, evidenciando, em retângulos, as causas proximais, intermediárias e 

distais, assim como as conseqüências, obedecendo a uma seqüência lógica. Sua grande 

vantagem é fornecer a idéia da complexidade do estudo da causalidade, enfatizando que a 

doença não é o produto de um único fator causal, mas de um emaranhado de fatores. 

 

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.13 – Modelo Causal Rede de Causas 
Fonte: Pereira (1999) 
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3.6.5 – Modelo  Múltiplas Causas - Múltiplos Efeitos 

O modelo múltiplas causas - múltiplos efeitos, ilustrado na figura 3.14, tem a mesma 

fundamentação daquele descrito no item anterior. Entretanto, o nível de complexidade que 

atinge supera aquele, pois presta-se à representação de mais de uma causa e de diversos 

efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     Figura 3.14 – Modelo Causal Múltiplas Causas – Múltiplos Efeitos 
     Fonte: Pereira (1999) 

 

3.6.6 -  Modelo Sistêmico 

O modelo sistêmico, exemplificado na figura 3.15, baseia-se na concepção de que as 

causas dos agravos à saúde podem estar contidas em diferentes sistemas de organização, 

partindo-se do nível considerado mais abrangente para o mais restrito. O modelo pode 

incorporar aspectos muito diversos a respeito da doença em estudo, a começar daqueles 

ligados puramente à Medicina, extrapolando para a inclusão de fatores que figuram no 

campo da Sociologia, dentre outras áreas do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 - Modelo Causal Sistêmico 
Fonte : adaptado de Pereira (1999) 
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3.7 – O  MÉTODO  DELPHI:  UM  RESUMO 

 

O nome Delphi deriva de uma cidade da Grécia antiga, hoje Castri, local escolhido 

pelos oráculos para discutir e decidir assuntos de seu interesse (Dalkey e Helmer, 1963 

apud Tommasi, 1994). 

Inicialmente, o método Delphi foi utilizado nos Estados Unidos, em 1953, no 

planejamento estratégico da Força Aérea daquele país (Dalkey e Helmer, 1963 apud 

Tommasi, 1994; Corotis et al., 1981). 

Atualmente, esse método tem sido empregado em diversos campos das atividades 

humanas, tais como a avaliação de impactos ambientais (Crance, 1987 apud Tommasi, 

1994); a construção de modelos; o estudo de relações causais relativamente a fenômenos 

complexos de natureza socioeconômica (Linstone e Turoff, 1975); o desenvolvimento de 

estudos prospectivos sobre a saúde das populações (Marques, 1995). 

Segundo Linstone e Turoff (1975) e Tommasi (1994), o citado método tem como 

finalidade possibilitar a discussão entre especialistas, os quais darão subsídios à tomada de 

decisões a respeito de problemas complexos, diminuindo a margem de erros nesse 

processo. 

Está baseada, essa técnica, nas seguintes premissas, de acordo com Corotis et al. 

(1981) e Crance (1987, apud Tommasi, 1994): 

 formação de três grupos de indivíduos: o dos tomadores de decisão;  o dos 

especialistas e o dos coordenadores, responsáveis pela elaboração dos 

questionários que serão enviados aos participantes do segundo grupo; 

 manutenção de sigilo sobre a identidade dos componentes do segundo grupo, 

assegurando-lhes a necessária liberdade para opinar sem pressões externas; 

 comunicação aos especialistas das respostas dos demais participantes do 

grupo; 

 avaliação estatística das respostas dos especialistas, segundo escalas de 

respostas, ou resposta média; 

 múltiplas rodadas de questões e respostas visando ao alcance de um consenso.  

Assim, os especialistas recebem as questões, respondem-nas e as remetem de volta 

para os coordenadores. Estes realizam a análise e o agrupamento das respostas, enviando 

os resultados aos especialistas. Por sua vez, esses experts  comparam suas respostas com 

as dos demais participantes do grupo, podendo até alterar sua opinião, e retornam o 

questionário aos coordenadores. O processo continua até obter-se o consenso que dará 

subsídios à tomada de decisões. 
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Relativamente ao número de especialistas, diversa é a opinião dos estudiosos do 

assunto. Segundo Hodgetts (1977, apud Tommasi, 1994), devem fazer parte do grupo pelo 

menos oito especialistas. Crance (1987, apud Tommasi, 1994), por sua vez, sugere dez 

participantes, ressalvando, contudo, que o número ideal pode depender de vários fatores, 

tais como a disponibilidade de especialistas e a gravidade e a amplitude da questão em 

estudo. 
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4 – METODOLOGIA 
 

Para a elaboração do modelo causal “carência ou precariedade dos serviços de 

drenagem urbana - ocorrência de doenças” foram utilizados alguns dos procedimentos 

metodológicos indicados no esquema elaborado por  Mausner e Bahn (1974,  apud 

Rouquayrol, 1988), relativo ao ciclo de estudos epidemiológicos, exibido na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4.1 – Ciclo de Estudos Epidemiológicos 
                         Fonte: adaptado de Mausner e Bahn (1974, apud Rouquayrol, 1988) 

 
4.1 – ESTUDOS DESCRITIVOS -  COLETA DE DADOS E SUA ANÁLISE 

 

O estudo realizado guardou característica estritamente observacional. Contudo, não 

foram realizados trabalhos de campo como, por exemplo, a aplicação de questionários ou 

similares, ou ainda exames laboratoriais, dentre outras atividades. Todos os dados foram 

levantados a partir de revisão bibliográfica.  

O objetivo inicial foi identificar as doenças que poderiam ter sua ocorrência 

relacionada à falta ou precariedade dos serviços de drenagem urbana. Assim, foram 

selecionadas, a princípio, sete enfermidades: febre amarela urbana, dengue, leishmaniose, 

esquistossomose, filariose, leptospirose e malária. 

Para a apreensão das informações constantes da literatura, que permitiriam ter-se 

uma visão ampla a respeito de cada uma das doenças selecionadas, foi elaborada uma 

listagem de controle do tipo questionário, apresentada na tabela 4.1.  

Buscou-se, com isso, apreender conhecimentos gerais sobre as enfermidades 

selecionadas para, então, em fase posterior, retirar-se apenas aqueles relacionados ao tema 

central da investigação, que é a drenagem urbana, para a construção do modelo causal. 

 

 

1- Estudos descritivos- 

coleta de dados e sua 

análise 

2- Construção de um 

modelo 

3- Estudos analíticos 

para validação do 

modelo 

4- Análise dos 

resultados 
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TABELA 4.1  -  Listagem  de  Controle 

1.  Quais as condições de drenagem do peridomicílio dos doentes ? (inexistentes / precárias / 
eficientes) 

2.  Há relação da doença com enchentes, alagadiços ou empoçamentos ? 
3.  Quais as condições de esgotamento sanitário do peridomicílio dos doentes ? (inexistentes / 

precárias / eficientes) 
4.  Há relação da doença com o lançamento de águas residuárias nos sistemas de drenagem ? 
5.  Há relação da doença com o lançamento de resíduos sólidos nos sistemas de drenagem ? 
6.  A  melhoria  do  sistema  de  drenagem  conduz  à  diminuição da ocorrência da doença ? 
7.  Há outros componentes do saneamento envolvidos, além dos já citados ? 
8.  A transmissão da doença ocorre por contato direto do indivíduo suscetível com a água 

contaminada ? 
9.  A transmissão da doença ocorre por contato indireto do indivíduo suscetível com a água 

contaminada ?  Qual a  via de contato ? 
10.  Há outras vias de transmissão da doença ? 
11.  Há intermediários no processo de transmissão da doença ? (hospedeiros / vetores) 
12.  No caso de haver hospedeiros no processo de transmissão da doença, quais as características de 

seus criadouros e sua mobilidade ? 
13.  No caso de haver vetores no processo de transmissão da doença, quais as características de seus 

criadouros e sua mobilidade ? 
14.  Quais as condições socioeconômicas dos doentes ? (pobreza / qualquer condição) 
15.  Qual o sexo da maioria dos doentes ? 
16.  Qual a idade da maioria dos doentes ? 
17.  Qual o grau de instrução da maioria dos doentes ? 
18.  Há vínculos da doença com a profissão dos doentes ? 
19.  Quais os hábitos dos doentes correlatos à incidência da doença ? 

 

Tal listagem apresentou quatro enfoques. São eles: a Engenharia, representada pelo 

saneamento, com destaque para a drenagem urbana; a Saúde Ambiental (ver apêndice G), 

caracterizada pelos fatores do meio ambiente que interferem na saúde humana; a Medicina, 

evidenciada pelo estudo das doenças e, finalmente a Epidemiologia Descritiva, marcada 

pelo enfoque da distribuição das morbidades e características dos grupos de indivíduos 

suscetíveis a elas. 

Dentro desse entendimento, as questões ligadas ao saneamento e à saúde 

ambiental buscaram identificar as condições do meio ambiente ligadas à incidência das 

doenças. Tais condições seriam, por exemplo, a ocorrência de enchentes, alagadiços e 

empoçamentos, além outras, ligadas ao esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

abastecimento de água. 

As questões correlatas às doenças disseram respeito, basicamente, a sua história 

natural, enquanto que, no que tange à Epidemiologia, sexo; idade; condição social, em 

termos de pobreza; grau de instrução e atividade profissional dos doentes constituem 
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variáveis básicas que qualquer investigação de cunho epidemiológico descritivo deve 

apresentar para ser capaz de definir os grupos de indivíduos suscetíveis (Rouquayrol, 

1988). 

 

 

4.2 – CONSTRUÇÃO   E   VALIDAÇÃO  DO  MODELO  CAUSAL 

 

Quanto ao processo de construção do modelo causal, a organização dos dados 

obtidos por meio da aplicação da listagem de controle mereceu cuidados especiais, para 

minimizar o efeito da subjetividade.  

Conforme afirma Pereira (1999), tudo o que envolve o estudo de relações causais é 

eminentemente subjetivo. Apesar de todo o processo descrito no item 3.5.2.2, a decisão 

final sobre a natureza causal de um evento baseia-se na interpretação dos fatos, por parte 

de cada pesquisador. Assim, segundo o mesmo autor, preconceitos de variada ordem, tais 

como políticos, religiosos, raciais e outros, poderão interferir no julgamento. 

Então, com o fim de dotar o processo de maior objetividade, foi aplicada uma 

adaptação da metodologia conhecida como Delphi ou Delfos, cujos princípios básicos foram 

sumarizados na seção 3.7.  

Tal técnica vem sendo utilizada para subsidiar a tomada de decisões relativas a 

problemas de grande complexidade, diante dos quais um único decisor não se encontra 

capacitado a dominar todos os aspectos envolvidos. 

De acordo com essa técnica, no âmbito da investigação realizada, conforme relatado 

mais adiante, na sub-seção 4.2.2, elaborou-se protocolos, contendo os dados levantados 

por meio da aplicação da listagem de controle, os quais foram submetidos à apreciação de 

um grupo de especialistas, que atuaram como consultores.  

Após a segunda rodada de consultas, as opiniões fornecidas por esse grupo foram 

compiladas em caráter final, calculando-se as respostas medianas relativas a cada item 

avaliado, as quais subsidiaram a construção do modelo causal. 

Cabe aqui destacar que a opção pelo uso da mediana como  instrumento de 

avaliação estatística justifica-se por ser ela um valor de tendência central, capaz de fornecer 

informação mais real sobre a opinião dos especialistas, isento dos riscos de distorções que 

a média aritmética, por exemplo, oferece.  

No que tange à validação ou verificação do modelo construído, para tal fim também 

foi aplicada a técnica Delphi. Constituiu-se, então, essa etapa, na terceira e última rodada de 

consultas aos especialistas, conforme encontra-se descrito no item 4.2.2.  



 76 

Deve-se ressaltar que a aplicação do método Delphi não representa, propriamente, 

um processo de validação ou verificação. Representa, sim, apenas uma forma de avaliar-se 

a ocorrência de consenso quanto à aceitação do modelo proposto. 

Rigorosamente, contudo, segundo o que apresenta a figura 4.1, tal validação deveria 

ser realizada por meio de estudos analíticos do tipo caso-controle, coorte e outros, citados 

no apêndice E. Esses estudos, todavia, não foram efetuados, pois constituiriam uma outra 

pesquisa, demandando tempo e recursos que, no momento, não se encontram disponíveis. 

Ademais, a técnica Delphi vem sendo largamente utilizada no âmbito das ciências da saúde, 

conforme afirma Marques (1995). 

Entretanto, para a consecução dos citados estudos, é possível, a princípio, enumerar 

determinados indicadores que poderão atuar como ferramentas úteis no processo. 

Observando- se o modelo causal construído, poder-se-ia avaliar a relação falta ou 

precariedade dos serviços de drenagem urbana  -  ocorrência de doenças  a partir da 

relação entre a área alagada e a área ocupada onde há registros de casos das doenças. O 

lançamento de esgotos no sistema de drenagem poderia ser facilmente constatado “in loco”. 

Quanto à presença de vetores alados e de hospedeiros aquáticos, igualmente poderia ser 

atestada por inspeção local. 

 

4.2.1 –  Grupo  de  Especialistas 

O grupo de especialistas que recebeu o protocolo referente à primeira rodada de 

consultas foi formado por 104 profissionais, todos militantes nas áreas ligadas ao tema em 

estudo, tais como, engenheiros, epidemiologistas, entomologistas, médicos, sociólogos, 

economistas, malacologistas e parasitologistas.  

Todas as regiões geográficas brasileiras tiveram representantes, assim como 

também fizeram parte especialistas de outros países, como Argentina, Austrália, Burkina 

Faso, Colômbia, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, México, Nigéria e Tailândia. 

