
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE 

CAMPUS VALE DO RIO MADEIRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

MARIA DE NAZARÉ SOUZA DA SILVA 

 

 

 

 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS E AMBIENTAIS E A OCORRÊNCIA DE 

DENGUE NA ÁREA URBANA DE HUMAITÁ/AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMAITÁ 

2018 

 



2 

 

MARIA DE NAZARÉ SOUZA DA SILVA 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS E AMBIENTAIS E A OCORRÊNCIA DE 

DENGUE NA ÁREA URBANA DE HUMAITÁ/AMAZONAS 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em Ciências 

Ambientais, Universidade Federal do 

Amazonas. 

Linha de Pesquisa 2: Sociedade, 

Biodiversidade e Sustentabilidade do Bioma 

Amazônico. 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Viviane Vidal da Silva 

Coorientador: Prof. Dr. Marcos André Braz Vaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMAITÁ 

2018 

 
 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

MARIA DE NAZARÉ SOUZA DA SILVA 

 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS E AMBIENTAIS E A OCORRÊNCIA DE 

DENGUE NA ÁREA URBANA DE HUMAITÁ/AMAZONAS 

 

 

Aprovada em: 06 / 07 / 2018 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Viviane Vidal da Silva – Presidente    

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) – UFAM 

 

 

_________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Renato Abreu Lima – Membro    

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) – UFAM 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Kátia Gonçalves Gutierrez – Membro    

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) – UFAM 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Dedico este trabalho a meu pai Antônio Hildo 

da Silva (in memória) e minha mãe Etelvina de 

Souza Sandres. 
 



6 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus, o maior responsável por todas as conquistas em minha 

vida. Sem ele, nada seria possível, por isso agradeço e louvo as bênçãos concedidas a mim e a 

minha família.  

Aos meus pais, que sempre me deram o suporte necessário para continuar caminhando, 

mesmo diante das dificuldades.  

Aos meus irmãos Ivanilson, Ivanilda, Ivaneide, Ivanete, Ivanelma, Ivanelson, Ivanuza, Juliana 

e Antonio pelos momentos de descontração em família, e por verem em mim, como um 

exemplo de superação. 

Ao meu noivo José Cunegundes Weckner Rodrigues pela paciência, apoio e carinho recebido 

durante a realização desta atividade.  

Pelo incentivo de meu tio Olerino de Souza Sandres (in memória) que dizia sempre “estuda 

minha tia, que é para você nos ensinar e aproveite sempre a oportunidade que tens para 

estudar”.  

A minha orientadora, Professora Doutora Viviane Vidal da Silva pela confiança depositada, e 

pelos ensinamentos. 

Ao meu Coorientador professor Doutor Marcos Braz Vaz que mesmo na correria sempre 

encontrava uma maneira de esclarecer dúvidas, obrigada pela atenção e paciência. 

Ao Grupo de Pesquisa Interação Biosfera Atmosfera na Amazônia (GPIBA) na pessoa do 

professor Doutor Carlos Querino, que foi fundamental na obtenção dos dados meteorológicos 

do município de Humaitá-Amazonas. 

Aos amigos Renei Rocha de Carvalho, Sônia Maria Bezerra Teixeira, Wanessa Monteiro e 

Edimar da Graça Cruz, pela amizade, confiança e ajuda técnica nos momentos delicados. 

Assim como, os que me ajudaram a realizar entrevistas (Brendo, Maria Francisca, 

Cunegundes, Caio, Ana Caroline, Ivanuza e Juliana). 

Aos entrevistados que compartilharam comigo experiências e conhecimentos tão valiosos e 

que levarei pela vida toda. 

Aos amigos da Pós-Graduação, Maria Francisca, Luciano, Jemima, Tatiane, Rafael, Laura, 

Uilson, Mizael, Nátia, Alzir, Ivalmir e Sérgio, que sempre estiveram à disposição para ajudar, 

e pelos momentos descontraídos em nossas confraternizações. 

 



7 

 

À coordenação do PPGCA, na pessoa do Professor Doutor Milton César Costa Campos, e aos 

demais professores que contribuíram com minha formação. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão 

da bolsa. 

Aos funcionários da Secretaria de Saúde e ao setor de Vigilância Epidemiológica do 

município de Humaitá pela ajuda, em especial ao Senhor Raul (Endemias) pela paciência e 

disponibilidade. 

E a todos que estiveram direta e indiretamente contribuindo para a realização dessa conquista. 

Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

“O mundo não precisa de muro que nos separa, 

precisa de pontes para gerar unidade”. 

(São Joao Paulo II) 

 



9 

 

RESUMO 

 

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Este vetor encontrou nos ambientes 

urbanos condições ideais para sua proliferação, seja por meio dos descartes de resíduos, ou 

reservatório de água para suprimento das necessidades diárias. A presença deste mosquito é comum 

nas regiões tropicais, onde as condições climáticas são determinantes para o seu desenvolvimento, 

assim como as condições de moradia. Este trabalho teve por objetivo relacionar a ocorrência de 

doenças transmitida pelo vetor da dengue (Aedes aegypti) com as variáveis ambientais (naturais e 

antrópicas) e socioeconômicas para determinar as áreas de maior vulnerabilidade na área urbana de 

Humaitá/Amazonas. Com intuito de investigar os aspectos socioeconômicos e ambientais no ambiente 

urbano, foram realizadas 195 entrevistas sustentada pela abordagem quantitativa, além disso, 

empregou-se pesquisa bibliográfica, técnicas de geoprocessamento, e análise de dados por meio da 

estatística multivariada. Os dados sobre o clima de Humaitá foram obtidos junto ao Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) e através do satélite Global Precipitation Measurement (GPM). As 

informações sobre as notificações e confirmações da dengue, bem como os tipos de recipientes 

inspecionados e eliminados, além do número de residências visitadas, foram disponibilizadas pela 

Secretaria Municipal de Humaitá (SEMSA) através do Setor de Vigilância Epidemiológica e 

Endemias durante o período de 2014 a 2017. Verificou-se por meio das técnicas de geoprocessamento 

que a área urbana de Humaitá possui maior área edificada do que área de vegetação, e que as 

topografias dos bairros destacam feições planas e em alguns casos áreas de declive. Diante dos casos 

notificados e confirmados da dengue, o coeficiente de correlação linear de Pearson apresentou 

significância afirmando a hipótese de que os bairros onde mais notificam a presença da dengue são os 

mesmos que confirmam a presença do vetor (p-valor < 0,01). O estudo revelou que os casos de dengue 

ocorrem com maior frequência nos bairros onde possuem mais áreas edificada. Diante disso, para a 

diminuição dos casos de dengue é fundamental a parceria do trabalho conjunto entre o órgão gestor e a 

população para combater os locais mais vulneráveis a proliferação do vetor da dengue. 

Palavras chaves: Dengue. Área urbana. Vulnerabilidade. Espacialização. 
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ABSTRACT 

 

Dengue is a disease transmitted by the mosquito Aedes aegypti. This vector found ideal conditions for 

its proliferation in urban environments, either by waste discards or water reservoirs to meet daily 

needs. The presence of this mosquito is common in tropical regions, where climatic conditions are 

determinant for its development, as well as housing conditions. The objective of this study was to 

relate the occurrence of diseases transmitted by the vector of dengue (Aedes aegypti) with the 

environmental variables (natural and anthropic) and socioeconomic to determine the areas of greatest 

vulnerability in the urban area of Humaitá / Amazonas. In order to investigate socioeconomic and 

environmental aspects in the urban environment, 195 interviews were carried out, supported by the 

quantitative approach. In addition, bibliographical research, geoprocessing techniques and data 

analysis were used through multivariate statistics. The Humaitá climate data were obtained from the 

National Institute of Meteorology (INMET) and the Global Precipitation Measurement (GPM) 

satellite. Information on notifications and confirmations of dengue, as well as the types of containers 

inspected and disposed of, as well as the number of residences visited, were made available by the 

Municipal Secretariat of Humaitá (SEMSA) through the Epidemiological Surveillance and Endemic 

Sector during the period of 2014 to 2017. It was verified through geoprocessing techniques that the 

urban area of Humaitá has a larger area than vegetation, and that the topographies of the districts 

highlight flat features and in some cases areas of decline. Pearson's correlation coefficient was 

significant, confirming the hypothesis that the neighborhoods with the highest incidence of dengue are 

the same as those that confirm the presence of the vector (p-value <0.01) . The study revealed that 

dengue cases occur more frequently in neighborhoods where they have more built-up areas. Faced 

with this, in order to reduce dengue cases, it is essential to have a partnership between the 

management body and the population to combat the most vulnerable places for the proliferation of the 

dengue vector. 

 

Keywords:  Dengue. Urban area. Vulnerability. Space. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O vírus pelo qual a 

doença é transmitida é um Arbovírus do gênero Flavivírus, pertencentes à família Flaviridae 

(BRASIL, 2002). Este mosquito está adaptado a se reproduzir nos ambientes domésticos, 

utilizando-se de água parada contida em reservatórios como caixas d’água, baldes, bacias, 

garrafas, mas também pode estar presente nos depósitos descartáveis de forma irregular que 

acumulam água.  