Esses especialistas estavam ligados a universidades, centros de pesquisa em saúde, 

departamentos de drenagem de prefeituras municipais, órgãos nacionais gestores em 

saúde, centros de pesquisa em economia, organizações internacionais e empresas privadas 

de engenharia.  

 

4.2.2 –  Operacionalização  da Técnica  Delphi 

A comunicação com os especialistas, convidados a participar do estudo por meio de 

uma carta-convite, deu-se por meio da rede mundial de computadores – INTERNET e, 

eventualmente, pelos correios ou por fax.  
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Conforme preconiza a técnica Delphi, manteve-se sigilo a respeito da identidade de 

cada participante. A vantagem assim alcançada foi evitar-se possíveis discussões paralelas 

entre os especialistas, as quais poderiam limitar suas opiniões pessoais, talvez conduzindo 

a um falso consenso. 

 

1ª Rodada :  I Consulta Iterativa 

Inicialmente, um protocolo foi elaborado com base nos dados obtidos por meio da 

aplicação da listagem de controle, apresentada na tabela 4.1. Logo, nesse documento, 

foram relacionadas as sete doenças selecionadas, já citadas; além de aspectos vinculados à 

transmissão e condições ambientais propícias à ocorrência de cada uma delas, bem como 

aos fatores de risco correlatos (ver apêndice  H). 

Nessa rodada foi, então, solicitado aos especialistas que: 

 avaliassem a pertinência da relação de doenças apresentada, utilizando para 

cada uma delas as expressões “incluir” , “indeciso”, “não incluir” ; 

 introduzissem outras doenças, caso julgassem conveniente; 

 analisassem o esquema de transmissão elaborado para cada doença 

previamente selecionada, fazendo uso das expressões “pertinente”, 

“medianamente pertinente” e “não pertinente”; 

 analisassem os dados referentes às condições ambientais necessárias à 

ocorrência das doenças, fazendo uso das expressões “pertinente”, 

“medianamente pertinente” e “não pertinente”. 

 opinassem sobre os fatores de risco relacionados a cada doença, tais como 

sexo, idade,  e outros aspectos relativos aos indivíduos acometidos, fazendo uso 

das expressões “pertinente”, “medianamente pertinente” e “não pertinente”. 

Esta rodada de consultas estendeu-se de 4 de agosto a 4 de setembro de 2000, 

sendo que cinco respostas recebidas entre os dias 6 e 12 de setembro também foram 

incorporadas ao trabalho. Assim, dos 104 especialistas que receberam o protocolo, 35 

responderam, representando  33,65% do total. O perfil profissional desses respondentes, 

assim como sua nacionalidade são apresentados no apêndice I.    

As respostas obtidas foram, então, compiladas, de forma a saber-se o número de 

especialistas respondentes por resposta “incluir”, “indeciso” e “não incluir”, referentes à 

listagem de doenças, e por resposta “pertinente”, “medianamente pertinente” e “não 

pertinente”, no que diz respeito ao esquema de transmissão, às condições ambientais e aos 

fatores de risco.  
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2ª Rodada :  II Consulta Iterativa 

Nessa etapa, realizada de 11 a 29 de setembro de 2000, os especialistas receberam 

um protocolo que apresentava a compilação das respostas da I Consulta, em número de 

respondentes por resposta dada, assim como a sua resposta pessoal em destaque, 

conforme o exemplo que consta no apêndice  J.  

Ocorreu que, como até  o dia 4 de setembro apenas 30 especialistas haviam enviado 

suas respostas à I Consulta, somente essas foram compiladas e apresentadas no 

questionário enviado no dia 11 do referido mês.  

Com o objetivo de não desconsiderar as respostas dos demais 5 participantes 

retardatários, o mesmo questionário foi-lhes remetido, sem, no entanto, ter havido tempo 

hábil para a inclusão de suas respostas na compilação, o que somente foi realizado 

posteriormente, já na fase de redação deste texto.  

Todos os participantes da rodada, foram, então, solicitados a cotejar suas respostas 

pessoais, também apresentadas no questionário (inclusive a dos retardatários), com a 

compilação das respostas dos demais especialistas, podendo confirmá-las ou alterá-las, se 

assim o desejassem.  

Dos 35 especialistas que receberam esse documento, 27                                   

responderam, representando  77,14% desse universo, o eqüivaleu a 25,96% do total de 104 

especialistas que iniciaram o processo na primeira rodada de consultas. O apêndice I 

apresenta os dados referentes a esses respondentes. 

Nos mesmos moldes da I Consulta, foram compiladas as respostas obtidas, que 

retratavam, portanto, a opinião final dos especialistas quanto aos dados levantados por meio 

da aplicação da listagem de controle.  

A partir de tal procedimento foi, então, possível identificar as respostas medianas 

referentes a cada item avaliado.  

 

3ª Rodada :  III Consulta Iterativa 

Com base nas respostas medianas, para compor o modelo causal, foram 

identificados os itens considerados pelos consultores como pertinentes, exceção feita ao 

item “lançamento de esgotos no sistema de drenagem favorecendo a proliferação de 

mosquitos vetores (...)”, referente às condições ambientais propícias à febre amarela urbana 

e dengue. Esse item, avaliado como medianamente pertinente, como mostra o apêndice L, 

foi inadvertidamente incluído no modelo, no esquema das citadas doenças. 

Dentre os itens avaliados como pertinentes, foram selecionados apenas aqueles que 

refletiam a carência ou a precariedade dos serviços de drenagem urbana, levando-se em 

conta o universo de dados apresentado aos especialistas. Assim, foi organizado o modelo 
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causal “carência ou precariedade dos serviços de drenagem urbana – ocorrência de 

doenças”.   

Uma vez construído, o modelo causal foi submetido à apreciação dos especialistas, 

juntamente com a ficha de avaliação apresentada no apêndice K, durante o período de 23 

de outubro e 17 de novembro de 2000. 

Dos 27 especialistas que participaram da II Consulta e que, portanto, se credenciaram 

a continuar fazendo parte do grupo de consultores, 23 responderam à III Consulta, 

correspondendo a  85,18% desse total, o que eqüivale a 22,11% do universo dos 104 

especialistas que iniciaram a I Consulta. Os dados referentes a esses especialistas 

encontram-se no apêndice I. 
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5 – RESULTADOS  OBTIDOS  E DISCUSSÕES  CORRELATAS 

 

Esta seção apresenta, primeiramente, o resultado da análise dos especialistas a 

respeito dos dados que lhes foram enviados na I e na II Consultas Iterativas, bem como a 

discussão correlata. 

Em seguida, o modelo causal  “carência ou precariedade dos serviços de drenagem 

urbana – ocorrência de doenças”, produto final desta investigação, submetido à apreciação 

dos especialistas na III Consulta Iterativa, é também apresentado com os comentários 

pertinentes. 

 

5.1 – I  E  II  CONSULTAS  ITERATIVAS  -  RESULTADOS   E   DISCUSSÃO 

 

A compilação dos resultados obtidos a partir da I e da II Consultas Iterativas que, 

portanto, se referem às doenças incluídas no modelo causal, às suas formas de 

transmissão, condições ambientais propícias à ocorrência e fatores de risco correlatos, 

encontra-se no apêndice  L. 

Pode-se constatar então que, quanto às sete doenças pré-selecionadas com base na 

revisão da literatura, seis tiveram confirmada sua inclusão no modelo causal. Foram elas: a 

febre amarela urbana, a dengue, a filariose, a malária, a esquistossomose e a leptospirose.  

As quatro primeiras foram ratificadas como doenças transmitidas por vetores alados, 

cuja proliferação está ligada, em maior ou menor grau, conforme explicado mais à frente, 

aos empoçamentos formados em conseqüência da CPSDU, de acordo com o que indicou a 

literatura consultada, representada pelos trabalhos de Nascimento Jr. (1999), Mara e 

Alabaster (1995), Cairncross (1988), Ault (1994) e Forattini (1962), além de outros.  

Dentre elas, a malária, embora tenha sido confirmada como doença ligada à CPSDU, 

foi objeto de considerações, por parte de alguns especialistas que se preocuparam em 

destacar que sua urbanização está restrita somente às áreas periféricas das cidades 

amazônicas, inclusive de grandes aglomerados urbanos.  

Conforme as informações apreendidas nos trabalhos de Sounis (1985), Prata (1996), 

Soli (1998),  Azevedo e Correa (1968), Lomar et al. (1996), Carneiro (1997) e Martins e 

Castiñeiras (1998),  também a esquistossomose e a leptospirose foram ratificadas pelos 

especialistas como sendo ligadas à CPSDU, uma vez que a formação de áreas alagadiças e 

as inundações, respectivamente, são fenômenos que concorrem fortemente para a 

ocorrência dessas morbidades. 

A única doença pré-selecionada não confirmada pelos especialistas como ligada à 

CPSDU foi a  leishmaniose, tanto na primeira, quanto na segunda consulta. De um modo 
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geral, os consultores foram de opinião que a proliferação dos vetores da referida doença 

não ocorre em empoçamentos ou alagadiços, ou qualquer outro ambiente aquático, não 

estando relacionada, portanto, à carência ou precariedade dos serviços de drenagem 

urbana, ao contrário do que indicaram Mara e Alabaster (1995). Por essa razão, não são 

apresentados no apêndice  L  os dados relativos a essa doença.  

Por outro lado, foram incluídas pelos especialistas, na I Consulta, as seguintes 

enfermidades: febre tifóide; hepatite A; diarréias, como a cólera; helmintoses intestinais e 

doenças dermatológicas. 

Os especialistas que incluíram as três primeiras doenças declararam estar 

fundamentados no fato de que, em havendo subpressão em redes de abastecimento de 

água instaladas em contato direto com alagadiços, por meio de rachaduras e orifícios nelas 

existentes, poderá ocorrer a penetração, em seu interior, dos agentes etiológicos dessas 

doenças, que porventura estiverem presentes nos locais que apresentam tal condição de 

drenagem.  

Quanto às helmintoses e às doenças dermatológicas, os especialistas não definiram 

quais enfermidades deveriam ser incluídas, especificamente.  

Na II Consulta, calculadas as respostas medianas, verificou-se que para todas as 

sugestões foi indicada a inclusão definitiva, com exceção das doenças dermatológicas, cuja 

resposta mediana foi “indeciso”, não tendo, portanto, sido insertas essas enfermidades no 

modelo causal.  

Quanto às helmintoses, após a compilação das respostas da II Consulta, foram 

identificadas nos trabalhos de Fashuyi (1988) e Moraes (1996), dentre outros, a ascaridíase, 

a ancilostomíase e a tricuríase, introduzidas, então, no modelo.  

Deve ser mencionado, também, que, na I Consulta, um dos cinco especialistas que 

responderam fora do prazo solicitado, sugeriu a inclusão de todas as arboviroses, de um 

modo geral, e da amebíase. Mas, conforme exposto na seção referente à metodologia, tais 

sugestões não foram incorporadas ao questionário da II Consulta que, àquela altura, já 

havia sido enviado para apreciação dos demais especialistas. Por essa razão, igualmente 

não foram consideradas no modelo causal. 

No que diz respeito à forma de transmissão de cada uma das seis doenças pré-

selecionadas, confirmadas como ligadas à CPSDU, a resposta mediana dos especialistas, 

em ambas as Consultas, indicou a pertinência dos conteúdos apresentados, hauridos da 

literatura, basicamente representada por textos clássicos sobre Infectologia, produzidos por 

Almeida Netto et al. (1983); Lacerda et al. (1983); Ferreira (1997); Fonseca e Figueiredo 

(1996); Lomar et al. (1996); Martins et al. (1998); Prata (1996); Sounis (1985); Soli (1998), 

dentre outros.  
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Cabe ser relatado um fato ocorrido, referente à esquistossomose. Na I Consulta, um 

especialista acrescentou um item concernente à transmissão por ingestão de água 

contaminada. Por uma falha na elaboração do questionário da II Consulta, esse dado foi 

omitido, não havendo, contudo, qualquer indício de que essa omissão tenha comprometido 

o trabalho, visto que o próprio autor da sugestão a classificou como medianamente 

pertinente. 

No que tange à leptospirose, na I Consulta, a resposta mediana obtida para o item 

“transmissão por mordedura (foge ao enfoque do trabalho)” apresentou-se indefinida entre 

pertinente e medianamente pertinente. Na verdade, dentro dos critérios de cálculo da 

mediana para um número par de elementos, que no caso foi igual a 14, a mediana 

corresponderia à média entre o sétimo e o oitavo elementos, considerando sua posição 

central. Como houve sete respostas pertinentes e uma medianamente pertinente, tais 

elementos foram, respectivamente, pertinente e medianamente pertinente. Então, como aos 

mesmos não houve atribuição de valores numéricos, tornou-se impossível calcular a média 

e, a partir dela, definir uma resposta mediana. Contudo, na II Consulta, não se verificou a 

mesma ocorrência, pois o item em questão foi considerado pertinente, como resposta 

mediana final.  

A análise de tal ocorrência revela que, embora não tenha sido possível definir uma 

resposta mediana, há uma tendência para avaliar o dado em questão como pertinente. Caso 

o impasse tivesse sido entre medianamente pertinente e não pertinente, considerar-se-ia a  

propositura como não pertinente, seguindo a mesma linha de raciocínio. 

Quanto às condições ambientais propícias à ocorrência das seis doenças pré-

selecionadas incluídas no modelo, no que concerne à febre amarela urbana e à dengue, o 

item relativo à proliferação dos vetores dessas doenças em empoçamentos, conforme citado 

por Nascimento Jr. (1999), foi considerado pertinente. 

Entretanto, diversos especialistas ressaltaram, em seus comentários, conforme 

também identificado na literatura (Forattini, 1965), que tais criadouros são secundários, 

somente assumindo relativa importância em situações de exacerbada disseminação do 

mosquito, uma vez que os criadouros preferenciais de Aedes aegypti são pequenas 

coleções de água acumulada em garrafas, latas, pneus, tambores e outros recipientes. 

Com base no que refere Nascimento Jr. (1999), assim como, também, a partir do 

trabalho de Silva et al. (1999), relativamente à proliferação do Aedes em água poluída, foi 

solicitado que os especialistas manifestassem sua opinião quanto ao lançamento de águas 

residuárias na drenagem, como fator que poderia favorecer a proliferação desses vetores, 

em canaletas e bueiros, inclusive durante a estiagem. A resposta mediana obtida  para esse 

item foi medianamente pertinente. 
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Alguns especialistas revelaram-se pouco crédulos quanto à importância 

epidemiológica de tal favorecimento, uma vez que o Aedes aegypti  costuma reproduzir-se 

em água limpa. Outros, preferiram manter-se em posição de espectadores, destacando a 

necessidade da realização de novas pesquisas, além daquelas já empreendidas, para o 

aprofundamento da questão em bases mais sólidas. 

No que concerne à malária, embora a proliferação vetorial em empoçamentos 

resultantes da CPSDU, relatada pela FUNASA e OPAS (1999), tenha sido considerada 

pertinente em ambas as consultas, diversos especialistas ressaltaram que os criadouros 

preferenciais, conforme indicado por Carrera (1991) e Consoli e Oliveira (1994), são grandes 

volumes de água, onde haja presença de vegetação e baixas velocidades de escoamento. 

Ainda em se tratando das condições ambientais propícias à malária, deve-se relatar 

que o item “acúmulo intradomiciliar de água em vasos”,  cuja inclusão foi sugerida por um 

especialista, teve seu grau de pertinência avaliado entre pertinente e medianamente 

pertinente, tal como ocorreu com um item ligado à transmissão da leptospirose, citado linhas 

atrás. Da mesma forma, o dado em questão não se encontrava ligado à CPSDU, não sendo, 

portanto, incluído no modelo. 

Quanto aos fatores de risco relacionados à ocorrência das seis doenças pré-

selecionadas compatíveis com o estudo, houve, por parte de alguns especialistas, 

questionamentos sobre a inclusão do item “grau de instrução”, uma vez que este, sem estar 

associado  a outro fator, não resultaria em risco. 

 

 

5.2 – III CONSULTA ITERATIVA – O MODELO CAUSAL OBTIDO E DISCUSSÕES 

CORRELATAS 

 

O modelo causal “carência ou precariedade dos serviços de drenagem urbana – 

ocorrência de doenças”, obtido como resultado dessa investigação é apresentado na figura 

5.1. 

Destacam-se, no referido modelo, as doenças apresentadas na tabela 5.1, ligadas à 

carência ou precariedade dos serviços de drenagem urbana, e que podem ser separadas 

em quatro grupos diferentes, de acordo com seu processo de transmissão. 

A avaliação dos especialistas sobre o modelo é apresentada na tabela 5.2. Observa-

se que dos 23 respondentes, 17 validaram-no; 3 julgaram-no inválido; 2 fugiram em parte 

aos critérios propostos para avaliação, considerando-o como parcialmente válido, pois não 

concordaram com alguns dos esquemas apresentados; e 1 não o avaliou, justificando que 
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“modelos, Ciência e Vida não funcionam de forma que possam ser avaliados dessa 

maneira”. 

Dentre os consultores que validaram o modelo, um ressaltou que o mesmo 

apresenta distorções por não englobar outros fatores que influenciam a ocorrência das 

doenças, além da CPSDU, e 5 indicaram a necessidade de apresentar, no modelo, a ligação 

da febre amarela urbana, da dengue e da malária, com a CPSDU, como algo que não se 

verifica obrigatoriamente, pois os criadouros preferenciais dos vetores associados não são 

os empoçamentos. 

 

TABELA   5.1 –  Doenças  Ligadas   à  Carência  ou  Precariedade dos 
                           Serviços  de Drenagem  Urbana 

GRUPO DOENÇAS 

Doenças transmitidas por vetores alados que podem 
proliferar em empoçamentos e alagadiços 

Febre Amarela Urbana 

Dengue 

Filariose 

Malária 

Doença cujo agente etiológico utiliza um hospedeiro 
aquático intermediário, que pode proliferar em 
alagadiços  

Esquistossomose 

Doença  transmitida pelo contato direto com  água   
ou  solo (sem a presença de hospedeiros) cuja 
contaminação é favorecida por inundações e 
alagadiços 

Leptospirose 

 

Doenças transmitidas pela ingestão de água 
contaminada por agentes etiológicos presentes em 
alagadiços e inundações e  que penetram no interior 
da rede de abastecimento; doenças transmtidas pelo 
contato direto com solos contaminados por esses 
agentes 

Febre Tifóide   (água) 

Cólera e outras diarréias (água) 

Hepatite A (água) 

Ascaridíase (água) 

Tricuríase (água) 

Ancilostomíase (água e solo) 

 

Analisando-se tais comentários, pode-se observar a pertinência de ambos. Quanto 

ao primeiro, sabe-se que, como ressalta Pereira (1999), nenhum modelo causal conseguirá 

refletir ou expressar fielmente a complexidade das relações que ocorrem na natureza. 

Ademais, o modelo construído pretendia, apenas, enfocar a CPSDU como um  dos fatores 

capazes de influenciar a ocorrência de doenças de interesse para a saúde pública.  

Quanto ao segundo comentário,  afigura-se de importância singular. A forma como o 

modelo foi elaborado pode sugerir, a quem não tenha conhecimento de todo o conteúdo 

deste texto, que a CPSDU, para as três doenças em foco, ou seja, dengue, febre amarela 

urbana e malária, seja um fator preponderante para sua ocorrência, o que, como já 

ressaltado por mais de uma vez, não é verdadeiro.    
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Dentre os especialistas que invalidaram o modelo, dois basearam sua análise nos 

aspectos citados, referentes à febre amarela urbana, dengue e malária. Um deles indicou, 

também, o posicionamento incorreto de uma das setas do esquema da esquistossomose 

(de “lançamento de esgotos nos canais de macrodrenagem” para “alagadiços e 

empoçamentos”). Já o terceiro consultor referiu-se ao que poderia ser designado como 

inconsistência do conteúdo apresentado, para ser denominado de modelo causal.  

 

TABELA  5.2 -  Avaliação do Modelo Causal 

AVALIAÇÃO RESPONDENTES 
Nº 

TOTAL 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 

Nº    POR 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PÁIS / 
REGIÃO 

GEOGRÁFICA 

Válido 17 Biologia / Saúde Pública / Entomologia Médica 1 Brasil / SE 
Biologia / Entomologia 2 Brasil / N / CO 
Biologia / Meio Ambiente / Recursos Hídricos 1 Brasil / SE 
Biologia / Entomologia / Parasitologia / Controle de 
Vetores 

2 Brasil / SE / CO 

Biologia / Parasitologia / Epidemiologia 1 Brasil / SE 
Biologia / Parasitologia 1 Brasil / N 
Engenharia Civil 1 Brasil / S 
Engenharia Civil / Saúde Ambiental 1 Brasil / NE 
Engenharia Civil / Epidemiologia 1 Brasil / SE 
Engenharia Química / Engenharia Sanitária 1 Brasil / SE 
Engenharia Sanitária / Recursos Hídricos / 
Drenagem Urbana 

1 Brasil / SE 

Engenharia Sanitária 1 Colômbia 
Entomologia / Parasitologia 1 Brasil / NE 
Medicina / Infectologia / Saúde Pública 1 Brasil / CO 
Medicina / Saúde Pública / Epidemiologia 1 Brasil / SE 

Não Válido 3 Biologia / Entomologia 1 Estados Unidos 

Medicina / Saneamento 1 Brasil / N 

Medicina Veterinária / Entomologia / Controle de 
Vetores 

1 Brasil / CO 

Parcialmente 
Válido * 

2 Medicina / Saúde Pública / Epidemiologia 1 Brasil / SE 

Biologia / Saúde Pública / Entomologia Médica 1 Brasil / SE 

Não  
Avaliado  ** 

1 Engenharia Civil / Saúde Ambiental 1 Inglaterra 

*Avaliação incluída pelos especialistas 
** Não avaliado como válido e nem como não válido 

 

Esse consultor baseou-se no fato de que toda uma gama de informações, tais como, 

o espaço geográfico (latitude, temperatura, estações do ano, vegetação, etc) e os aspectos 

socioeconômico e cultural da população, elementos a seu ver imprescindíveis em um estudo 

de causalidade, não foram abordados no modelo construído. 

Conforme anteriormente referido, o modelo não pretendeu atingir tal envergadura. 

Também porque, para levantar tais dados, seria necessário realizar um trabalho de campo 

que demandaria tempo e recursos que, no momento, não se encontram disponíveis. Mas, 

sem dúvida alguma, a argumentação do consultor é justa e inatacável, em sua essência.  
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No que diz respeito às duas avaliações do modelo como parcialmente válido, 

basearam-se nos mesmos argumentos, já citados, relativos à dengue, malária e febre 

amarela urbana (um dos consultores também incluiu a esquistossomose), uma vez que a 

CPSDU, para a ocorrência dessas doenças, é apenas fator coadjuvante. 

Fundamentalmente, para os dois consultores o modelo é válido para doenças como 

a leptospirose, uma vez que a CPSDU é um fator que influencia fortemente sua ocorrência, 

em função das inundações. Entretanto, para outras enfermidades, como as já citadas, não é 

capaz de refletir a real – e diminuta – relação com a CPSDU.  

No que se refere ao especialista que preferiu não avaliar o modelo da forma como foi 

proposto, seus comentários demonstram ter ele “dúvidas quanto à relação da dengue e da 

febre amarela com a CPSDU”, mas que, por outro lado, “o modelo apresenta os principais 

aspectos ligados à relação drenagem – saúde, melhor do que muitos que têm sido vistos”. 

O entendimento do referido consultor sobre a forma de avaliação do modelo é 

bastante interessante e relevante. De fato, exatamente por não terem os modelos a 

capacidade de representar a Vida, impossível se torna validá-los ou não, no sentido mais 

rigoroso e amplo que se queira dar.  

Entretanto, considerando que os modelos buscam representar apenas “um corte”, 

“uma incisão” na Vida, para facilitar a compreensão de fenômenos que se deseja estudar, 

dentro dessa dimensão reduzida – e sem jamais perdê-la de vista – poder-se-ia julgá-los 

como válidos ou não. 

Alguns dos 23 respondentes também apresentaram sugestões, quais sejam:  

 a inclusão de outras doenças, como gastroenterites e doenças causadas por vírus 

e protozoários, agrupando-as como “doenças de transmissão feco-oral”, 

contemplando, também, a ascaridíase, por exemplo, que já faz parte do modelo;  

 a introdução de características dos suscetíveis para as doenças onde essa 

informação não foi exibida; 

 a substituição da expressão  “indivíduos suscetíveis” por “indivíduos sob risco”; 

 a substituição da terminologia “incidência” da doença por “ocorrência”, uma vez 

que a segunda é mais genérica, enquanto que a primeira reflete a idéia de 

surgimento de casos novos da doença na população, em um dado período de 

tempo e em determinado lugar do espaço; 

 a substituição da palavra “infestantes”, do esquema da esquistossomose, por 

“infectantes”; 

 maior detalhamento para a representação da esquistossomose, apresentando a 

contaminação da água por ovos de S. mansoni, seguida da infecção do caramujo 
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por determinadas larvas desse helminto, tendo na seqüência a contaminação da 

água pelas formas infectantes e o contato direto com água contaminada; 

 a introdução de um seta, no esquema da esquistossomose, ligando a 

contaminação da água e a proliferação do caramujo hospedeiro; 

 a substituição da figura 1 pela 3, no esquema  da filariose; 

 a reunião, em um só esquema para “doenças transmitidas por vetores”, da febre 

amarela urbana,  dengue, filariose e malária. 
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6 – CONCLUSÕES  E  RECOMENDAÇÕES 

 

Conforme exposto na introdução deste trabalho, poucos estudos foram realizados 

enfocando a drenagem urbana na relação saneamento-saúde. A maioria das investigações 

levadas a efeito até o momento está voltada para o abastecimento de água e o esgotamento 

sanitário, uma vez que esses dois componentes do saneamento foram postos em evidência 

pela Organização Mundial de Saúde, durante a “Década Internacional do Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário”, declarada para o período de 1981 a 1990. 

Apesar disso, diversos autores, como Cairncross (1989), Moraes (1996), Chernicharo 

e Costa (1996), Heller e Möller (1996), Heller (1997) e Kolsky (1999), referem-se à 

drenagem como uma importante intervenção ambiental, capaz de contribuir para o controle 

de enfermidades que, muitas vezes, causam transtornos significativos às populações 

humanas. 

A implementação de sistemas de drenagem, por outro lado, a cada dia, vem se 

tornando mais urgente, em função do processo de urbanização das cidades, conforme 

relatam Tucci (1994 e 1997); Marin et al. (1999) e Cordeiro e Vaz Filho (1999).  

Na medida em que se acelera tal processo, o comportamento hidrológico da bacia 

hidrográfica é sensivelmente modificado, especialmente em função da impermeabilização do 

solo. Daí resultam a alteração do hidrograma natural da bacia, com aumento da vazão 

máxima, antecipação do pico de cheia e aumento do volume escoado superficialmente, 

levando a situações de risco para a saúde humana, em áreas caracterizadas pela CPSDU. 