O mosquito Aedes aegypti transmite além do vírus da dengue e febre amarela, dois 

outros arbovírus que são vírus Zika e vírus Chikungunya, que apresentam um célere processo 

de dispersão rumo ao endemismo nas Américas (VASCONCELOS, 2015). Falando 

particularmente da dengue existem quatro sorotipos diferentes do vírus que são (DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 e DENV-4) que causam a Dengue Clássica (DC) e Febre de Dengue 

Hemorrágica (FDH) e que podem se intensificar na medida em que acomete novos casos 

(LUPI, CARNEIRO e COELHO 2007).  

De acordo com Segata (2016) a dengue é conhecida como a doença da pobreza. 

Segundo o autor ao invés de reformas, ela produziu periferias. Para Medeiros et al (2004) é 

possível que a falta de saneamento básico garanta a existência de muitos criadouros no solo, 

mesmo na ausência de chuvas por longos períodos. De acordo com Lima et al (2016) as 

condições socioeconômicas estão interligadas a incidência da dengue em seis bairros de 

Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, pois foram nos bairros com piores 

condições de infraestrutura, saneamento e habitação que apresentaram os maiores índices de 

casos suspeitos e confirmados da doença.  

Além disso, a dengue é considerada uma doença compulsória, sendo assim, qualquer 

suspeita da doença deve ser informada ao setor de saúde para verificar a suspeita. Esta 

comunicação, trata-se de uma ação e estratégia do Ministério da Saúde para o monitoramento 

e tomada de decisões frente às doenças que constam na Lista Nacional de Notificação 

Compulsória, por meio da Portaria nº - 204, de 17 de fevereiro de 2016.  

Com isso, cada vez mais são notificados e confirmados casos oriundos do vetor da 

dengue. Diante disso, o Brasil destaca-se por apresentar meios para o aumento desses agravos, 

primeiramente por possuir as condições climáticas que favorecem a proliferação 

acompanhadas da falta de saneamento básico, condições de moradias, migração de pessoas e 

pela sua extensão territorial. 

Como resultado desse processo extensivo a incidência da doença aumentou 

significativamente nos últimos 50 anos, devido à ampliação da extensão geográfica para 



17 

 

novos países. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que, a cada ano, a dengue 

acomete mais de 50 milhões de pessoas e, atualmente, 2,5 bilhões de pessoas vivem em áreas 

de risco de transmissão da doença.  

Segundo Nascimento et al (2015) as regiões tropicais possuem condições ambientais 

que favorecem o desenvolvimento e a proliferação do mosquito vetor. Dessa forma, estes 

fatores contribuem para o aumento da densidade dos vetores, além disso, destacam-se como 

fatores dispersores da dengue as alterações climáticas, impactos ambientais nas paisagens e 

nos ecossistemas, predomínio de novos modelos e estilos de vida da população, concentração 

demográfica e enfraquecimento dos serviços de saúde pública (FAPPI, 2014).  

Entre os fatores relacionados à expansão geográfica da doença, estudos têm mostrado 

que condições climáticas caracterizadas pelas precipitações atmosféricas e temperaturas 

elevadas mostram relação positiva com a transmissão de dengue (FORATTINI, 2002). 

Segundo Glasser e Gomes (2000) quanto menor a temperatura, mais lento é o processo de 

expansão geográfica da população de Aedes aegypti.  

Sob o mesmo ponto de vista Zarpelon (2008) analisou os fatores de risco que 

contribuíram tanto para a introdução da dengue e sua permanência no município de Maringá, 

Paraná.  Assim, verificou-se que a manutenção da dengue em área urbana é consequência de 

uma associação de fatores climáticos, topográficos e sociais e a atuação da população são 

determinantes diretos da prevalência da doença nas comunidades humanas. 

Com base no exposto, esta pesquisa busca enfatizar a ocorrência da dengue nos bairros 

de Humaitá/AM, além disso, salienta as seguintes hipóteses: bairros que mais notificam a 

presença da doença são os mesmos que confirmam a presença da doença, qual o período que 

mais se registram a ocorrência da doença são os períodos com maiores índices 

pluviométricos, os bairros que são inspecionados pelos agentes de saúde apresentam impacto 

positivo ou negativo nas notificações e confirmações do vetor. 

Para averiguar as hipóteses, foram investigados os aspectos socioeconômico e 

ambiental da população residente nos bairros de Humaitá/AM buscando verificar a relação 

dessas informações com a distribuição dos casos de dengue durante os anos de 2014 a 2017. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi relacionar a ocorrência de doenças 

transmitida pelo vetor da dengue (Aedes aegypti) com as variáveis ambientais (naturais e 

antrópicas) e socioeconômicas para determinar as áreas de maior vulnerabilidade na área 

urbana de Humaitá/Amazonas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral  

Determinar áreas de maior vulnerabilidade de ocorrência de dengue por meio das 

variáveis ambientais e socioeconômicas na área urbana de Humaitá.  

2.1 Específicos  

 Descrever as variáveis ambientais no perímetro urbano de Humaitá/AM;  

 Caracterizar os aspectos socioeconômicos e ambientais em Humaitá;  

 Identificar quais as variáveis ambientais e socioeconômicas que se relacionam com a 

ocorrência da dengue no município de Humaitá.  

 

Organização do trabalho de Dissertação 

A dissertação está organizada da seguinte forma: 

No primeiro capítulo e suas respectivas seções apresentam-se a revisão bibliográfica, 

com abordagem nos fatores que condiciona a proliferação, a incidência e as questões 

socioambientais que podem contribuir para a ocorrência do vetor da dengue nos ambientes 

urbanos. Ainda neste capítulo destacou-se algumas medidas preventivas que minimiza a 

proliferação do mosquito. 

O segundo capítulo discorre sobre os procedimentos metodológicos, dando ênfase a 

localização da área de estudo, instrumentos de pesquisa utilizado, além dos meios que 

integram as variáveis ambientais e socioeconômicos fazendo uso de técnicas de Sistemas de 

Informações Geográficas, bem como de estatística multivariada. 

No terceiro capítulo apresentam-se os resultados oriundos da pesquisa, demonstrando 

a espacialização da ocorrência da dengue nos bairros estudados, suas correlações com a 

precipitação, além do modelo logístico multivariado que descreve a probabilidade da 

ocorrência de dengue no ambiente urbano de Humaitá. 
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CAPITULO 1 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

1.1 DENGUE: FATORES DE PROLIFERAÇÃO, INCIDÊNCIA E QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS 

1.1.1 Distribuição e epidemiologia da dengue 

Segundo Christophers (2018) a ocorrência do Aedes aegypti foi descrito pela primeira 

vez em 1762 denominado de Culex aegypti. O termo Culex significa “mosquito” e aegypti, 

egípcio. Em vista disso se denominou o “mosquito egípcio”, porém, o nome definitivo veio 

em 1818, após a descrição do gênero Aedes, sendo assim, o nome Culex foi alterado devido as 

características morfológicas e biológicas serem semelhantes às de espécies do gênero Aedes 

(OLIVEIRA, 2018). 

Atualmente a dengue abrange mais de 100 países nas regiões tropicais e subtropicais 

do mundo incluindo países da África, Sudeste Asiático, Pacífico e Américas (DEROUICH et 

al, 2003). Nas Américas, o Aedes aegypti é um dos vetores mais eficientes por ser altamente 

antropofílico prosperando em proximidade com o homem e, geralmente, sobrevivendo no 

interior das casas para se abrigar e alimentar-se do sangue humano (CAMARA, URBINATTI 

e CHIARAVALLOTI-NETO, 2016). 

A primeira grande epidemia de Febre Hemorrágica de Dengue (FHD) ocorridas nas 

Américas foram registradas no ano de 1981 em Cuba, com um total de 344.203 casos 

notificados, dos quais 10.312 foram classificados como FHD, 116.143 hospitalizações e 158 

óbitos (MACIEL, SIQUEIRA JÚNIOR e MARTELLI, 2008). Para Martínez (2006) este 

episódio que afetou Cuba, é considerada como evento de extrema importância na história da 

dengue nas Américas. Essa epidemia foi causada pelo sorotipo 2, tendo sido o primeiro relato 

de febre hemorrágica da dengue, ocorrido fora do Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental. 

Em seguida ocorreu o segundo surto na Venezuela no ano de 1989. Em 2006 no Brasil, foram 

confirmados 628 casos de febre hemorrágica da dengue e a ocorrência de 67 óbitos (BRASIL, 

2006). 

De acordo com Figueiredo e Fonseca (2005) a distribuição da dengue no Brasil surge 

desde 1916. Para Oliveira (2013) a dispersão da espécie Aedes aegypti para o Brasil ocorreu 

em função da expansão da navegação marítima, quando os navios negreiros aportaram no 

país. Diante deste processo extensivo as manifestações e surtos epidêmicos de dengue datam 

por volta de 1846 no Rio de Janeiro, 1896 em Curitiba e 1917 no Rio Grande do Sul, no 
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entanto, esses relatos não foram diagnosticados em laboratório, diferentemente, do que 

ocorreu em Boa Vista/RR, em 1981/1982, onde houveram surtos epidêmicos documentados 

laboratorialmente, com a presença do sorotipo 1 e 4 (BRASIL, 2018).    

Entre os anos de 1990 e 2000, várias epidemias foram registradas no território 

nacional, sobretudo nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. 

Essa dispersão do vetor foi seguida pela disseminação dos sorotipos 1 e 2 para os 20 dos 27 

estados do país. Em dezembro de 2000 foi identificada pela primeira vez a circulação do 

sorotipo 3 no Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, no Estado de Roraima. Nos 

primeiros meses de 2002, o sorotipo 3 é detectado em quase todo o território nacional 

(BRASIL, 2002).  