Assim, conforme afirma Kolsky (1999) a água escoa sobre as superfícies 

contaminando-se diretamente por conteúdos de latrinas, tanques sépticos e redes coletoras 

de águas residuárias, com os quais se mistura. Uma vez contaminada, leva à ocorrência de 

doenças por meio dos seguintes mecanismos: 

 infiltração na rede de abastecimento de água; 

 contaminação do ambiente doméstico seguida da ingestão de patogênicos de 

origem fecal; 

 contaminação do corpo e vestimentas de indivíduos  que atravessam áreas 

alagadas, com subsequente condução de patogênicos para o ambiente 

doméstico; 

 dispersão de ovos de helmintos no solo, inclusive nos locais utilizados para 

brincadeiras infantis; 

 desenvolvimento de criadouros de mosquitos vetores e caramujos hospedeiros 

de agentes causadores de doenças. 
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A partir desse ponto de vista, a drenagem deixa de ser tão-somente uma questão 

ligada à engenharia, asseguradora de boas condições de tráfego para os veículos nas ruas 

urbanas, ao impedir a ocorrência de inundações e erosão. Passa, portanto, a assumir papel 

destacado no que diz respeito à manutenção de ambientes salubres para o ser humano, 

evitando a perpetuação dos mecanismos citados no parágrafo anterior, favorecedores da 

ocorrência de doenças.  

Diante do exposto, investimentos em drenagem devem ser entendidos pelos 

engenheiros, médicos, políticos, agentes financiadores e pela população em geral, como 

reais inversões em salubridade ambiental e saúde pública. Os dividendos assim gerados 

refletem-se na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; no aumento da produtividade de 

trabalho; na diminuição de gastos voltados para a medicina curativa, além de outros 

benefícios que podem ser mensurados por meio de estudos desenvolvidos em diversas 

áreas, dentre as quais a Epidemiologia, a Sociologia e a Economia.  

Buscando, então, tornar mais clara essa forma de entendimento da drenagem 

urbana, o presente trabalho teve como objetivo propor um modelo causal que representasse 

unicamente a implicação da CPSDU, sem levar em conta outros fatores intervenientes, na 

ocorrência de doenças de interesse para a Saúde Pública.  

A metodologia Delphi, em versão adaptada, utilizada para esse fim, foi composta por 

três rodadas de consultas a especialistas. A I e a II Consultas possibilitaram a ratificação 

dos dados levantados por meio da revisão bibliográfica, relativos às doenças que deveriam 

ser incluídas, suas formas de transmissão, condições ambientais propícias à ocorrência e 

fatores de risco correlatos.  

Assim, foram ratificadas seis das sete doenças pré-selecionadas com base na 

literatura consultada, representada por Forattini (1962), Azevedo e Correa (1968), Sounis 

(1985), Cairncross (1988), Ault (1994), Mara e Alabaster (1995), Prata (1996), Lomar et al. 

(1996), Carneiro (1997), Soli (1998), Martins e Castiñeiras (1998) e Nascimento Jr., (1999): 

febre amarela urbana, dengue, malária, filariose, leptospirose e esquistossomose.  

A única enfermidade excluída foi a leishmaniose, uma vez que os especialistas 

quase unanimemente discordaram da ocorrência de proliferação dos vetores em ambientes 

caracterizados pela CPSDU, conforme havia sido apreendido de Mara e Alabaster (1995).  

Dessa forma, a febre amarela urbana, a dengue, a malária e a filariose foram 

confirmadas como enfermidades transmitidas por vetores que podem se proliferar em 

empoçamentos de água no solo, embora, no caso das três primeiras, não sejam esses os 

criadouros preferenciais.  

Segundo indica a literatura (Forattini, 1965; Carrera, 1991; Consoli e Oliveira, 1994), 

com o que concordaram os consultores, os principais criadouros de Aedes são pequenas 
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coleções d’água retida em pneus, latas e tambores contendo água limpa,  enquanto que de 

Anopheles são cursos d’água, lagos de represas, etc. Por essa razão, o estabelecimento de 

criadouros ligados à CPSDU, relatado por Nascimento Jr. (1999) e pela FUNASA e OPAS 

(1999), reflete uma situação que foge aos padrões habituais de comportamento desses 

mosquitos sem, no entanto, deixar de representar indicativo claro da importância da 

drenagem no contexto, especialmente em áreas caracterizadas pela elevada ocorrência 

dessas doenças.  

O lançamento de águas residuárias no sistema de drenagem também se mostrou 

importante questão a considerar. Há relatos na literatura sobre a proliferação de Aedes em 

bueiros e canaletas de drenagem (Nascimento Jr., 1999), bem como em água poluída (Silva 

et al., 1999), o que poderia levar a inferir-se a possibilidade de que as larvas de tais 

mosquitos se desenvolvam no sistema de drenagem, mesmo durante a estiagem, em 

função do lançamento de esgotos no interior do mesmo. 

Sem dúvida, essa é uma questão polêmica e que necessita maior aprofundamento, o 

que, aliás, foi colocado por diversos especialistas.  

A leptospirose foi incluída no modelo por ser doença intimamente relacionada à 

ocorrência de inundações. Sua ligação, portanto, com a CPSDU foi claramente identificada, 

sem qualquer ressalva. 

 Quanto à esquistossomose, sua inserção se deve ao fato de ser importante 

helmintose, cujos caramujos hospedeiros do agente causal têm sua proliferação favorecida 

por alagadiços, inclusive em áreas urbanas, como na cidade de Belém. Há relatos (IEC, 

1999) da comprovação de casos autóctones da doença em áreas alagadiças daquela 

capital. 

Além das doenças supramencionadas, outras seis foram introduzidas no modelo, por 

sugestão dos especialistas consultores. São elas: febre tifóide, hepatite A, diarréias como a 

cólera, ascaridíase, tricuríase e ancilostomíase. 

A pesquisa bibliográfica que se seguiu com base em Saravía-Gomez et al. (1996), 

Nitrini et al. (1996), Conceição e Focaccia (1996), Fashuyi (1988) e Moraes (1996), após a 

obtenção de tais sugestões, indicou com clareza a relação dessas enfermidades com a 

CPSDU.  

Justifica-se, portanto, tal inserção, pelo fato de que as referidas doenças estão 

ligadas ao comprometimento da qualidade da água destinada ao consumo, em função da 

precariedade da rede de abastecimento e da CPSDU.  

Nesse caso, em havendo subpressão nas redes de abastecimento de água 

instaladas em áreas sujeitas a inundações, ou em contato direto com alagadiços, por meio 

de rachaduras e orifícios nelas existentes, poderá ocorrer a penetração, em seu interior, dos 
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agentes etiológicos dessas doenças, que porventura estiverem presentes nos locais que 

apresentam tal condição de drenagem.  

Além do exposto, no que tange à ancilostomíase, especificamente, a contaminação 

do solo por larvas do helminto causador, em função da CPSDU, pode levar, também, à 

ocorrência da doença. 

Portanto, 12 foram as doenças abrangidas no modelo causal, para o controle das 

quais numerosos exemplos do emprego da drenagem, tanto no Brasil, quanto no exterior, 

foram identificados na literatura, com destaque para Ramos et al. (1970), Carmichel (1972), 

Schliessmann et al. (1973), Cairncross et al. (1988), Ault (1994), Gutiérrez et al. (1996), 

Moraes (1996), além de outros. 

Igualmente, foram observadas situações, como a relatada por Smith (1993, apud 

Kolsky, 1999), em que a falta ou a precariedade dessa intervenção constituiu fator de 

agravamento do estado de saúde de comunidades inteiras, bem como comprometeu a 

eficiência de outras medidas, inclusive de ações de saneamento, no controle de 

enfermidades. 

A literatura consultada (Pereira, 1999) evidenciou, também, que o estudo da 

causalidade, no âmbito das Ciências da Saúde, reveste-se de grande dose de subjetividade. 

Diversos fatores podem interferir e confundir o pesquisador na identificação dos elos que 

compõem a cadeia causal. Concepções políticas, religiosas, preconceitos raciais e outros, 

de variada ordem, podem comprometer a compreensão dos fenômenos em estudo. 

Diante disso, o método Delphi, em versão adaptada, demonstrou ter sido eficiente 

instrumento, capaz de assegurar a objetividade do processo. Possibilitou, ao longo das 

rodadas de consultas iterativas, fossem conhecidas as opiniões de diversos especialistas 

acerca dos dados levantados a partir da revisão bibliográfica, bem como atuou como 

ferramenta de verificação do modelo.  

O contato com especialistas da mais alta competência, além da finalidade a que se 

prestou, conforme esclarecido acima, foi fator enriquecedor em nível pessoal, uma vez que 

muitos de seus questionamentos, até mesmo sobre a consistência e a viabilidade do tema 

em estudo, vieram reforçar a compreensão mais profunda acerca do trabalho em curso. 

A metodologia de avaliação estatística das respostas dos especialistas, por meio da 

mediana, revelou-se adequada por ser essa a medida estatística que melhor indica a 

tendência de respostas, apesar de não ter sido possível, em dois casos, a definição de uma 

resposta mediana. 

Trata-se da impossibilidade de cálculo da mediana quando, para um número par de 

elementos, torna-se necessário calcular, primeiro, a média entre as duas respostas centrais 

para, então, definir-se a mediana.  



 93 

No presente caso, como tais respostas centrais correspondiam a graus diferentes de 

pertinência, tornou-se impossível definir as respostas medianas correspondentes.  

Entretanto, analisando o que se poderia chamar de tendência de pertinência ou de 

não pertinência, a indefinição entre pertinente e medianamente pertinente revelaria a 

tendência à pertinência da propositura, enquanto que, entre medianamente pertinente e não 

pertinente marcaria a tendência para a não pertinência.  

A análise dos especialistas, na III rodada de consultas, indicou a aprovação do 

modelo. A despeito do que a Ciência  busca nos dias atuais – e que constitui um de seus 

maiores desafios –  que é identificar todos os fatores envolvidos na gênese das doenças, 

conhecer de que modo se combinam e avaliar qual o peso ou grau de importância de cada 

um, para que determinada doença ocorra, o modelo limitado à CPSDU foi considerado 

válido. 

Como qualquer outro, o modelo proposto não abrangeu toda a complexidade das 

relações multicausais que ocorrem na natureza, relativamente à etiologia das doenças nele 

incluídas, até porque, como já elucidado, seu objetivo primordial foi refletir, apenas, os 

fenômenos ligados à CPSDU. 

Como todo modelo, o aqui apresentado se encontra distante da Verdade por 

representar “uma incisão” que retirou apenas alguns aspectos da natureza, ou do contexto 

geral, para estudá-los em separado – em si e às suas inter-relações. Mas, por outro lado, 

parece evidente sua utilidade, na medida em que lança luz sobre um tema pouco explorado, 

em que pese sua importância. 

Então, pode-se concluir que, como produto final desta investigação, o modelo causal 

atendeu aos objetivos estabelecidos, que se resumiram a tornar mais claros os aspectos 

ligados à ocorrência de doenças, concernentes à CPSDU.  

Em sua avaliação, os especialistas igualmente contribuíram com significativas 

sugestões para o aperfeiçoamento do modelo. Algumas delas, desde já puderam ser 

incluídas; outras, as que demandam mais aprofundamento em pesquisa, deverão constituir 

tarefa para o futuro, quando for possível a continuação desses estudos, completa e 

absolutamente fascinantes. 

Também, em oportunidade futura, é recomendável que o modelo seja devidamente 

testado em campo, avaliando-se a incidência das doenças que abrange, em áreas 

caracterizadas pela CPSDU, bem como os fatores intervenientes em cada local.  

Registros de postos de saúde, questionários aplicados em comunidades, exames 

laboratoriais, assim como dados hidrológicos e a utilização do geoprocessamento constituir-

se-ão relevantes elementos de trabalho.  
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Dessa forma, não somente será possível testar o modelo aqui apresentado, como 

também construir um outro, em versão muito mais completa e abrangente, capaz de 

englobar aspectos não incorporados até então. 

Certamente, por meio de estudos epidemiológicos de caráter analítico, conclusões 

importantes poderão ser alcançadas sobre a relação causal CPSDU – ocorrência de 

doenças.  

A partir daí, significativas contribuições poderão surgir para a definição de políticas 

públicas mais acertadas e direcionadas para as raízes dos problemas da sociedade, no que 

tange à drenagem e à saúde pública. Deverão indicar medidas tecnicamente viáveis e 

capazes de atuar eficazmente na solução das questões ligadas à CPSDU. Sem dúvida 

alguma, este é um trabalho que não terminou ! 
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APÊNDICE  A 

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS INFECÇÕES RELACIONADAS AOS 
EXCRETAS 

CATEGORIA CARACTERÍSTICA 
EPIDEMIOLÓGICA 

INFECÇÃO VIA 
DOMINANTE DE 
TRANSMISSÃO 

PRINCIPAIS 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

1. Doenças 
feco-orais 
não-
bacterianas 

Não-latentes 
Baixa dose 
infecciosa 

Enterobíase 
Infecções 
enteroviróticas 
Himenolepíase 
Amebíase 
Giardíase 
Balantidíase 

Pessoal 
Doméstica 

Abastecimento 
doméstico de 
água 
Educação 
sanitária 
Melhorias 
habitacionais 
Instalação de 
fossas 

2. Doenças 
feco-orais 
bacterianas 

Não latentes  
Média ou alta dose 
infecciosa 
Moderadamente 
persistentes 
Capazes de se 
multiplicar 

Febre tifóide e paratifóide 
Salmonelose 
Disenteria bacilar 
Cólera 
Diarréia por E.coli 
Enterite 
campylobacteriana 

Pessoal 
Doméstica 
Água 
Alimentos 

Abastecimento 
doméstico de 
água 
Educação 
sanitária 
Melhorias 
habitacionais 
Instalação de 
fossas 
Tratamento dos 
excretas antes 
do lançamento 
ou do reuso 

3. Helmintos 
do solo 

Latentes 
Persistentes 
Sem hospedeiro 
intermediário 

Ascaridíase 
Tricuríase 
Ancilostomíase 

Jardim 
Campos 
Culturas 
agrícolas 

Instalação de 
fossas 
Tratamento dos 
excretas antes 
da aplicação no 
solo 

4. Teníases Latentes 
Persistentes 
Com hospedeiro 
intermediário 

Teníases Jardim 
Campos 
Pastagem 

Instalação de 
fossas 
Tratamento dos 
excretas antes 
da aplicação no 
solo 
Cozimento, 
inspeção de 
carne 

5. Helmintos 
hídricos 

Latentes 
Persistentes 
Sem hospedeiro 
intermediário 

Esquistossomose e 
outras doenças 
provocadas por 
helmintos 

Água Instalação de 
fossas 
Tratamento dos 
excretas antes 
do lançamento 
na água 
Controle do 
reservatório 
animal 

6. Doenças 
transmitidas 
por insetos 

Insetos vetores 
relacionados aos 
excretas 

Filariose e todas as 
infecções mencionadas 
nas categorias 1 a 5, das 
quais moscas e baratas 
podem ser vetores 

Vários locais 
contaminados 
por fezes, nos 
quais insetos 
procriam 

Identificação e 
eliminação dos 
locais 
adequados 
para procriação 

Fonte: Feachem et al. (1983, apud Heller, 1997) 
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APÊNDICE  B 

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS INFECÇÕES RELACIONADAS COM A 
ÁGUA 

CATEGORIA INFECÇÃO 

 
1. Feco-oral (transmissão hídrica ou 
relacionada com a higiene) 

 
Diarréias e disenterias 

Disenteria amebiana 
Balantidíase 
Enterite campylobacteriana 
Cólera 
Diarréia por Escherichia coli 
Giardíase 
Diarréia por rotavírus 
Salmonelose 
Disenteria bacilar 
Febres entéricas 
Febre tifóide  
Febre paratifóide 

Poliomielite 
Hepatite A 
Leptospirose 
Ascaridíase 
Tricuríase 

 

 
2. Relacionada com a higiene 

a) Infeções da pele e dos olhos 
 
 
b) Outras 

 
 
Doenças infecciosas da pele 
Doenças infecciosas dos olhos 
 
Tifo transmitido por pulgas 
Febre recorrente transmitida por pulgas 
 

 
3. Baseada na água 

a) Por penetração na pele 
 
 
b) Por ingestão 

 
 
Esquistossomose 
 
 
Difilobotríase e outras infecções por 
helmintos 

 
4. Transmissão por inseto vetor 

a) Picadura próximo à água 
 
 
b) Procriam na água 

 
 
Doença do sono 
 
 
Filariose 
Malária 
Arboviroses 

Febre amarela 
Dengue 

Fonte : Cairncross e Feachem (1990, apud Heller, 1997) 
 
 
 



 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

 

 



 106 

APÊNDICE  C 

ESQUEMA  DAS  VIAS  DE  CONTATO  HOMEM-LIXO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Najm (s.d., apud Heller, 1997) 

 

 

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS INFECÇÕES TRANSMISSÍVEIS 
RELACIONADAS COM O LIXO 

 
CATEGORIA DOENÇAS CONTROLE 

 
1. Doenças 
relacionadas  
com insetos vetores 
 

 
Infecções transmitidas por 
excretas de moscas ou 
baratas 
Filariose 
Tularemia 

 
Melhoria do 
acondicionamento e 
da coleta do lixo 
Controle de insetos 

 
2. Doenças 
relacionadas com 
vetores roedores 
 

 
Peste 
Leptospirose 
Demais doenças relacionadas 
com a moradia, a água e os 
excretas e cuja transmissão 
ocorre por roedores 
 

 
Melhoria do 
acondicionamento e 
da coleta do lixo 
Controle de roedores 

Fonte: Mara e Alabaster (1995) 
 
 
 
 
 

 

LIXO 

Contato 

direto 

Contato 

indireto 

(ar, água, 

solo) 

Vetores 

mecânicos 

(moscas, 

baratas, 

roedores, 

suínos) 

 

Alimentos 

Vetores 

biológicos 

(mosquitos, 

roedores, 

suínos) 

 

HOMEM 
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APÊNDICE  D 
 

CONCEITO  DE  EPIDEMIOLOGIA     
 
 

EPIDEMIOLOGIA 

Ciência que estuda o conceito saúde-doença na comunidade analisando a 

distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos à saúde coletiva, 

propondo medidas específicas de prevenção, de controle ou de erradicação (Rouquayrol, 

1988). 

 

 
 

DIVISÃO DA  EPIDEMIOLOGIA  
 
 
EPIDEMIOLOGIA  DESCRITIVA 

Parte da Epidemiologia voltada para o relato da freqüência com que ocorrem casos 

de doenças ou óbitos, em função de variáveis de tempo, lugar e pessoa. Utiliza ferramental 

estatístico para, através da coleta, elaboração e exposição de informações quantitativas, 

descrever estados de saúde-doença humanos, levando à identificação das causas e ao 

controle das doenças e, consequentemente, à promoção da saúde (Rouquayrol, 1988). 

 
 
EPIDEMIOLOGIA  ANALÍTICA 

Parte da Epidemiologia voltada para o estudo de associações de fatos observáveis, 

mediata ou imediatamente relacionáveis às doenças, e estas, compreendidas sob a ótica da 

incidência sobre agrupamentos humanos (Rouquayrol, 1988). 
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APÊNDICE  E 
 

TIPOS  DE  ESTUDOS  EPIDEMIOLÓGICOS 
 

 
ESTUDOS DESCRITIVOS 

Informam a distribuição de um evento na população em termos quantitativos. Em 

geral, referem-se à morbidade e à mortalidade (Pereira, 1999). 

 
 
 

ESTUDOS ANALÍTICOS 

São complementares dos descritivos, estando subordinados às hipóteses que 

buscam relacionar causa e efeito, ou seja, fatores de risco e doenças (Pereira, 1999). 

Na área de saneamento-saúde, são adotados os estudos ecológicos, os seccionais, 

os de coorte e os de caso-controle. 

 Ecológicos: comparam indicadores globais de saúde por área geográfica; 

 Seccionais: são instantâneos da situação de saúde de um grupo de indivíduos, pois 

estudam fator e efeito em um mesmo momento histórico; 

 Coorte: também chamados follow up, pois acompanham grupos de pessoas ao longo do 

tempo, partindo das causas para os efeitos; 

 Caso-controle: são longitudinais, retroanalíticos e retrospectivos, pois partem dos efeitos 

remontando às causas, com base no estudo dos chamados casos (indivíduos doentes, 

por exemplo, pertencentes a um dado grupo de pessoas sob análise) e dos controles 

(indivíduos não doentes, contrapondo-se à característica do grupo de casos, que fazem 

parte do mesmo grupo sob análise). 
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APÊNDICE  F 
 
 
 
 

VIESES   DE  SELEÇÃO,  AFERIÇÃO  E  CONFUNDIMENTO 
 
 
 
VIÉS 

Tendenciosidade em refletir a verdade a respeito de um fato, distorcendo as 

conclusões de um estudo no qual esteja presente (Pereira, 1999). 

 
 
 
VIÉS DE SELEÇÃO OU DE AMOSTRAGEM DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO  

Ocorre quando as pessoas incluídas em um estudo não representam fielmente as 

características da população, no que diz respeito à distribuição da exposição,  da doença ou 

de ambas  (Pereira, 1999). 

 

 

VIÉS DE AFERIÇÃO, OU DE INFORMAÇÃO, OU DE OBSERVAÇÃO DE EVENTOS 

Resulta de falha no diagnóstico ou interpretação dos dados iniciais de uma amostra 

da população, e ocorre quando os achados obtidos em relação a essa amostra diferem da 

própria população  (Pereira, 1999). 

 

 

VIÉS DE CONFUNDIMENTO OU DE CONFUSÃO DE VARIÁVEIS  

Relaciona-se à influência que outras variáveis possam exercer sobre a relação 

causal, exposição-doença, em estudo, desvirtuando seus resultados (Pereira, 1999). 
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APÊNDICE  G 
NOTAS  SOBRE  SÁUDE  AMBIENTAL 

 (Fonte: Ministério da Saúde, 1999) 
 

A saúde é definida, segundo o Ministério da Saúde (1999), como sendo a condição 

essencial da qualidade de vida, produto da interação de fatores intrínsecos e extrínsecos aos 

seres humanos. Os primeiros correspondem aos atributos do indivíduo, enquanto que os de 

natureza extrínseca são relativos ao ambiente, às questões políticas, econômicas e 

socioculturais. 

Tal entendimento amplia a visão de saúde puramente restrita ao campo médico. 

Possibilita a compreensão das reações orgânicas do indivíduo e sua relação com o meio, 

colocando o homem como sujeito às leis do equilíbrio dinâmico que regulam os ecossistemas. 

Dessa forma, os fatores ambientais que podem comprometer a saúde são: 

 agentes patogênicos, seus vetores e reservatórios; 

 agentes físicos e químicos naturalmente presentes (como isótopos radioativos 

naturais e luz ultravioleta) ou ausentes (como o iodo) no ambiente; 

 agentes físicos e químicos presentes no ambiente resultantes das atividades 

humanas, tais como resíduos radioativos, gasosos,  líquidos e sólidos. 

Portanto, a saúde depende da capacidade do ser humano em controlar suas interações 

com o meio, intervindo sobre os agentes supracitados visando à manutenção da salubridade 

ambiental em termos de disponibilidade contínua de água, ar e solo, além de outros aspectos.  

Com a finalidade de assegurar a saúde como direito de todos e dever do Estado, dentro 

da visão ampla apresentada, o Ministério da Saúde atua em três diferentes campos de ação: 

 a promoção, a partir da implementação de políticas públicas saudáveis; criação de 

ambientes salubres; fortalecimento da ação comunitária e reorientação dos serviços 

de saúde; 

 a proteção, entendida como a vigilância em saúde, congregando a vigilância 

sanitária, a ambiental e a epidemiológica; 

 a recuperação, diretamente relacionada à assistência aos indivíduos. 

No que tange à vigilância ambiental, conforme já dito, faz parte do sistema de vigilância 

em saúde, objeto do Projeto VIGISUS, lançado pelo Ministério da Saúde.  

No âmbito desse projeto, a vigilância ambiental, dentre outros aspectos, se propõe ao 

controle de fatores biológicos condicionantes do risco de transmissão de doenças (vetores, 

hospedeiros e reservatórios). Nesse sentido, a eliminação de criadouros e de espaços físicos 

infestados é um ação que está ligada aos serviços de drenagem urbana. 
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APÊNDICE  H 
PROTOCOLO  REFERENTE  À  I  CONSULTA  ITERATIVA 

           Relação de Doenças Ligadas à Carência ou Precariedade dos Serviços de Drenagem Urbana 
 

DOENÇAS 
AVALIAÇÃO  

JUSTIFICATIVA Incluir Indeciso Não Incluir 

Febre Amarela     

Dengue     

Leishmaniose     

Esquistossomose     

Filariose     

Leptospirose     

Malária     

     

     

 
            Formas de Transmissão da Febre Amarela Urbana e Dengue 

FORMAS  DE  
TRANSMISSÃO 

DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

 Por picada de mosquitos 
vetores 

(única existente) 

Mosquitos do gênero Aedes contaminam-se com o vírus, 
ao picar um indivíduo doente, disseminando a doença ao 
picar indivíduos sãos 

   

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

     
             Caracterização das Condições Ambientais Ligadas à Incidência de Febre Amarela Urbana e Dengue 

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

DETALHAMENTO 
 

AVALIAÇÃO JUSTIFICATIVA 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

 
Não 

Pertinente 

Ocorrência de 
empoçamentos 

Favorece a proliferação dos 
mosquitos vetores, pela 
formação de criadouros 

    

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes 

Aspecto indiferente, uma vez 
que os mosquitos 
movimentam-se por todas as 
áreas da cidade, pobres e 
ricas 

    

Carência ou precariedade 
do sistema de drenagem 
urbana 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos 

    

Carência ou precariedade 
do sistema de 
esgotamento sanitário 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos e, 
consequentemente, de 
criadouros, uma vez que as 
larvas dos mosquitos vetores 
também podem se adaptar à 
água poluída (Silva et al., 
1999) * 

    

Lançamento de esgotos no 
sistema de drenagem  

Favorece a proliferação dos 
mosquitos vetores em 
canaletas e bueiros, inclusive 
durante a estiagem, uma vez 
que estes também podem se 
adaptar à água poluída 

    

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de  
drenagem 

Favorece a proliferação dos 
mosquitos vetores criando 
represamentos de água 

    

Carência ou precariedade 
do sistema de 
abastecimento de água 

A população acondiciona 
água de forma incorreta, em 
recipientes sem tampa, 
favorecendo a formação de 
criadouros 

    

Lançamento ou deposição 
de resíduos sólidos no 
ambiente 
 

Favorece a proliferação dos 
mosquitos vetores devido ao 
acúmulo de água em 
recipientes descartados 

    

* Silva, H.H.G., Silva, I.G., Oliveira, C.L.N.S e Elias, C.N. (1999). “Adaptação do Aedes aegypti (Linnaeus, 1762)   em    criadouros  
       artificiais com água poluída.” In: Entomologia y Vectores, 6 (4), 383-391. 
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Fatores de Risco  Ligados à Incidência de Febre Amarela Urbana e Dengue 
FATORES DE RISCO DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

Sexo Ambos    

Idade Todas    

Grau de instrução Indiferente, pois os mosquitos vetores se deslocam 
para áreas distantes de seus criadouros, atingindo 
quaisquer indivíduos   

   

Profissão Não foi identificada como doença ocupacional    

Hábitos correlatos Acumular água em vasos de plantas, pneus e 
recipientes diversos 

   

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 
Formas de Transmissão de Leishmaniose Cutânea e Visceral 

FORMAS  DE  
TRANSMISSÃO 

DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

 Por picada de mosquitos 
vetores 
 

Mosquitos do gênero Lutzomyia contaminam-se com o 
protozoário, ao picar um indivíduo doente, 
disseminando a doença ao picar indivíduos sãos 

   

De cão a cão (foge ao enfoque do trabalho)    

Inter-humana (foge ao enfoque do trabalho)    

Por picada de carrapato (foge ao enfoque do trabalho)    

Congênita (foge ao enfoque do trabalho)    

Por transfusão de sangue (foge ao enfoque do trabalho)    

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 
 

Caracterização das Condições Ambientais Ligadas à Incidência de Leishmaniose Cutânea e Visceral 
CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

DETALHAMENTO 
 

AVALIAÇÃO JUSTIFICATIVA 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

 
Não 

Pertinente 

Ocorrência de 
empoçamentos 

Favorece a proliferação dos 
mosquitos vetores, embora 
esta não se dê inteiramente na 
água (Carrera, 1991)*, mas em 
ambientes muito úmidos, sendo 
a drenagem urbana um meio 
eficaz de combate ao citado 
vetor (Mara e Alabaster, 1995) 
*. 