Em 1987 no Brasil houve 89.394 casos notificados e em 1991 registraram-se 97.209 

casos. No ano de 1998 o número de casos notificados foi de 128.619 para 528.000 até que em 

2002 o número de casos subiu para 794.219 casos notificados, o que representou na época um 

estado hiperendêmico de dengue em nível nacional, sem precedentes na história do Brasil. Em 

1995 o Brasil apresentava 1753 municípios infestados enquanto que no ano de 2008 já 

totalizavam 4006 municípios com presença de Aedes aegypti confirmada (AGUIAR, 2009). 

Os surtos epidêmicos têm sido cada vez maiores, intercalando de a cada 3-5 anos. 

Entre 2001 e 2005, foram notificados 2.879.926 casos de dengue, sendo 65.235 de dengue 

hemorrágica, com 789 óbitos. As maiores incidências nesse período foram reportadas pelo 

Brasil, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e Honduras (82% do total). Essas epidemias 

determinam uma carga aos serviços de saúde e a economia dos países. Esse custo aproxima-se 

U$ 1,8 bilhão, somente com despesas ambulatoriais e hospitalares, sem incluir os custos com 

as atividades de vigilância, controle de vetores e mobilização da população (BRASIL, 2009).  

Em 2011, o estado do Amazonas apresentou a maior epidemia de dengue de sua 

história, registrando 57.809 casos. Só no município de Manaus, em apenas 20 semanas, 

apresentou um total de 42.249 casos confirmados. Este aumento ocorreu pela presença do 

vírus da dengue (tipo 4) no Estado, que segundo o Ministério da Saúde (MS), não era 

notificado no Brasil há 30 anos (PES/DEPLAN/SUSAM, 2015). Desde então, a dengue vem 

ocorrendo no Brasil em diversas regiões de forma continuada, intercalando-se com a 

ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos sorotipos em 

áreas anteriormente indenes ou alteração do sorotipo predominante.  
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1.1.2 Aspectos gerais do vetor da dengue 

Segundo Vieira et al (2017) a dengue é considerada a mais importante arbovirose que 

afeta o ser humano e constitui-se em um sério problema de saúde pública. O vírus pelo qual a 

doença é transmitida é um Arbovírus do gênero Flavivírus, pertencentes à família Flaviridae 

(BRASIL, 2002). Este gênero é compreendido por mais de 70 vírus, sendo muitos deles 

causadores de patologias humanas transmitidas por artrópodes e por isso, são classificados 

como arbovírus (LINDENBACH et al, 2007).  

Devido a essa situação as arboviroses têm se tornado importante e constantes ameaças 

em regiões tropicais devido às rápidas mudanças climáticas, desmatamentos, migração 

populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas, precariedade das condições sanitárias 

(RUTS, 2012).  

O ciclo de vida que envolve o Aedes aegypti possui quatro estágios: ovo, larva, pupa e 

mosquito (Figura 1). A etapa inicia quando a fêmea do mosquito deposita seus ovos um pouco 

acima da superfície da água, estes se tornam rígidos e escuros em cerca de três horas após a 

postura. Esta rigidez confere resistência a períodos de seca e baixa temperatura, podendo 

resistir nessas condições até um ano depois de postos (REZENDE et al, 2008).  

As larvas são insetos aquáticos e que chegam a esta etapa aproximadamente 14 dias 

após serem posto nos recipientes. A temperatura mais favorável para o desenvolvimento da 

larva do mosquito Aedes é entre 25 a 30ºC (AJUZ e VESTENA, 2014). Quanto as pupas, 

estas vivem na água, mas não se alimentam, este período dura de 2 a 3 dias. Quando chega na 

fase adulta o mosquito sai da parede do recipiente em poucas horas após emergir da fase 

pupal. 

Os mosquitos apresentam-se com coloração escura e listas brancas o que pode facilitar 

seu reconhecimento nos ambientes urbanos e diferencia-los dos demais mosquitos existentes 

no perímetro domiciliar.  Cada mosquito vive em média, 30 dias e, quando férteis, as fêmeas 

chegam a depositar entre 150 a 200 ovos (SILVA et al, 2007). Nos ambientes com casas 

muito próximas, os mosquitos voam em torno de 40 a 50 metros de distância (OLIVEIRA, 

2013). 
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Figura 1: Ciclo de vida do mosquito da dengue 

 

Fonte: GOMES (2016). A – ovos; B – Larvas; C –  Pupa; D – mosquito fase adulta 

O vírus da dengue causa a Dengue Clássica (DC) a Febre Hemorrágica da Dengue 

(FHD), para que a pessoa corra risco de ser contaminada pelo vírus da dengue ela deve ser 

picada por um mosquito que esteja infectado, ou estar em local de áreas de risco onde os 

casos de dengue estejam sendo notificados e confirmados semanalmente.  

As manifestações da DC são febre alta (39º a 40ºC), seguida de cefaleia, anorexia, 

náuseas, vômitos. A doença tem duração de 5 a 7 dias, mas o período pode ser acompanhado 

de grande debilidade física e prolongar-se por várias semanas. Com isso, os sintomas da FHD 

são semelhantes aos do DC, porém, há um agravamento no quadro, no terceiro dia ou quarto 

dia de evolução, com aparecimento de manifestações hemorrágicas e de colapso circulatório, 

podendo levar a pessoa ao óbito entre 12 a 24 horas (BRASIL, 2002).  

O diagnóstico da dengue é laboratorial, uma vez que os sintomas clínicos podem ser 

confundidos facilmente com outras doenças. A infecção por um sorotipo de dengue torna o 

indivíduo imune a este sorotipo, mas estes continuam susceptíveis aos outros sorotipos virais. 

O processo de transmissão ocorre por meio da picada do mosquito fêmea da dengue e não por 

contato direto com o doente ou de suas secreções, com uma pessoa sadia, nem de fontes de 

água ou alimento. Este processo infeccioso só ocorre se o mosquito estiver com o vírus no 

organismo e assim picar uma pessoa sadia (BRASIL, 2002).   

A B 

C D 
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1.1.3 Fatores que influenciam na proliferação do vetor 

Segundo Zarpelon (2007) no Brasil a dengue é considerada uma doença tropical, onde 

a interação entre fatores ambientais e socioeconômicos contribui para a introdução e 

permanência da doença em uma população. Teixeira (2002) explica que os centros urbanos se 

configuram como favorecedores da dispersão e aumento da densidade do mosquito, já que o 

espaço social organizado influencia a interação entre o vetor, vírus e homem.  

De acordo com Tauil (2001) destaca-se como fatores fundamentais para definir o 

padrão de transmissão da dengue o crescimento populacional, migrações, viagens aéreas, 

urbanização inadequada, mau funcionamento dos sistemas de saúde e densidade populacional. 

Essas correntes de migração produziram grandes alterações ambientais, entre as quais se 

incluem as de habitação e de saneamento básico, ocasionando novos focos de doenças. 

Conforme Hermida e Araújo (2014) na perspectiva populacional, as migrações 

representam a componente mais impactante no processo de desenvolvimento do saneamento 

no Brasil. Para Oliveira (2013) o aumento de habitantes desencadeia um crescimento 

desordenado da cidade, acompanhado de uma infraestrutura e saneamento básicos deficientes, 

estabelecendo assim condições favoráveis à proliferação de vetores, como a dengue.  

De acordo com a Lei 11.445/07 o saneamento básico aborda o conjunto de serviços de 

abastecimento público de água potável, coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

esgotos sanitários, drenagem e manejo das águas pluviais, além da limpeza urbana e o manejo 

dos resíduos sólidos.   

Diante disso, as ausências dos serviços de saneamento básico nos ambientes urbanos 

fazem com que a população encontre meios para suprir suas necessidades diárias. Tais 

necessidades se caracterizam por acumular água em reservatórios de qualquer natureza, os 

esgotos sanitários, por exemplo, não possuem direcionamento adequado, o que contribui com 

a presença de vetores e consequentemente tornam-se vulneráveis ao risco de contrair doenças. 

Assim, a existência de reservatórios de água domésticos pode fornecer condições 

propícias à manutenção de populações do vetor, mesmo em períodos de baixas precipitações 

(FORATTINI e BRITO, 2003). Essa relação entre a precipitação e os casos de dengue é 

evidente, devido à preferência do vetor por períodos de maiores precipitações pluviométricos, 

pois neste período a temperatura torna-se ideal para o desenvolvimento do mosquito 

(FORATTINI, 2002). 

Para Catão (2011) um dos principais fatores sociais que influencia na distribuição e na 

densidade do Aedes aegypti são os depósitos de água nos domicílios ou em áreas de uso 
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coletivo como cemitérios, borracharias, depósitos de lixo comum que servem como locais de 

criadouros. Segundo Oliveira e Biazoto (2012) os criadouros preferenciais para os mosquitos 

da espécie Aedes aegypti são representados por pneus, latas, garrafas, pratos de vasos, caixas 

d’ água, tonéis, além de ocos de bambu, tanques de bromélias e buracos de árvores. No 

entanto, Costa (2001) destaca que a existência e o acúmulo de recipientes são dependentes das 

condições econômicas, políticas e culturais, determinantes também, da repartição do uso do 

solo, sua ocupação segundo camadas sociais, assim como das condições de saneamento 

básico. 