    

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes 

A doença ocorre em áreas 
rurais, urbanas e periurbanas, 
próximas de florestas, 
caracterizadas por elevado 
grau de pobreza material 

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de drenagem urbana 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos. 

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de esgotamento 
sanitário 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos 

    

Lançamento de esgotos 
no sistema de drenagem  

Favorece a proliferação do 
mosquito vetor  

    

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de  
drenagem 

Favorece a proliferação do 
mosquito vetor, criando 
represamentos de água 

    

      

      

*Carrera, M. (1991). Insetos de Interesse Médico e Veterinário. UFPR, Curitiba, 228p.    
Mara, D.D. e Alabaster, G.P.(1995). “An environmental classification of housing-related diseases in developing countries.” Journal of 
Tropical Medicine and Hygiene, 98, 41-51. 
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Fatores de Risco  Ligados à Incidência de Leishmaniose Cutânea e Visceral 
FATORES DE RISCO DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

Sexo Masculino    

Idade Crianças (em áreas antigas, já desmatadas) 
Adultos e jovens (em áreas recentemente povoadas) 

   

Grau de instrução Elementar.  
Superior só em alguns casos, como doença ocupacional 

   

Profissão Como doença ocupacional pode acometer coletores de látex, 
operários de estradas, militares em treinamento, dentre 
outros 

   

Hábitos correlatos Penetrar em áreas de floresta    

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 

Formas de Transmissão da Esquistossomose 
FORMAS  DE  

TRANSMISSÃO 
DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

Contato com água 
contaminada  

 Contato prolongado, por mais de 10 minutos, com água 
contaminada onde há caramujos hospedeiros de S. mansoni 

   

     

OBSERVAÇÕES 

 
 

 
Caracterização das Condições Ambientais Ligadas à Incidência de Esquistossomose 

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

DETALHAMENTO 
 

AVALIAÇÃO JUSTIFICATIVA 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

 
Não 

Pertinente 

Ocorrência de 
alagadiços 

Funcionam como criadouros, 
pois favorecem a proliferação 
do caramujo hospedeiro 

    

Ocorrência de 
inundações 

Possibilitam a formação de 
alagadiços; podem disseminar 
os caramujos por toda a área 
alagada ou podem destruir os 
criadouros pelas alterações 
ecológicas que geram 

    

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes 

Caracterizada pela falta de 
infra-estrutura sanitária, que 
leva, por exemplo, ao 
lançamento de resíduos sólidos 
nos canais de drenagem, 
obstruindo-os; à falta de 
higiene pela baixa qualidade e 
reduzida quantidade da água 
de abastecimento; disposição 
inadequada de excretas 
humanos; habitações 
rudimentares do tipo palafita.  

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de drenagem urbana 

Possibilita a formação de 
criadouros do caramujo 
hospedeiro, com o 
desenvolvimento de vegetação 
e baixas velocidades de 
escoamento nos canais 

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de esgotamento 
sanitário 

Favorece a formação de 
alagadiços que mantêm o ciclo 
da doença  

    

Lançamento de esgotos 
no sistema de drenagem 
(canais de 
macrodrenagem, por 
exemplo) 

Favorece a manutenção do 
ciclo da doença, introduzindo 
nos canais,  matéria orgânica 
para reprodução do caramujo, 
assim como ovos de S. 
mansoni  

    

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de 
drenagem 

Favorece a ocorrência de 
alagadiços 
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Fatores de Risco  Ligados à Incidência de  Esquistossomose 

FATORES DE RISCO DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

Sexo Ambos    

Idade Todas, especialmente jovens e crianças, pois utilizam 
alagadiços como locais de diversão e lazer 

   

Grau de instrução Elementar    

Profissão Como doença ocupacional, pode acometer agricultores em 
culturas irrigadas 

   

Hábitos correlatos Natação, lavagem de roupas e outras atividades de contato 
primário com águas contaminadas em canais, valas, riachos 
e rios. 

   

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 
 

Formas de Transmissão de Filariose 
FORMAS  DE  

TRANSMISSÃO 
DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

 Por picada de 
mosquitos vetores 
(única existente)  

Mosquitos de hábitos noturnos dos gêneros Culex, mas 
também* Anopheles e Aedes, contaminam-se com formas 
específicas do helminto, ao picar indivíduos doentes, 
disseminando a doença ao picar indivíduos sãos 

   

     

     

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

* Forattini, O.P. (1965). Entomologia Médica. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, Vol. 3,  416 p.   
  Sounis, E. (1985). Epidemiologia Aplicada. Atheneu, Rio de Janeiro/São Paulo, Vol.2, 334 p. 
 

 
Caracterização das Condições Ambientais Ligadas à Incidência de Filariose 

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

DETALHAMENTO 
 

AVALIAÇÃO JUSTIFICATIVA 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

 
Não 

Pertinente 

Ocorrência de 
empoçamentos e 
alagadiços 

Favorece a proliferação dos 
mosquitos vetores 

    

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes 

Aspecto indiferente, uma vez 
que os mosquitos movimentam-
se por todas as áreas da 
cidade, pobres e ricas 

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de drenagem urbana 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos e alagadiços 

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de esgotamento 
sanitário 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos e alagadiços e, 
consequentemente, de 
criadouros, uma vez que as 
larvas de Culex vivem em água 
poluída, assim como larvas de 
Aedes também já foram 
encontradas nessas condições*  

    

Lançamento de esgotos 
no sistema de drenagem  

Favorece a proliferação de 
alguns mosquitos vetores, 
adaptados a águas poluídas, 
em canaletas e bueiros, mesmo 
durante a estiagem 

    

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de 
drenagem 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos e alagadiços 

    

      

      

*Silva, H.H.G., Silva, I.G., Oliveira, C.L.N.S e Elias, C.N. (1999).  “Adaptação  do  Aedes aegypti (Linnaeus, 1762)  em   criadouros  
artificiais com água poluída.” In: Entomologia y Vectores, 6 (4), 383-391. 
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Fatores de Risco  Ligados à Incidência de Filariose 
FATORES DE RISCO DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

Sexo Masculino    

Idade A incidência é proporcional à idade    

Grau de instrução Elementar    

Profissão Não foi identificada como doença ocupacional    

Hábitos correlatos Não identificados    

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 
 

Formas de Transmissão da Leptospirose  
FORMAS  DE  

TRANSMISSÃO 
DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

 Por contato direto  Com água ou solo contaminados pela urina de animais 
doentes, como cães e gatos 

 Com sangue, urina, tecidos, órgãos de animais 
doentes, como os acima citados (foge ao enfoque 
deste trabalho); 

   

 Por mordedura (foge ao enfoque deste trabalho)    

Por via placentária (foge ao enfoque deste trabalho)    

Por ingestão de água e 
alimentos contaminados 

(foge ao enfoque deste trabalho)    

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 
 

Caracterização das Condições Ambientais Ligadas à Incidência de Leptospirose 
CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

DETALHAMENTO 
 

AVALIAÇÃO JUSTIFICATIVA 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

 
Não 

Pertinente 

Ocorrência de 
inundações 

Dissemina as Leptospiras 
presentes no solo ou em 
pequenas coleções de água, 
levando à contaminação 
humana. 
Quanto maiores a duração da 
cheia e a altura da lâmina 
d’água, maior o número de 
casos *. 

    

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes 

Caracteriza as áreas periféricas 
das grandes cidades, onde há 
maior incidência da doença.  

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de drenagem urbana 

Possibilita o contato humano 
com águas contaminadas 
durante a ocorrência de cheias 
e chuvas intensas. 

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de esgotamento 
sanitário 

Possibilita a contaminação de 
corpos d’água. 

    

Lançamento de esgotos 
no sistema de drenagem  

Possibilita a contaminação das 
águas de chuva que escoam 
nas sarjetas e nas redes 
coletoras, bem como nos 
canais naturais e artificiais.  

    

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de 
drenagem 

Favorece a ocorrência de 
inundações 

    

      

      

* Carneiro, P.R.F. (1997). “Plano diretor de recursos hídricos da bacia do rio Iguaçu/Sarapuí – morbidade de doenças de veiculação  
hídrica”. Anais eletrônico do XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 
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Fatores de Risco  Ligados à Incidência de Leptospirose 
FATORES DE RISCO DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

Sexo Ambos, ocorrendo 90 % das formas mais graves em homens     

Idade Todas    

Grau de instrução Elementar; superior (como doença profissional)    

Profissão Como doença ocupacional pode acometer trabalhadores dos 
serviços de drenagem, esgoto e de limpeza pública, 
agricultores, veterinários, etc.  

   

Hábitos correlatos Andar descalço, nadar e pescar, criar cães.    

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 
 

Formas de Transmissão da Malária 

FORMAS  DE  
TRANSMISSÃO 

DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

 Por picada de 
mosquitos vetores  

Mosquitos do gênero Anopheles contaminam-se com formas 
específicas do protozoário, ao picar indivíduos doentes, 
disseminando a doença ao picar indivíduos sãos 

   

Por via placentária (foge ao enfoque do trabalho)    

Por transfusão de 
sangue 

(foge ao enfoque do trabalho)    

Pelo uso de seringas 
não descartáveis 

(foge ao enfoque do trabalho)    

     

OBSERVAÇÕES 

 
 
 

 
 

Caracterização das Condições Ambientais Ligadas à Incidência de Malária 

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

DETALHAMENTO 
 

AVALIAÇÃO JUSTIFICATIVA 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

 
Não 

Pertinente 

Ocorrência de 
empoçamentos 

Favorece a proliferação de 
mosquitos vetores 

    

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes 

A doença ocorre nas zonas 
rural, urbana e periurbana, 
próximas de florestas, onde se 
verifica elevado grau de 
pobreza material  

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de drenagem urbana 

Favorece a ocorrência de 
empoçamentos 

    

Carência ou 
precariedade do sistema 
de abastecimento de 
água 

A população acondiciona água 
de forma incorreta, em 
recipientes sem tampa, 
favorecendo a formação de 
criadouros 

    

Vazamentos no sistema 
de abastecimento de 
água 

Favorecem a ocorrência de 
empoçamentos 

    

Acúmulo de água em 
lajes de telhados  

Favorece a proliferação de 
mosquitos vetores 
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Fatores de Risco  Ligados à Incidência de Malária 

FATORES DE RISCO DETALHAMENTO AVALIAÇÃO 

 
Pertinente 

Mediana-
mente 

Pertinente 

Não 
Pertinente 

Sexo Ambos    

Idade Todas    

Grau de instrução Elementar    

Profissão Como doença profissional, pode acometer garimpeiros e 
trabalhadores das florestas 

   

Hábitos correlatos Não identificados    

     

OBSERVAÇÕES 
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APÊNDICE  I 
  DADOS REFERENTES AOS RESPONDENTES DAS CONSULTAS ITERATIVAS 

 

Especialistas Respondentes das Consultas Iterativas por Formação Profissional 

FORMAÇÃO   PROFISSIONAL NÚMERO  DE  RESPONDENTES  
POR  CONSULTAS   ITERATIVAS 
I CONSULTA II CONSULTA III CONSULTA 

Biologia / Saúde Pública/ Entomologia Médica 2 2 2 

Biologia / Entomologia 6 4 3 

Biologia / Meio Ambiente / Recursos Hídricos 1 1 1 

Biologia / Entomologia / Parasitologia e Controle de 
Vetores 

2 2 2 

Biologia de Invertebrados Aquáticos 1 - - 

Biologia / Parasitologia / Epidemiologia 1 1 1 

Biologia / Parasitologia 1 1 1 

Biomedicina / Imunologia de Culicídeos / Entomologia 
Médica  

1 - - 

Bioquímica / Epidemiologia de Doenças Transmitidas por 
Vetores / Saúde Pública 

1 - - 

Enfermagem / Epidemiologia 1 1 - 

Engenharia Civil 1 1 1 

Engenharia Civil / Saúde Ambiental 2 2 2 

Engenharia Civil / Epidemiologia 1 1 1 

Engenharia de Minas / Saúde Pública 1 - - 

Engenharia Química e Sanitária 1 1 1 

Engenharia Sanitária 1 1 1 

Engenharia Sanitária / Recursos Hídricos / Drenagem 
Urbana 

1 1 1 

Geologia / Engenharia Sanitária / Saúde Pública / 
Epidemiologia 

1 - - 

História Natural / Entomologia / Parasitologia 1 1 1 

Medicina / Doenças Infecciosas e Parasitárias 1 1 - 

Medicina / Infectologia / Saúde Pública 1 1 1 

Medicina / Saúde Pública / Epidemiologia 3 3 2 

Medicina / Saneamento 1 1 1 

Medicina Veterinária / Entomologia / Controle de Vetores 1 1 1 

Sociologia / Projetos de Desenvolvimento 1 - - 

TOTAL 35 27 23 

 
Especialistas   Respondentes   das  Consultas   Iterativas   por   País  /   Região 
Geográfica 

FORMAÇÃO   PROFISSIONAL NÚMERO  DE  RESPONDENTES  
POR  CONSULTAS   ITERATIVAS 
I CONSULTA II CONSULTA III CONSULTA 

Argentina 1 1 - 

Austrália 1 - - 

Brasil / Região Norte (Amazonas e Pará) 3 3 3 

Brasil/ Região Nordeste (Ceará e Pernambuco) 5 3 2 

Brasil / Região Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo) 

11 10 10 

Brasileira / Região Sul (Paraná) 1 1 1 

Brasil / Região Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás e 
Mato Grosso) 

9 6 4 

Colômbia 2 1 1 

Estados Unidos 1 1 1 

Inglaterra 1 1 1 

TOTAL 35 27 23 
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APÊNDICE  J 
PROTOCOLO REFERENTE À  II CONSULTA ITERATIVA  

(EXEMPLO DE DUAS TABELAS BÁSICAS) 
 
RELAÇÃO  DE  DOENÇAS  LIGADAS  À  CARÊNCIA  OU  PRECARIEDADE DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA 

DOENÇAS COMPILAÇÃO DAS RESPOSTAS À 
 I CONSULTA 

( em número de respondentes por resposta 
dada) 

 
SUA 

RESPOSTA  À 
I  

CONSULTA 

REAVALIAÇÃO DE SUA RESPOSTA  
À 

 I CONSULTA 

Incluir Indeciso Não  
Incluir 

Total de 
Respon-
dentes 

CONFIRMA ALTERA  

Incluir Indeciso Não 

incluir 

Febre Amarela 
Urbana 

22 4 7 33      

Dengue  25 3 6 34      

Leishmaniose 8 5 19 32      

Esquistossomose 24 4 4 32      

Filariose 28 3 0 31      

Leptospirose 29 3 0 32      

Malária 28 3 3 34      

Febre Tifóide * 1 0 0 1      

Cólera * 1 0 0 1      

Hepatite A   * 1 0 0 1      

Diarréia * 3 0 0 3      

Helmintoses  * 3 0 0 3      

Doenças        * 
Dermatológicas 

1 0 0 1      

Arboviroses    * 1 0 0 1      

Amebíase      * 1 0 0 1      

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

* Doença introduzida por especialistas na I Consulta Iterativa 

 

 

 
FORMAS DE TRANSMISSÃO DA FEBRE AMARELA  URBANA  E DENGUE 

FORMAS  DE TRANSMISSÃO COMPILAÇÃO DAS RESPOSTAS À 
 I CONSULTA 

( em número de respondentes por 
resposta dada) 

 
SUA 

RESPOSTA  
À 
I  

CONSULTA 

REAVALIAÇÃO DE SUA RESPOSTA  
À 

 I CONSULTA 

Perti-
nente 

Media-
namen-

te 
Pertinen-

te 

Não 
Perti-
nente 

Total de 
Res-
pon-

dentes 

CONFIRMA ALTERA  

Perti-
nente 

Media-
namen-

te 
Pertinen-

te 

Não 
Perti-
nente 

Por picada de mosquitos  vetores 
do gênero Aedes que se infectam 
com o vírus ao picar um indivíduo 
doente, disseminando a doença ao 
picar indivíduos sãos 

33 0 0 33      

OBSERVAÇÕES 
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APÊNDICE  K 
FICHA  DE AVALIAÇÃO REFERENTE  À  III  CONSULTA  ITERATIVA 

 

FICHA   DE   AVALIAÇÃO   DO   MODELO   CAUSAL 

“Carência ou Precariedade dos Serviços de 
 Drenagem Urbana -  Incidência de Doenças” 

VÁLIDO           (  ) 
O modelo é capaz de representar a relação causal a que se 
propõe 

NÃO  VÁLIDO   (  ) 
O modelo não é capaz de representar a relação causal a que se 
propõe 

OBSERVAÇÕES 
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APÊNDICE  L 
 

 

 





APÊNDICE  L 
COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA  I  E NA  II  CONSULTAS ITERATIVAS 

 

RELAÇÃO DE DOENÇAS 

 
 

DOENÇAS 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES 

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES 

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

INCLUIR INDECISO NÃO INCLUIR TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

INCLUIR INDECISO NÃO INCLUIR TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

Febre Amarela Urbana 22 4 7 33 Incluir 18 2 5 25 Incluir 

Dengue 25 3 6 34 Incluir 22 1 3 26 Incluir 

Leishmaniose 8 5 19 32 Não Incluir 6 3 17 26 Não Incluir 

Esquistossomose 24 4 4 32 Incluir 20 3 3 26 Incluir 

Filariose 28 3 0 31 Incluir 22 2 1 25 Incluir 

Leptospirose 29 3 0 32 Incluir 25 1 0 26 Incluir 

Malária 28 3 3 34 Incluir 21 1 3 25 Incluir 

Febre Tifóide  * 1 0 0 1 Incluir 12 1 6 19 Incluir 

Cólera * 1 0 0 1 Incluir 12 0 7 19 Incluir 

Hepatite A  * 1 0 0 1 Incluir 13 3 4 20 Incluir 

Diarréia   * 3 0 0 3 Incluir 12 0 6 18 Incluir 

Helmintoses  * 3 0 0 3 Incluir 13 2 5 20 Incluir 

Doenças 
Dermatológicas  * 

1 0 0 1 Incluir 8 2 8 18 Indeciso 

Arboviroses  * 1 0 0 1 Incluir 1 0 0 1 Incluir 

Amebíase  * 1 0 0 1 Incluir 1 0 0 1 Incluir 

* Itens incluídos por especialistas 
 

 

 

 



FEBRE AMARELA URBANA   E   DENGUE 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                              TRANSMISSÃO   

Por picada de mosquitos  
vetores do gênero Aedes 
que se infectam com o vírus 
ao picar um indivíduo 
doente, disseminando a 
doença ao picar indivíduos 
sãos 

33 0 0 33 Pertinente 25 0 0 25 Pertinente 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Ocorrência de 
empoçamentos 
favorecendo a proliferação 
de mosquitos vetores, pela 
formação de criadouros 

21 10 2 33 Pertinente 17 7 1 25 Pertinente 

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes atuando como 
aspecto indiferente, uma 
vez que os mosquitos 
movimentam-se por todas 
as áreas da cidade, pobres 
e ricas 

18 11 4 33 Pertinente 12 10 3 25 Medianamente 

Pertinente 

Carência ou precariedade 
do sistema de drenagem 
urbana, favorecendo a 
ocorrência de 
empoçamentos 
 
 
 
 

21 10 2 33 Pertinente 18 5 1 24 Pertinente 



FEBRE AMARELA URBANA   E   DENGUE  (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Carência ou precariedade 
do sistema de esgotamento 
sanitário, favorecendo a 
ocorrência de 
empoçamentos e, 
consequentemente, de 
criadouros, uma vez que as 
larvas dos mosquitos 
vetores também podem se 
adaptar à água poluída  

14 14 5 33 Medianamente 

Pertinente 
12 10 3 25 Medianamente 

Pertinente 

Lançamento de esgotos no 
sistema de drenagem , 
favorecendo a proliferação 
dos mosquitos vetores em 
canaletas e bueiros, 
inclusive durante a 
estiagem, uma vez que 
estes também podem se 
adaptar à água poluída 

14 11 8 33 Medianamente 

Pertinente 
12 7 6 25 Medianamente 

Pertinente 

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de 
drenagem, favorecendo a 
proliferação dos mosquitos 
vetores pelo represamento 
de água 
 
 
 
 
 

18 6 9 33 Pertinente 15 6 4 25 Pertinente 



FEBRE AMARELA URBANA   E   DENGUE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Carência ou precariedade 
do sistema de 
abastecimento de água, 
levando a população a 
acondicionar esse líquido 
de forma incorreta, em 
recipientes sem tampa, 
favorecendo a formação de 
criadouros 

31 1 1 33 Pertinente 22 0 2 24 Pertinente 

Lançamento ou deposição 
de resíduos sólidos no 
ambiente, favorecendo a 
proliferação dos mosquitos 
vetores, devido ao acúmulo 
de água em recipientes 
descartados como garrafas, 
latas, etc. 

28 4 1 33 Pertinente 25 0 0 25 Pertinente 

Características do 
peridomicílio (grau de 
limpeza, existência de 
recipientes, vasos, tanques, 
piscinas e outros depósitos 
de água abandonados) 
favorecendo a proliferação 

dos mosquitos vetores   *   

1 0 0 1 Pertinente 19 2 0 21 Pertinente 

Existência de borracharias 
e depósitos de ferro-velho 
no peridomicílio 
favorecendo a proliferação 

dos mosquitos vetores    * 

1 0 0 1 Pertinente 19 1 0 20 Pertinente 



FEBRE AMARELA URBANA   E   DENGUE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

FATORES   DE   RISCO 
Ambos os sexos são 
acometidos 

23 2 8 33 Pertinente 19 1 5 25 Pertinente 

Todas as idades são 
acometidas 

22 5 5 32 Pertinente 19 2 4 25 Pertinente 

Grau de instrução 
indiferente, pois os 
mosquitos vetores se 
deslocam para áreas 
distantes de seus 
criadouros, atingindo 
quaisquer indivíduos 

16 9 8 33 Medianamente 

Pertinente 
13 7 5 25 Pertinente 

Profissão indiferente, pois 
não foi identificada como 
doença ocupacional 

20 1 12 33 Pertinente 15 1 9 25 Pertinente 

Hábitos correlatos: 
acumular água em vasos de 
plantas, pneus e recipientes 
diversos 

30 1 1 32 Pertinente 24 0 1 25 Pertinente 

Hábito de dispor  lixo em 
áreas próximas às 

residências     * 

1 0 0 1 Pertinente 17 0 3 20 Pertinente 

Hábito de dispor 
inadequadamente as águas 

servidas      * 

1 0 0 1 Pertinente 10 7 2 19 Pertinente 

          * Itens incluídos por especialistas 



ESQUISTOSSOMOSE 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                                                                          TRANSMISSÃO 

Contato, por mais de 10 
minutos,  com água 
contaminada, onde haja a 
presença de caramujos 
hospedeiros de S. mansoni  

25 1 0 26 Pertinente 22 0 0 22 Pertinente 

Ingestão de água 
contaminada         * 

0 1 0 1 Medianamente 

Pertinente 
0 0 0 0 - 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Ocorrência de alagadiços 
atuando como criadouros, 
favorecendo a proliferação 
do caramujo hospedeiro 

23 2 1 26 Pertinente 22 0 0 22 Pertinente 

Ocorrência de inundações, 
possibilitando a formação 
de alagadiços e, por um 
lado, disseminado os 
caramujos por toda a área 
alagada,  ou por outro lado, 
destruindo os criadouros 
pelas alterações ecológicas 
que geram    

23 2 1 26 Pertinente 21 2 0 23 Pertinente 

Carência ou precariedade 
do sistema de drenagem 
urbana, possibilitando a 
formação de criadouros do 
caramujo hospedeiro, com 
o desenvolvimento de 
vegetação e baixas 
velocidades de escoamento 
nos canais 

21 5 0 26 Pertinente 20 3 0 23 Pertinente 



ESQUISTOSSOMOSE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Carência ou precariedade 
do sistema de esgotamento 
sanitário, favorecendo a 
formação de alagadiços que 
mantêm o ciclo da doença 

18 5 2 25 Pertinente 19 3 0 22 Pertinente 

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes caracterizada 
pela falta de infra-estrutura 
sanitária, que leva, por 
exemplo, ao lançamento de 
resíduos sólidos nos canais 
de drenagem, obstruindo-
os; à falta de higiene pela 
baixa qualidade e reduzida 
quantidade de água de 
abastecimento; disposição 
inadequada de excretas 
humanos; habitações 
rudimentares do tipo 
palafita 

23 3 0 26 Pertinente 21 1 0 22 Pertinente 

Lançamento de esgotos no 
sistema de drenagem 
(canais de macrodrenagem, 
por exemplo), favorecendo 
a manutenção do ciclo da 
doença, introduzindo 
matéria orgânica nos 
canais, para reprodução do 
caramujo, assim como ovos 
de S. mansoni 

23 2 1 26 Pertinente 20 2 1 23 Pertinente 

 