Face à dimensão do problema gerado em torno de todos os fatores que envolvem a 

proliferação da dengue temos as questões de combate e controle vetor. No Brasil o Ministério 

da Saúde lançou no ano de 2002 o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), cujo 

objetivo é prevenir e reduzir o número de casos de dengue no País (BRASIL, 2002).  Segundo 

Pacheco (2015) o material elaborado trata-se de um documento que reúne as orientações 

necessárias para reduzir a presença do Aedes aegypti nos ambientes urbanos. Essas 

orientações passam a serem são uteis aos gestores na adequação dos planos e metas para o 

desenvolvimento das ações previstas a nível regional, estadual, metropolitano e local.  

Diante da complexidade de materiais que acumulam água e consequentemente 

condiciona o desenvolvimento do mosquito da dengue o Ministério da Saúde apresenta o 

documento do PNCD e destaca as principais características dos tipos de recipientes. Estes 

tipos de recipientes são identificados e listados pelos agentes de saúde com base no Registro 

Diário do Serviço Ante vetorial. O formulário traz informações sobre a data de visita, o 

endereço completo e os procedimentos adotados durante a inspeção do imóvel. Os tipos de 

recipientes identificados por meio do trabalho de campo, são representados como:  

 A1: Caixa d’água elevado;  

 A2: Outros armazenamentos de água baixo;  

 B: Pequenos depósitos móveis;  

 C: Depósitos fixos;  

 D1: Pneus e outros materiais rodantes;  

 D2: Lixos (recipientes plásticos, latas, sucatas, entulhos.);  

 E: Depósitos naturais (como oco de plantas, pedras).  

 

1.1.4 Dengue: aspectos socioeconômicos e ambientais 



25 

 

A influência das desigualdades sociais sobre a situação de saúde da população vem 

sendo discutida em diversos estudos de forma ampla (PAIM, 1997; TEIXEIRA e 

PUNGIRUM, 2005). No entanto, Flauzino et al (2009) afirma que nem sempre os estudos que 

buscam associar a ocorrência da dengue com condições socioeconômicas e ambientais 

encontram resultados concordantes.  

Segundo Leite (2010) em sua pesquisa sobre correlação entre dengue e indicadores 

sociais a partir do uso do Sistema de Informação Geográfica afirma que as áreas que reuniram 

o maior número de elementos potencializadores para a dengue correspondem a população de 

menor renda, com agravantes na forma de ocupação do solo e com carência no saneamento 

básico. Ainda segundo o autor determinados fatores socioambientais associados à política de 

saúde pública ineficaz, fazem com que o vetor desta doença se dissemine o que provoca o 

aumento de pessoas contaminadas, bem como, a expansão da área afetada.  

Sendo assim, as condições socioambientais, aliadas à baixa efetividade dos programas 

de combate ao vetor, favorecem a dispersão do Aedes aegypti (TEIXEIRA, 2005; TAUL, 

2001).  

Araújo et al (2014) buscou compreender a distribuição da incidência de dengue e sua 

relação com a variável renda nos bairros da cidade de Manaus/AM, o mesmo salienta que a 

incidência de dengue no espaço urbano ocorreu de forma heterogênea, ou seja, de forma 

distinta e sem influência do rendimento per capita, e que além da localização da região, 

existem outros fatores determinantes e condicionantes para infecção, como por exemplo, 

aspectos socioeconômicos e variações do microclima local.  

Segundo Barcellos et al (2005) utilizando técnicas de geoprocessamento, verificou que 

os locais com maior potencial de transmissão de dengue em Porto Alegre foram os setores que 

possuem características de alta renda, com predominância de casas com boa infraestrutura de 

saneamento. Contudo, a regressão logística realizada com todas as variáveis apontou a renda 

como a única variável para a qual se verificou uma contribuição significativa para o modelo 

de explicação da distribuição espacial da doença.  

Para Barcelos et al (2005) o acesso e qualidade dos serviços de abastecimento de água 

têm sido também apontados como determinantes da transmissão de dengue. Esses 

reservatórios têm sido apontados como um fator favorável à procriação do vetor em áreas 

urbanas (PONTES et al, 2000).  

Dessa forma, os aspectos socioeconômicos e ambientais que envolvem a transmissão 

de dengue divergem com base nos autores citados. Alguns afirmam que áreas com maiores 

concentrações de pessoas e menos condições de vida acabam tornando-se mais vulneráveis, 
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enquanto outros autores destacam que em áreas onde residem pessoas com maior poder 

aquisitivo a incidência da doença  

 

1.1.5 Prevenção e controle da dengue  

Para enfrentar o desafio colocado por doenças transmitidas por vetores, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) destaca a necessidade de: 

 Fornece a melhor evidência para controlar vetores e proteger as pessoas contra a 

infecção; 

 Fornece assistência técnica e orientação aos países, para que possam efetivamente 

tratar casos e surtos; 

 Apoia os países a melhorar seus sistemas de comunicação e registra o verdadeiro peso 

da doença; 

 Oferece treinamento em manejo clínico, diagnóstico e controle de vetores em conjunto 

com alguns de seus centros colaboradores em todo o mundo; e 

 Desenvolve novas ferramentas para combater os vetores e lidar com a doença, por 

exemplo, inseticidas e tecnologias de pulverização. 

Segundo Claro et al (2004) o Aedes aegypti é um mosquito de hábitos doméstico e 

diurno, utilizando-se preferencialmente de reservatórios de água limpa para deposição dos 

ovos, os quais têm uma alta capacidade de resistir à dessecação. Porém, o único método 

utilizado, no País, para monitorar a presença do mosquito é a procura das larvas em 

criadouros. Esse método é pouco eficiente, porque é realizado a cada três meses pelos agentes 

de saúde e agentes de endemias, o que resultaria em tempo suficiente para aumentar a 

população do mosquito e surgir novas epidemias (PEREIRA et al, 2004).  

A prevenção se torna uma tarefa difícil de ser realizada, mas a participação da 

população juntamente com os órgãos competentes pode de fato contribuir para o controle da 

proliferação do vetor da dengue. A comunicação feita pelas campanhas educativas, através da 

televisão, rádios e outros contribuem para uma melhor divulgação sobre como evitar que a 

doença se intensifique nas localidades endêmicas. Segundo Tauil (2001) existem soluções 

para o enfrentamento da dengue além de folhetos, cartazes e out doors como é o caso, 

principalmente, de palestras comunitárias.  

Atualmente, o controle de vetores continua sendo uma forma prioritária de prevenir a 

transmissão, entretanto não existem medidas totalmente eficazes e sustentáveis neste setor 

apto a garantir a proteção das comunidades afetadas (ARAÚJO et al, 2015).  
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Segundo Lima et al (2006) para o controle da doença, a vigilância conta com aplicação 

de inseticidas, utilizados na eliminação do vetor, no entanto, essa alternativa quando utilizada 

indiscriminadamente, causa a resistência de populações do mosquito da dengue. E para 

Paumgartten (1993) substâncias químicas podem causar desequilíbrios ambientais mediante a 

eliminação de insetos benéficos e causar a contaminação do meio ambiente.  

Apesar dos inúmeros esforços para desenvolver uma vacina que seja capaz de 

imunizar toda a população aos quatro sorotipos da dengue, ainda não existe uma vacina 

disponível publicamente. No entanto, houve alguns avanços em relação a disponibilização da 

vacina.  

Este avanço se destacou pela “Dengvaxia”. A mesma consiste numa vacina contra a 

dengue, esta, por sua vez, foi aprovada em 2015 e passou a ser distribuída no ano seguinte. A 

vacina é oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), mas está disponível 

somente para o esta do Paraná, devido aos altos casos confirmados da doença. Até o momento 

a vacina é a única aprovada por órgãos regulatórios no mundo, mas existe outras em estudos. 

A vacina que se encontra em fase mais avançada é a que foi desenvolvida em parceria 

entre o Instituto Butantan e os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que já deu 

início a última fase de testes clínicos antes de ser submetida a Anvisa para registro (DANTAS, 

2017).  Diante disso, não existe medicação específica para o tratamento da dengue. O doente 

deve permanecer sob observação médica, manter repouso e ingerir muito líquido. Em alguns 

casos é recomendada a hidratação por soro (BRASIL, 2002).  

Destacando alguns estudos na área da saúde temos a pesquisa de Santos e Lombardo 

(2014) que fizeram uso dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) para mapear áreas 

mais suscetíveis a poluição atmosférica, e identificaram espacialmente os fatores climáticos e 

externos que influenciam a morbidade das doenças respiratórias das pessoas residentes em 

São Paulo.  

O Sistema de Informação Geográfica é uma ferramenta utilizada para sistemas que 

necessitam tratamento computacional de banco de dados geográficos para análise e 

gerenciamento espacial (MORAES et al, 2008). Por meio disso, Scussel (2014) afirma que as 

“geotecnologias são cada vez mais utilizadas no planejamento e elaboração de políticas 

públicas”, visando efetivar uma gestão das áreas urbanas cada vez mais dinâmicas e melhor, 

convertendo esses benefícios para o próprio bem-estar da população. 

Para Ferreira (2012) no estudo sobre “Mapeamento dos casos de dengue na cidade de 

Lavras, Minas Gerais empregou técnicas estatística na análise e espaço-temporal do número 

de casos de dengue na cidade. Como resultado identificou-se as áreas de maior risco de surto 
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epidêmico. Desta forma, os bairros identificados nas análises receberam mais atenção dos 

agentes comunitários de saúde no combate ao vetor, reforçando as campanhas de 

conscientização da população e a eliminação dos criadouros.   

A influência dos vetores de dengue nas áreas urbanas utilizando geoprocessamento foi 

estudada por Ferreira (2012) e Araquan (2014).  Os resultados identificaram- áreas com 

maiores riscos de surto epidêmico, além do o aumento do número de criadouros e 

consequente o espraiamento da doença ao longo dos anos, em lugares populacionalmente 

densos e irregulares. 

Araújo et al (2015) em sua pesquisa analisou as relações entre a ocorrência de dengue 

e o saneamento básico na área urbana. Para obtenção dos resultados a autora realizou análise 

exploratória dos dados, análise temporal e espacial, no intuito de observar a dinâmica da 

ocorrência da dengue. Assim, a maior ocorrência de dengue era acompanhada pelos maiores 

valores de Índice de Infestação Predial, menores valores para renda média, maior taxa de 

ocupação domiciliar.  
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CAPITULO 2 – DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

2.1 Localização e caracterização da área 

O município de Humaitá está localizado no interior do estado do Amazonas (Figura 2), 

pertencente a mesorregião do Sul Amazonense e microrregião do Madeira, distante a 675 km
2 

da capital Manaus. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), esse município possui área territorial de aproximadamente 33.11,164 km
2
, 

configurando-se como um dos maiores em extensão territorial (décima colocação entre os 

sessenta e dois municípios existentes no estado). A coordenada geográfica de Humaitá refere-

se a 07° 30’ S e 63° 01’ W, o mesmo possui altitude média de 90 metros acima do nível do 

mar (IBGE, 2010). 

Figura 2: Localização da área de estudo 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 
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No ano de 2010 a população de Humaitá era em torno de 44.227 habitantes já em 2017 

a população foi estimada em 53.383 habitantes, o que reflete no aumento significativo para o 

município. Tomando por base os 44.227 habitantes de Humaitá, 69 % destes residem na área 

urbana e os outros 31% estão situados na zona rural. Este percentual urbano torna-se mais 

propício à disseminação da dengue, pois são nestes ambientes que o mosquito vetor encontra 

condições favoráveis a seu desenvolvimento.  

A classificação climática da região segundo Köppen, é tropical chuvoso, apresentando 

um período seco de pequena duração. A pluviosidade é um dos aspectos mais característicos 

da região, com uma média anual de 2.200 e 2.800 mm. O período chuvoso geralmente inicia-

se em outubro prolongando-se a até junho. As temperaturas médias anuais variam entre 25º e 

27ºC, com umidade relativa do ar variando entre 85 e 90% (BRASIL, 1978; CAMPUS, 2012).  

Segundo dados do Secretaria de Municipal de Humaitá (SEMSA), os primeiros 

registros da ocorrência de dengue ocorreram em 2008 apresentando 77 confirmações da 

doença, todavia em 2010 foi o ano em que mais se confirmou a presença da doença no 

ambiente urbano de Humaitá totalizando assim 746 casos confirmados da doença (Figura 3). 

Este resultado alarmante fez com que a população e o poder público tomassem medidas 

preventivas urgentes para combater o mosquito vetor da dengue. Dentre as medidas podemos 

destacar a visita e orientações dos agentes de como evitar a proliferação do mosquito da 

dengue nas residências.  

Estima-se que no ano de 2010 foram notificados aproximadamente 150 milhões de 

casos de dengue no mundo, tendo um adicional de aproximadamente 294 milhões de 

infecções chamadas de inaparentes, infecções assintomáticas ou confundidas com outras 

doenças, que não foram detectadas pelo sistema de saúde (WHO,2012). 
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 Figura 3: Histórico de dengue em Humaitá/Amazonas 

 

Fonte: SINAM NET, (2015). 

 

 

2.2 Configuração dos bairros 

A configuração ambiental de Humaitá é recortada por igarapés e “bamburrais”. As 

topografias dos bairros apresentam-se feições planas e em alguns casos áreas de declive. Estes 

declives são característicos das áreas onde existem córregos, sendo estes conhecidos 

localmente como “bamburrais”. 

Os bairros de Nova Humaitá, São Cristóvão, São Pedro, São Sebastião apresentam 

grande parte de suas áreas planas. No entanto, para o bairro Centro, Divino Pranto, São 

Francisco, Nossa Senhora do Carmo, São José, Novo Centenário, Santo Antônio e São 

Domingos Sávio representam os bairros com grandes declives. Nestes locais parte dos 

domicílios direcionam seus dejetos para estes locais mais baixo. As casas nestes ambientes 

geralmente são em estilo palafita, pois em períodos chuvosos as águas adentram as áreas de 

quintais, o que poderia resultar em alagamento dentro das residências (Figura 7). 

Para os bairros mais planos as valas não apresentam infraestrutura adequada expondo 

a população a vulnerabilidade de doenças e acidentes. Destacando o bairro Nova Humaitá 

(bairro com maiores notificações e confirmações de dengue em 2014) apresenta-se de forma 

plana não existindo assim grande declividade no terreno. Porém, nesses locais possui uma 

grande quantidade de vala a céu aberto, expondo assim a população ao risco.  
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Como afirma Tauil (2001) a grande maioria dos países tem havido uma deteriorização 

da infraestrutura de saúde pública, reduzindo os recursos humanos e financeiros, onde as 

autoridades sanitárias têm privilegiado ações emergenciais de combate às epidemias da 

doença, prejudicando assim a sua prevenção e, além disso, o bairro Nova Humaitá possui a 

segunda maior área edificada 455.28 km
2
 (13,28%), o que pode levar a uma maior área de 

quintais, ou seja, ambientes propícios para o acúmulo de água, e consequentemente maior 

circulação de pessoas.  

Neste sentido, Tauil (2001) destaca que os fatores fundamentais que definem o padrão 

de transmissão da dengue está o crescimento populacional, migrações, viagens aéreas, 

urbanização inadequada, mau funcionamento dos sistemas de saúde e densidade populacional.  

Habitualmente o esgoto a céu aberto passa pela frente das residências, assim, com as 

chuvas todo o lixo presente nas ruas é carregado pela força da água diretamente para dentro 

destes esgotos, enchendo as valas e transbordando, acarretando assim em riscos aos 

moradores em contrair doenças.  

 

Figura 4: Bairros na área urbana de Humaitá/Amazonas 
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Fonte: Autor da pesquisa. A: Centro; B: Novo centenário; C: Nossa Senhora do Carmo; D: Santo Antônio; E: 

São José; F: São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Procedimentos metodológicos 

A metodologia de investigação empregada abordou pesquisa bibliográfica, técnicas de 

geoprocessamento, entrevista sustentada pela abordagem quantitativa, e análise de dados por 

meio da estatística multivariada. 

A pesquisa bibliográfica como enfatiza Gil (2010) fornece ao pesquisador o que foi 

escrito e publicado sobre determinado assunto. A utilização da técnica de entrevistas 

conforme Severino (2007) permite o pesquisador elaborar perguntas e o pesquisado a 

responder de maneira espontânea. Neste sentido, quando a pesquisa envolve seres humanos se 

faz necessário preservar o entrevistado, em concordância a isso, esta pesquisa buscou 

preservar os envolvidos submetendo a pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

O sistema CEP foi instituído em 1996 para proceder a análise ética de projetos de 

pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, fundamentando-se no controle social, 

segurança, proteção e garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. Este processo é 

baseado em uma série de resoluções e normativas deliberados pelo Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) e suas análise ética ocorre por meio da ferramenta eletrônica chamada 

Plataforma Brasil.  

E F 
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Após a submissão do projeto, o mesmo foi encaminhado para ser avaliado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Posteriormente, com a aprovação 

da pesquisa gerou-se automaticamente o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) o que valida o Protocolo de pesquisa para apreciação. O CAAE gerado para esta 

pesquisa corresponde a: 75679517.6.0000.5020 (Anexo A).  

2.4 Amostragem 

A determinação de uma amostra consiste em fazer generalizações sem precisar 

examinar todos os elementos de um dado grupo, porém os resultados obtidos, relativo a essa 

amostra deve inferir o mais legitimamente possível nos resultados (LAKATOS e MARCONI, 

2002). Para isso, fez-se uso da técnica de amostragem probabilística, pois a mesma exige que 

cada elemento da população possua determinada probabilidade de ser selecionada 

(FONSECA e MARTINS, 2006).  

Sendo assim, a amostragem probabilística passou a ser representada de forma 

estratificada.  O processo de estratificação caracteriza-se pela seleção de uma amostra de cada 

subgrupo da população. Esses subgrupos ou subamostras são denominados de estratos. Cada 

estrato é amostrado separadamente e são usados quando separamos a população em 

proporções diferentes da população alvo. É importante destacar que os estratos são formados 

pelo pesquisador, segundo as necessidades de seu estudo. (LAKATOS e MARCONI, 2002).  

Para formação dos estratos formados, atentou-se para que todos os elementos da 

população estivessem enquadrados e que nenhum indivíduo fosse colocado em dois estratos 

diferentes. Dessa forma, o total da amostra consistiu em:  

Amostra (n) = 194 entrevistas;  

Subamostras (estratos) = 13 bairros.  