ESQUISTOSSOMOSE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de 
drenagem (canais de 
macrodrenagem, por 
exemplo), favorecendo a 
ocorrência de alagadiços e, 
consequentemente, de 
criadouros do caramujo 
hospedeiro 

17 6 2 25 Pertinente 18 3 1 22 Pertinente 

Hábitos e costumes da 
população favorecendo o 
contato com coleções de 

águas contaminadas     * 

1 0 0 1 Pertinente 19 1 0 20 Pertinente 

Ausência ou precariedade 
do sistema de 
abastecimento de água 
favorecendo o contato 
humano com corpos d’água 
contaminados para lavagem 

de roupa, banho, etc. * 

1 0 0 1 Pertinente 18 1 1 20 Pertinente 

FATORES   DE   RISCO 
Ambos os sexos 20 1 3 24 Pertinente 19 1 1 21 Pertinente 

Todas as idades, 
especialmente jovens e 
crianças, pois utilizam 
alagadiços como locais de 
diversão e lazer 

22 1 1 24 Pertinente 20 0 0 20 Pertinente 

 



ESQUISTOSSOMOSE  (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

FATORES   DE   RISCO 
Grau de instrução 
elementar 
 

14 7 3 24 Pertinente 14 6 1 21 Pertinente 

Profissão: agricultores em 
culturas irrigadas, 
caracterizando-se, nesse 
caso, como doença 
ocupacional 

22 3 0 25 Pertinente 20 1 0 21 Pertinente 

Hábitos correlatos: natação, 
lavagem de roupas e outras 
atividades de contato 
primário com águas 
contaminadas, em canais, 
valas, rios e riachos 

24 1 0 25 Pertinente 21 0 0 21 Pertinente 

Romarias ou festas 
religiosas envolvendo 
grandes contingentes 
populacionais em locais 
sem infra-estrutura 
sanitária, levando as 
pessoas a evacuar nas 
proximidades ou às 
margens de rios, com risco 
de instalação de focos da 
doença, caso haja algum 
indivíduo doente, além da 

presença do caramujo  * 
 

1 0 0 1 Pertinente 12 6 3 21 Pertinente 

          * Itens incluídos por especialistas 

 



FILARIOSE 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                                                                         TRANSMISSÃO 

Por picada de mosquitos  
vetores de hábitos 
noturnos, dos gêneros 
Culex mas, também,  
Anopheles e Aedes,  que se 
infectam com formas 
específicas do helminto, ao 
picar indivíduos doentes, 
disseminando a doença ao 
picar indivíduos sãos 

29 2 0 31 Pertinente 23 1 0 24 Pertinente 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Ocorrência de 
empoçamentos, 
favorecendo a proliferação 
dos mosquitos vetores 

30 0 0 30 Pertinente 23 0 0 23 Pertinente 

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes, atuando como 
aspecto indiferente, uma 
vez que os mosquitos 
movimentam-se por todas 
as áreas da cidade, pobres 
e ricas 

18 7 6 31 Pertinente 16 5 3 24 Pertinente 

Carência ou precariedade 
do sistema de drenagem 
urbana, favorecendo a 
ocorrência de 
empoçamentos e 
alagadiços 

29 0 0 29 Pertinente 23 0 0 23 Pertinente 

 



FILARIOSE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

            CONDIÇÕES    AMBIENTAIS 
Carência ou precariedade 
do sistema de esgotamento 
sanitário, favorecendo a 
ocorrência de 
empoçamentos e 
alagadiços e, 
consequentemente, de 
criadouros, uma vez que as 
larvas de Culex vivem em 
água poluída, assim como 
larvas de Aedes também já 

foram encontradas nessas 
condições  

28 2 0 30 Pertinente 23 0 0 23 Pertinente 

Lançamento de esgotos no 
sistema de drenagem, 
favorecendo a proliferação 
de alguns mosquitos 
vetores adaptados a águas 
poluídas, em canaletas e 
bueiros, mesmo durante a 
estiagem  

27 3 1 31 Pertinente 21 3 0 24 Pertinente 

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de 
drenagem, favorecendo a 
ocorrência de 
empoçamentos e 
alagadiços 

30 1 0 31 Pertinente 24 0 0 24 Pertinente 

Existência de tanques 
sépticos abertos ou 
quebrados 

- - - - - 1 0 0 1 Pertinente 

 



FILARIOSE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RES-POSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                                                                     FATORES  DE  RISCO 

Sexo masculino 9 7 13 29 Medianamente 
Pertinente 

8 1 14 23 Não 
Pertinente 

Idade: a incidência é 
proporcional à idade  

12 5 12 29 Medianamente 
Pertinente 

8 2 13 23 Não 
Pertinente 

Grau de instrução 
elementar 

12 11 5 28 Medianamente 
Pertinente 

9 9 4 22 Medianamente 
Pertinente 

Profissão: não foi 
identificada como doença 
ocupacional 

22 2 5 29 Pertinente 17 0 4 21 Pertinente 

Hábitos correlatos: não 
identificados 

19 1 5 25 Pertinente 15 1 4 20 Pertinente 

Idade: 15 a 29 anos     * 1 0 0 1 Pertinente 5 5 4 14 Medianamente 
Pertinente 

Ambos os sexos são 
acometidos, sendo o 

masculino o mais atingido * 

1 0 0 1 Pertinente 11 1 3 15 Pertinente 

           * Itens incluídos por especialistas 

 



LEPTOSPIROSE 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                                                                         TRANSMISSÃO 

Por contato direto com água 
ou solo contaminados pela 
urina de animais doentes 
como cães e gatos 

23 3 0 26 Pertinente 23 2 0 25 Pertinente 

Por contato direto com 
sangue, urina tecidos, 
órgãos de animais doentes, 
como os acima citados 
(foge ao enfoque do trabalho) 

4 0 0 4 Pertinente 11 1 0 12 Pertinente 

 Por mordedura 
(foge ao enfoque do trabalho) 

7 1 6 14 Pertinente / 
Medianamente 

Pertinente 

8 0 7 15 Pertinente 

Por via placentária 
(foge ao enfoque do trabalho) 

8 1 5 14 Pertinente 8 0 7 15 Pertinente 

Por ingestão de água e 
alimentos contaminados 
(foge ao enfoque do trabalho) 

8 2 5 15 Pertinente 11 0 4 15 Pertinente 

CONDIÇÕES  AMBIENTAIS 
Ocorrência de inundações, 
disseminando as 
Leptospiras presentes no 
solo ou em pequenas 
coleções de água, levando 
à contaminação humana. 
Quanto maiores a duração 
da cheia e a altura da 
lâmina d’água, maior o 
número de casos (Carneiro, 
1997) 

25 3 0 28 Pertinente 24 1 0 25 Pertinente 



LEPTOSPIROSE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

           CONDIÇÕES  AMBIENTAIS 
Pobreza do peridomicílio 
dos doentes, caracterizando 
as áreas periféricas das 
grandes cidades, onde há 
maior incidência da doença 

21 5 2 28 Pertinente 19 5 1 25 Pertinente 

Carência ou precariedade 
do sistema de drenagem 
urbana, possibilitando o 
contato humano com águas 
contaminadas durante a 
ocorrência de cheias e 
chuvas intensas 

27 1 0 28 Pertinente 24 1 0 25 Pertinente 

Carência ou precariedade 
do sistema de esgotamento 
sanitário, possibilitando a 
contaminação de corpos 
d’água 

22 4 1 27 Pertinente 21 3 1 25 Pertinente 

Lançamento de esgotos no 
sistema de drenagem, 
possibilitando a 
contaminação das águas de 
chuva que escoam nas 
sarjetas e nas redes 
coletoras, bem como nos 
canais naturais e artificiais  

20 6 2 28 Pertinente 20 4 1 25 Pertinente 

Lançamento de resíduos 
sólidos no sistema de 
drenagem, comprometendo 
o escoamento e 
favorecendo a ocorrência 
de inundações 

24 4 0 28 Pertinente 23 2 0 25 Pertinente 



LEPTOSPIROSE (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                                       FATORES  DE  RISCO 
Ambos os sexos, ocorrendo 
90% das formas mais 
graves em homens 

22 1 4 27 Pertinente 20 2 2 24 Pertinente 

Todas as idades 23 3 1 27 Pertinente 20 3 1 24 Pertinente 

Grau de instrução 
elementar. Superior só 
como doença profissional 

16 5 1 22 Pertinente 16 5 1 22 Pertinente 

Profissão: trabalhadores 
dos serviços de drenagem, 
esgoto e limpeza pública, 
agricultores, veterinários, 
etc., caracterizando-se, 
nesse caso, como doença 
ocupacional 

25 1 1 27 Pertinente 24 0 0 24 Pertinente 

Hábitos correlatos: andar 
descalço, nadar e pescar, 
criar cães 
 

19 5 1 25 Pertinente 21 3 0 24 Pertinente 

           * Itens incluídos por especialistas 

 

 

 



MALÁRIA 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                  TRANSMISSÃO 
 Por picada de mosquitos 
vetores dos gêneros 
Anopheles, que são 

infectados por formas 
específicas do protozoário 
ao picar indivíduos doentes, 
disseminando a doença ao 
picar indivíduos sãos 

30 0 0 30 Pertinente 23 0 0 23 Pertinente 

Por via placentária 
(foge ao enfoque do trabalho) 

11 1 5 17 Pertinente 15 0 4 19 Pertinente 

Por transfusão de sangue 
(foge ao enfoque do trabalho) 

12 1 4 17 Pertinente 16 0 3 19 Pertinente 

Pelo uso de seringas não 
descartáveis 
(foge ao enfoque do trabalho) 

12 1 5 18 Pertinente 16 0 3 19 Pertinente 

CONDIÇÕES  AMBIENTAIS 
Ocorrência de 
empoçamentos, 
favorecendo a proliferação 
de mosquitos vetores 

26 2 1 29 Pertinente 22 1 0 23 Pertinente 

Pobreza do peridomicílio 
dos doentes, localizado em 
áreas rurais, urbanas e 
periurbanas, próximas de 
florestas 

23 5 1 29 Pertinente 19 4 0 23 Pertinente 

Carência ou precariedade 
do sistema de drenagem 
urbana, favorecendo a 
ocorrência de 
empoçamentos  

27 1 0 28 Pertinente 22 1 0 23 Pertinente 



MALÁRIA (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                               CONDIÇÕES  AMBIENTAIS 
Carência ou precariedade 
do sistema de 
abastecimento de água, 
levando a população a 
acondicionar esse líquido 
de forma incorreta, em 
recipientes sem tampa, 
favorecendo a formação de 
criadouros  

13 8 8 29 Medianamente 

Pertinente 
11 6 6 23 Medianamente 

Pertinente 

Vazamentos no sistema de 
abastecimento de água, 
favorecendo a ocorrência 
de empoçamentos 

15 8 6 29 Pertinente 15 6 2 23 Pertinente 

Acúmulo de água em lajes 
de telhados, favorecendo a 
proliferação de mosquitos 
vetores  

14 9 6 29 Medianamente 

Pertinente 
11 8 4 23 Medianamente 

Pertinente 

Disposição deficiente de 

lixo como latas e pneus  * 
1 0 0 1 Pertinente 10 4 5 19 Pertinente 

Acúmulo intradomiciliar de 

água em vasos, etc   *. 
1 0 0 1 Pertinente 10 5 5 20 Pertinente/ 

Medianamente 

Pertinente 

               FATORES  DE  RISCO 
Ambos os sexos 22 3 4 29 Pertinente 19 2 1 22 Pertinente 

Todas as idades 23 3 3 29 Pertinente 19 2 1 22 Pertinente 

Grau de instrução 
elementar 
 
 

15 9 4 28 Pertinente 11 9 2 22 Pertinente/ 
Medianamente 

Pertinente 



MALÁRIA (cont.) 
 

 
 

ITEM  AVALIADO 

I 
CONSULTA 

II 
CONSULTA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

NÚMERO DE RESPONDENTES  

POR RESPOSTA DADA 

RESPOSTA  
MEDIANA 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN-

TES 

PERTINENTE MEDIANA-

MENTE 

PERTINENTE 

NÃO 

PERTINENTE 

TOTAL DE 

RESPONDEN- 

TES 

                                                                                     FATORES  DE  RISCO 
Profissão: garimpeiros e 
trabalhadores das florestas, 
caracterizando-se, assim, 
como doença ocupacional 

28 2 0 30 Pertinente 23 0 0 23 Pertinente 

Hábitos correlatos: não 
identificados 

15 2 5 22 Pertinente 14 2 5 21 Pertinente 

Hábito de realizar 
atividades, tais como 
pescaria em regiões de 

mata    * 

1 0 0 1 Pertinente 17 1 1 19 Pertinente 

Hábito de lavar roupa e 

tomar banho em rios    * 
1 0 0 1 Pertinente 12 7 0 19 Pertinente 

Hábito de permitir  a  
acumulação intradomiciliar 

de água     * 

1 0 0 1 Pertinente 8 3 6 17 Medianamente 

Pertinente 

Hábito de dispor  lixo em 
áreas próximas às 

residências     * 

1 0 0 1 Pertinente 6 3 6 15 Medianamente 

Pertinente 

Disposição inadequada de 

águas servidas      * 
1 0 0 1 Pertinente 9 1 6 16 Pertinente 

Hábitos e costumes que 
favoreçam atividades nas 
imediações de cursos 
d’água, ao amanhecer e ao 

anoitecer      * 

1 0 0 1 Pertinente 19 1 0 20 Pertinente 

Hábitos  que favoreçam 
atividades peri e extra-

domiciliares à noite     * 

1 0 0 1 Pertinente 17 1 1 19 Pertinente 

           * Itens incluídos por especialistas 

 