A fórmula para o cálculo do tamanho da amostra considerando a população infinita é 

dada por:  

 

Onde:  

n = número da amostra;  

Z = valor normal padrão (nível de confiança de 95%, onde Z = 1,96);  

p = estimativa da proporção de casos de dengue;  

  
      

  
 



35 

 

q = 1 – p; e  

e = erro amostral.  

Desta forma, foram realizadas 194 entrevistas (amostra) em uma população de 30.501 

habitantes da região urbana do munícipio de Humaitá-AM (IBGE, 2010), com o objetivo de 

estratificar a amostragem para que se obtenha uma base de informações relevantes. 

É pertinente destacar que os bairros mais populosos no perímetro urbano de Humaitá 

são representados pelos bairros Nova Humaitá (16%), São Cristóvão (13%), São Francisco 

(12%) e São Domingos Savio (11%). Neste mesmo sentido os bairros com menores número 

de residentes são os bairros de Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio (8%), Centro (7%), 

São Pedro (6%), Divino Pranto e São Sebastiao (5%), Novo centenário (4%), São José e Nova 

Esperança apresentaram entre (2 e 3%) da população (Tabela 1). Os percentuais apresentados 

indicam a quantidade de entrevistas a serem realizadas, tendo em vista, que a mesma se baseia 

no número de residentes por bairros. 

 

 

 

 

Tabela 1: Distribuição da população por bairros e estratificação da amostra 

Bairros População % Estratificação 

Centro 2048 7 13 

São José 1027 3 7 

São Cristóvão 4028 13 26 

São Pedro 1764 6 11 

Nova Humaitá 5026 16 32 

Divino Pranto 1542 5 10 

Novo Centenário 1147 4 7 

Santo Antônio 2420 8 15 

São Francisco 3599 12 23 

São Sebastião 1419 5 9 

São Domingo Sávio 3471 11 22 

Nª Sª do Carmo 2544 8 16 

Nova Esperança 466 2 3 

Total 30501 100 194 

Fonte: IBGE, 2010. 

2.5 Instrumento de pesquisa para coleta de dados 
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O instrumento de pesquisa desenvolvido para esta pesquisa foi a entrevista, cujo 

objetivo é agregar as informações por meio do uso software na busca de encontrar um modelo 

matemático que melhor explique a ocorrência de dengue nos bairros de Humaitá/AM.  A 

entrevista foi composta por perguntas fechadas e em alguma delas contendo espaço para 

registro da opinião do entrevistado. A construção da entrevista foi baseada na pesquisa de 

PICIANATO (2012).  

Visando atender os objetivos da pesquisa, procedemos à entrevista respeitando as 

dinâmicas sociais da vida diária dos entrevistados. A mesma foi composta por 11 questões 

socioeconômicas e 15 questões ambientais (Apêndice A). As realizações das entrevistas 

ocorreram nas respectivas residências dos entrevistados. Dessa maneira, o pesquisador 

aproveitava para observar aos arredores das residências e fazer o registro de fotografias. O 

critério de escolha dos entrevistados foi aleatório. Porém, o entrevistado deveria atender três 

aspectos:  

 Residir na área urbana de Humaitá; 

 Ser maior de idade; e  

 Aceitar participar da pesquisa.  

 

2.6 Análise de dados: integração das variáveis ambientais e socioeconômicas e a 

ocorrência da Dengue 

Os procedimentos para integração das variáveis foram realizados com auxílio do 

Software R o que sustentou a abordagem qualitativa e a quantitativa.  Este software, por sua 

vez, é livre e abrange muitas técnicas estatísticas, o mesmo está em constante crescimento. O 

R envolve basicamente duas características, que seria a criação e manipulação de objetos em 

uma tela em que o usuário informa exatamente o que deseja que o programa execute 

(PROVETE et al, 2011).  

O modelo de Regressão Logística Multivariada foi utilizado para descrever e analisar 

os dados. Esta técnica é utilizada quando a equação busca explicar a relação entre uma 

variável dependente (resposta) e uma ou mais variáveis independentes explicativas 

(regressoras), possibilitando fazer predição de valores da variável de interesse.  

A variável dependente é representada pela chance de se obter dengue, do mesmo modo 

por não se obter a doença. Para as variáveis independentes temos: a variável sexo, idade, 

bairro, escolaridade, renda, tipo de residência, se dispõe de água encanada, se armazena água, 
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frequência da limpeza do quintal, se já teve dengue, frequência da coleta de lixo. É importante 

destacar que a variável dependente não representa valores brutos, mas representa a 

probabilidade de o evento estudado ocorrer (KARAM, 2006).  

Segundo Hair et al (2009), após a definição das variáveis do modelo logístico, os 

resultados da análise ficam contidos no intervalo de zero a um. Neste sentido Gujarati (2000) 

destaca que esses modelos, a variável dicotômica é uma variável dummy, que assume os 

valores mais próximos de 0 ou 1, o que, na análise em questão, representa:  

0  pessoa que não teve dengue; e  

1  pessoa que teve dengue.  

O modelo matemático da equação da Regressão Logística Multivariada é dado por:  

                   

Onde:  

Y = variável dependente;  

β0 = Coeficiente Linear da Equação Múltipla;  

βn = Coeficiente Associados a Variável Independente; e  

Xn = Variáveis Independentes.  

A variável dependente foi designada pela ocorrência ou não da doença. Por outro lado, 

as variáveis independentes foram relacionadas as variáveis ambientais, assim como as sociais 

e econômicas. Através disto, destacamos as variáveis que melhor explicaram os casos 

confirmados de dengue nos bairros e assim identificar as áreas de maior vulnerabilidade em 

Humaitá. 

2.7 Variáveis ambientais 

O processo de caracterização das variáveis ambientais foi subsidiado por ferramentas 

disponíveis da geotecnologia. Sendo assim, para o processo de mapeamento dos bairros foram 

utilizados mapas digitais em formato raster (extensão DWG), disponibilizado pela Companhia 

Humaitaense de Águas e Saneamento Básico (COHASB), que serviu de referência para a 

indicação dos limites de cada bairro. Porém, antes de iniciar o mapeamento dos bairros, foi 

necessário georreferenciar o mapa disponibilizado pela COHASB. Este mapa possuía todo o 

delineamento das ruas, dos bairros, assim como, as tubulações de distribuição de água e poços 
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artesianos existentes em Humaitá, mas não apresentava referência espacial, imprescindível 

para análises em Sistema de Informação Geográfica. 

 As etapas para inserir referência espacial no mapa foram as seguintes: A priori 

converteu-se o arquivo DWG para Shapefile, que é um formato utilizado no ArcGis. Em 

seguida separou-se a camada de bairros das demais camadas presentes no mapa e converteu-

se no formato vetor em raster. Com os dados no formato raster realizou-se o 

georreferenciamento e atribuição de um Sistema de Coordenadas Geográficas, GCS e Datum 

WGS 1984. O raster georreferenciado foi reconvertido em vetor (Shapefile) e exportado para 

o formato KMZ, para posterior vetorização no software Google Earth Pro, versão 7.1 (Figura 

4).  

Figura 5: Etapas para o georreferenciamento 

 

Fonte: Autor da pesquisa, 2018. 

Por meio do Google Earth Pro digitalizou-se as classes (Q), (V) e (E). Este software, 

por sua vez, fornece imagens de alta resolução do mundo real, o que condiciona a 

possibilidade de navegação e visualização da superfície terrestre que são construídos a partir 

de um mosaico de imagens de satélites. Em outras palavras este processo consiste em um 

conjunto de instruções que permite ao usuário selecionar e delimitar seu objeto de estudo. 

2.8 Levantamento de dados sobre dengue  
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As bases de informações sobre os casos de dengue de Humaitá foram disponibilizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, setor de Vigilância Epidemiológica e 

Endemias. Tais setores trabalham em conjunto para agrupar informações a respeito dos tipos 

de doenças que estão sendo transmitidas a população, as áreas mais vulneráveis a ocorrência e 

os meios que serão utilizados para o controle dos vetores.  

A partir dos setores citados acima foi possível obter os dados dos casos notificados e 

confirmados de dengue referente aos anos de 2014 a 2017, assim como a quantidade de 

recipientes inspecionados, tipos de imóveis trabalhados e o número de depósitos eliminados 

na área que compreende o perímetro urbano. 

 

2.9 Informações Climáticas  

Os dados de temperatura utilizados nesta pesquisa são provenientes do banco de dados 

da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que corresponde 

ao município de Humaitá/AM. Dessa forma, foi obtido a média anual da temperatura na qual 

valor médio foi definido, compreendendo no mínimo três décadas consecutivas (1961-1990).  

As informações sobre a precipitação foram obtidas por meio do satélite Global 

Precipitation Measurement (GPM), que é um programa internacional, organizado pelas 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) e Japan Exploration Aerospace 

Agency (JAXA).  
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CAPITULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados desta pesquisa serão apresentados da seguinte forma: 

I - Características das variáveis ambientais no perímetro urbano de Humaitá-Am.  

II -  Aspectos socioeconômico e ambientais dos entrevistados. 

III -  Variáveis ambientais e socioeconômica que se relacionam com a ocorrência da 

dengue. 

3.1 Área urbana: características das variáveis ambientais e a ocorrência de dengue 

O mapeamento dos bairros da área urbana do município de Humaitá foi realizado com 

base nas quadras, nas vegetações e nas edificações existentes. Foram mapeadas duas classes, 

vegetação e área edificada, distribuídas nos treze bairros que compõem a área de estudo 

(Figura 6 e Figura 7). 

Após o mapeamento, foi possível calcular a área urbana, compreendendo assim, um 

total de aproximadamente 7.040,94 km
2
, deste valor se destaca à classe vegetação com 

3.195,22 km
2
, enquanto a classe área edificada confere extensão de 3.427,84 km

2
. É possível 

afirmar que o perímetro urbano de Humaitá possui maior área edificada do que área de 

vegetação (Tabela 2). 

A área edificada, como próprio nome, compreende áreas em que existe construção de 

moradias, comércio, hospital e outros, enquanto a vegetação caracteriza-se, principalmente, 

por uma vegetação de porte herbáceo localizada nos bairros de Humaitá presente em 

pequenos corpos d´água, localmente conhecidos como “bamburrais”.  
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 Figura 7: Área de vegetação e edificação em Humaitá        

 

 

   

 

 

 

Dentre os bairros, cuja características são as áreas construídas, os que mais se 

destacam correspondem aos bairros de São Cristóvão (14,12%), Nova Humaitá (13,28%), São 

Pedro (11.59%) e Nova Esperança (10,87%). Como consequência disso, os bairros que 

possuem menores áreas edificadas destacam-se os bairros de Nossa Senhora do Carmo 

(6,23%), Divino Pranto (5,98%), São José (5,50%), Santo Antônio (4,85%), Novo Centenário 

(3,92%) e São Domingos Sávio (0,38%). 

Os bairros que apresentaram maiores áreas de vegetação são os bairros de São Pedro 

(13,86%), São Cristóvão (12,84%), São Sebastião (12,75%) e Nova Humaitá (10,04%).  

Acresce que, a maioria dos bairros aponta os menores valores de vegetação dentre eles 

Fonte: Autor da pesquisa. BC – Bairro Centro; BDP 

– Bairro Divino Pranto; BNC – Bairro Novo 

Centenário; BNE – Bairro Nova Esperança; BNH – 

Bairro Nova Humaitá; BNSC – Bairro Nossa Senhora 

do Carmo; BSA – Bairro Santo Antônio; BSC – 

Bairro São Cristóvão; BSDS – Bairro São Domingo 

Sávio; BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Fonte: COHASB. BC – Bairro Centro; BDP – Bairro 

Divino Pranto; BNC – Bairro Novo Centenário; BNE 

– Bairro Nova Esperança; BNH – Bairro Nova 

Humaitá; BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; 

BSA – Bairro Santo Antônio; BSC – Bairro São 

Cristóvão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; BSF – 

Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São José; BSP – 

Bairro São Pedro; BSS – Bairro São Sebastião. 

 

Figura 6: Delimitação dos bairros em Humaitá 
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podemos destacar os bairros de Nova Esperança (9,51%) e São Domingos Savio (0,47%) 

como está disposto na Tabela 1. 

Tabela 2: Área de vegetação e área construída nos bairros de Humaitá 

Bairros 

Área 

Vegetação Edificação 

Km
2
 % Km

2
 % 

São Domingos Sávio 15,03 0,47 13,12 0,38 

Santo Antônio 99,19 3,10 166,18 4,85 

Novo Centenário 143,29 4,48 134,40 3,92 

São José 160,45 5,02 188,46 5,50 

Divino Pranto 219,18 6,86 204,91 5,98 

São Francisco 219,55 6,87 248,72 7,26 

Centro 219,71 6,88 313,61 9,15 

Nossa Senhora do Carmo 233,31 7,30 213,62 6,23 

Nova Esperança 303,92 9,51 372,45 10,87 

Nova Humaitá 320,93 10,04 455,28 13,28 

São Sebastião 407,51 12,75 235,88 6,88 

São Cristóvão 410,22 12,84 484,06 14,12 

São Pedro 442,94 13,86 397,16 11,59 

Total 3195,22 100,00 3427,84 100,00 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

3.2 Espacialização dos casos de dengue em Humaitá 

3.2.1 Notificação e confirmação da dengue em 2014 

Os dados referentes aos números de casos notificados e confirmados de dengue foram 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Humaitá (SEMSA), por meio do Sistema de 

Informação de Agravos e Notificação (Sinan Online) e correspondem ao período de 2014 a 

2017.  Os casos foram organizados durante o ano para evidenciar a sazonalidade da doença. 

As notificações de dengue referentes ao ano de 2014 somaram 340 e destes, 63 foram 

confirmados. A figura 8 apresenta as notificações da dengue acompanhadas dos índices 

pluviométricos durante o ano. Com base nisso, os meses de janeiro a junho foram registrados 

as notificações ao setor de saúde. De julho a dezembro não obtiveram nenhuma informação 

em relação a ocorrência da doença. Observa-se ainda que os quatro primeiros meses do ano, 

foram os meses que notificaram e confirmaram a presença do vetor da dengue, o mosquito 

Aedes aegypti. 

Segundo dados apresentados pela Normal Climatológica do Brasil a precipitação 

média anual para o município de Humaitá corresponde aproximadamente 2193,6 mm. 
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Entretanto, em 2014 a precipitação média total somou 2660,2 mm. Isso nos mostra que 

choveu 18% (566,6mm) a mais que o esperado.  Os dados indicam que nos meses de outubro 

a abril a precipitação foi superior a 250mm, tendo como destaque o mês de maio e outubro 

com (14%) e dezembro com (22%). No mês de janeiro foram registradas 125 notificações, 

fevereiro 108, e março 73. Suas respectivas confirmações seguindo a mesma ordem 

resultaram em 34, 22 e 5 casos.  

Figura 8: Casos notificados e confirmados de dengue por meses  - 2014 

  

Fonte: SINAN_NET ONLINE (2018). 

A espacialização dos intervalos que destacam as notificações de dengue no ano de 

2014 podem ser visualizados na Figura 9. As classes de 5 a 15 destacou os menores registros 

sobre as notificações da dengue para os bairros São Sebastião, Novo Centenário e Divino 

Pranto. Estes bairros, por sua vez, são os que possuem maiores área de vegetação e menores 

áreas de edificação, o que difere do bairro de Santo Antônio que somou maior percentual de 

edificação e menor valor em vegetação. Este resultado de edificação para Santo Antônio se 

deve ao fato do mesmo possuir maior população de residentes (8%) comparado aos demais 

bairros citados.  

Os maiores registros notificados (classes 27 a 37) apresentou-se os bairros de São 

Francisco e Nova Humaitá. Na sequência (classes 38 a 48) apresentaram-se nos bairros de São 

Francisco, Nova Humaitá e por último São Cristóvão, classes 49 a 59 casos notificados. Para 

São Cristóvão as áreas construídas foram maiores, comparando com as áreas de vegetação. 

O coeficiente de correlação linear de Pearson foi utilizado para verificar possíveis correlações 

entre os dados notificados e confirmados de dengue nos bairros de Humaitá. Essa associação e 

uma independente) por possibilitar uma maior clareza e precisão de análise (MAGALHÃES, 

2012 e BISQUERRA et al, 2004).  
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Nesse sentido, o nível de significância do teste foi de 89% o que se apresentou de 

forma positiva, o que corrobora com a hipótese de que os bairros onde mais notificam a 

presença da dengue são os mesmos que confirmam a presença do vetor e consequentemente o 

acometimento a população (p-valor < 0,01).  

As confirmações sobre a dengue (Figura 10) referentes ao mesmo ano citado, 

destacou-se o bairro de Nova Humaitá, onde o intervalo de classe apresentou-se entre 12 e 15 

casos confirmados. Na sequência tivemos casos confirmados para bairro de São Francisco e 

São Cristóvão se enquadrando na classe de intervalo de 8 a 11. Posteriormente o bairro São 

Pedro, Nossa Senhora do Carmo, e São Domingos Sávio mantiveram-se na classe de 4 a 7 

confirmações. 

               Figura 10: Confirmações de dengue -2014 

   

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; 

BNC – Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro 

Nova Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; 

BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA – 

Bairro Santo Antonio; BSC – Bairro São 

Cristovão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; 

BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; BNC 

– Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro Nova 

Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; BNSC 

– Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA – Bairro 

Santo Antonio; BSC – Bairro São Cristovão; 

BSDS – Bairro São Domingo Sávio; BSF – 

Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São José; 

BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Figura 9: Notificações de dengue - 2015 
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Para explicar os casos de dengue confirmados, destacaremos a maior cheia registrada 

em 2014. Segundo Herraiz (2016) no município de Humaitá a jusante de Porto Velho, 

descendo o curso do rio Madeira, foram encontrados valores nunca registrados em mais de 50 

anos de medições. Porém, se sabe que os dados pluviométricos mostram que as inundações 

ocorridas ao longo do Rio Madeira foram resultantes de elevados volumes de chuva 

observados no centro- norte da Bolívia e sudeste do Peru, onde se encontram os principais 

afluentes do Rio Madeira, os rios Beni, Mamoré e Madre de Dios (JUSTINA et al, 2014).  

Para o município de Humaitá o evento citado anteriormente contribuiu com os casos 

de dengue. Em contrapartida, isso difere da pesquisa apresentado por França e Mendonça 

(2015) na qual demonstrou que endemias como a dengue, por sua vez, não apresentaram 

relação direta com a ocorrência das cheias em Porto Velho, Rondônia.  

Para os autores embora a densidade populacional dos vetores seja influenciada pela 

ocorrência de chuvas pode-se afirmar que outras doenças se destacaram em ocasião das 

cheias, como por exemplo, a leptospirose, cólera, diarreia, entre outras. Estas doenças se 

manifestaram em decorrência dos diversos bairros que foram alagados na cidade.  

3.2.2 Notificação e confirmação de dengue em 2015 

O ano de 2015 configurou-se como um ano seco. A precipitação média anual 

correspondeu a 1822,3 mm, apresentando assim um déficit de 13% (271,3 mm). A 

distribuição das chuvas e os casos de dengue notificados e confirmados podem ser observada 

na Figura 11. Diante disso, observa-se que os meses que apresentaram maiores pluviosidade 

foram outubro a abril, destacando-se os meses de fevereiro 13% (241,1 mm), em seguida, 

março 21% (388 mm) e outubro 18% (336,6 mm). Os meses de maio a setembro a 

precipitação foi menor que (6%), ou seja, aproximou-se dos 106 mm a 48 mm.  

O período que mais registrou a presença do mosquito da dengue corresponde a 

dezembro, neste mês choveu aproximadamente 117 mm, e apresentou 57 notificações. O 

coeficiente de correlação (93%) dos casos notificados e confirmados em 2015 foi concordante 

aos referidos bairros que apresentaram registros e afirmações da presença da dengue, o 

resultado do p-valor < 0,01 mostrou significância na análise. 

As confirmações de dengue e os altos níveis de infestação aumentam com as chuvas e 

refletem-se nas taxas de incidência da doença (FERREIRA, 2018). Já com a estiagem das 

chuvas, os casos de dengue diminuem. Este resultado corrobora aqueles encontrados por 

Costa (2011), onde a precipitação teve relação direta com os casos de dengue, e verificou-se 

que os casos apresentados foram nos períodos chuvosos. 
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Figura 11: Casos notificados e confirmados de dengue - 2015 

  

Fonte: SINAN_NET ONLINE, 2018. 

No total apresentaram-se 90 notificações e 9 confirmações. A espacialização dos casos 

referente a 2015, estão apresentados na Figura 12 e 13. Tratando-se disso, as menores 

notificações (classes 2 a 4) destacaram os bairros Centro, Santo Antônio e São José. No 

entanto, os maiores números notificados pela SEMSA evidenciaram os bairros de São 

Francisco e São Pedro (classe 8 a 10), São Cristóvão e São Domingo Sávio (classes 11 a 13). 

Bairros como São Francisco e São Cristóvão que se enquadraram nos maiores 

intervalos de classes de casos notificados de dengue, possuem maiores áreas edificadas em 

comparação com os bairros de São Pedro e São Domingos Sávio. Para os dois últimos bairros 

citados destacam-se as áreas de vegetação e consequentemente os menores de população 

residentes.  

Assim, ao confrontar as notificações do ano de 2014 com 2015, se observa diferença. 

Este diferencial de casos pode estar relacionado ao menor índice de precipitação ocorrido em 

2015, comparado a 2014, ano que houve diversos bairros inundados não somente em 

Humaitá, mas praticamente toda região que compreende o Amazonas.  

No Brasil, no ano de 2015 foram registrados um aumento de 57% (40.916) no número 

de casos de dengue (SVS, 2015). Porém, em Manaus/Amazonas, houve uma redução de 

74,5% nos casos de dengue (4.240) em relação a 2014 (16.634). Esta mesma redução se 

enquadra a Humaitá, pois dos 63 casos confirmados em 2014, reduziu-se a 9 confirmações 

para 2015.  

Segundo a FAO (2016), o El Niño no ano de 2015 foi considerado como um dos mais 

intensos e difundidos nos últimos cem anos, nesse sentido, Ramos e Rebello (2016) afirmam 

que este fenômeno influenciou no padrão de chuvas em grande parte do Brasil, incluindo a 

região Amazônica, onde as precipitações diminuíram cerca de 50% em relação à média na 

região. Diante disso, podemos destacar que o déficit de precipitação influenciou no número de 
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casos confirmados de dengue e pode ter havido relação com o fenômeno do El Niño ocorrido 

em 2015. 

As confirmações de dengue para 2015 mostram que os resultados do intervalo de 0 a 1 

representou 90% da área de estudo. Para estas informações somente o bairro de São Cristóvão 

se enquadrou na classe 4 a 5 confirmações. Corroborando com Ríos Velásquez (2007) no qual 

verificou menor incidência da dengue na estação seca em Manaus, enquanto que os maiores 

valores foram verificados em novembro, considerado mês de transição. 

         Figura 13: Confirmações de dengue em 2015 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; 

BNC – Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro 

Nova Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; 

BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA – 

Bairro Santo Antonio; BSC – Bairro São 

Cristovão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; 

BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; 

BNC – Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro 

Nova Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; 

BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA 

– Bairro Santo Antonio; BSC – Bairro São 

Cristovão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; 

BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Figura 12:  Notificações de dengue em 2015 
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3.3.3 Notificação e confirmação de dengue em 2016 

Os registros compulsórios sobre a dengue em 2016 foram os maiores comparado aos 

anos anteriores (2014 e 2015).  Para este ano houve 647 notificações e deste valor 29 casos 

foram confirmados. A média anual pluviométrica correspondeu a 2121,2 mm, sendo que o 

maior volume ocorreu no mês de março 384 mm e novembro 214 mm. Verifica-se que em 

2016 a precipitação apresentou um pequeno déficit de 3% (72 mm) estatisticamente este valor 

não apresenta muito impacto na distribuição de chuvas muito menos nos casos de dengue. 

Os dados notificados no primeiro semestre do ano variaram de 182 a 20 casos 

registrados. O mês de fevereiro (177mm) apontou 163 registros e confirmou-se 14, março 

considerado o mês mais chuvoso em 2016 notificou-se 94 casos e destes confirmaram-se 5. 

Os demais meses indicaram de 1 a 4 confirmações de dengue (Figura 14). 

No entanto, o coeficiente de correlação foi o menor apresentado até aqui (59%), diante disso o 

p-valor < 0,05, o que ainda assim, corrobora com os casos notificados e confirmados de 

dengues. 

Figura 14: Casos notificados e confirmados de dengue por meses - 2016 

  

  Fonte: SINAN_NET ONLINE (2018). 

A representação espacial dos registros de casos de dengue em 2016 e suas respectivas 

identificações nos bairros podem ser observadas na Figura 15 e 16. As áreas que pertencem 

aos bairros de São José, Novo Centenário, Divino Pranto e Santo Antônio se enquadraram no 

intervalo de classes de 9 a 27 casos notificados. Para os bairros Centro, Nossa Senhora do 

Carmo e São Sebastião registraram-se 28 a 46 casos. Além disso foram notificados 47 a 65 

casos no bairro de São Francisco e São Pedro, enquanto que, o bairro de São Cristóvão e São 

Domingos Sávio marcaram 65 e 83 ocorrências. Diante disso, os bairros de Nova Esperança e 

Nova Humaitá apresentaram 84 a 102 notificações (maiores notificações). 

No ano de 2016 confirmaram-se 29 casos da doença na área urbana de Humaitá. 

Dentre os bairros que mais se destacaram temos São Pedro representados pela classe 4 a 7 e 
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Nova Humaitá classe 12 e 15. Diante do exposto, podemos destacar que os bairros com 

maiores áreas edificadas registram as maiores notificações e da mesma forma confirmam a 

existência do vetor da dengue. 

Figura 16:Confirmações de dengue em 2016 

   

 

   

 

 

 

3.2.4 Notificação e confirmação de dengue em 2017 

No ano de 2017 choveu 22% (686 mm) acima do esperado.  Este valor contribuiu para 

as confirmações de dengue (50). As distribuições da chuva ao longo do ano podem ser 

visualizadas na Figura 18. Dentre os meses que registraram maiores valores, podemos 

destacar o mês de janeiro 487,20 mm (17%), seguido de fevereiro 392,10 mm (14%) e março 

469,50 mm (16%). Estes meses sempre se destacam por ocasião das características do clima 

da região. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; 

BNC – Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro 

Nova Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; 

BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA – 

Bairro Santo Antônio; BSC – Bairro São 

Cristóvão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; 

BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; 

BNC – Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro 

Nova Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; 

BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA – 

Bairro Santo Antônio; BSC – Bairro São 

Cristóvão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; 

BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 
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Os maiores casos notificados estão paralelamente ligados aos meses mais chuvoso, 

como por exemplo, janeiro (130 notificações), fevereiro (132) e março (65). O número de 

confirmações seguindo a mesma ordem apresentam valores de 14, 16 e 9 confirmações para 

2017 (Figura 17). Diante disso, o nível de significância dos casos notificados e confirmados 

apresentou-se de maneira favorável (86%), o que confirma com a hipótese de que os bairros 

onde mais notificam são os mesmos que confirmam a presença da dengue (p-valor < 0,01). 

Como descrito por Oliveira (2013), a precipitação foi determinante na proliferação do 

vetor da dengue, acompanhado de uma infraestrutura e saneamento básicos deficientes. O 

resultado da pesquisa vem de encontro com os casos registrados de dengue em 2017, 

considerando a precipitação como fator determinante para o desenvolvimento do mosquito da 

dengue.   

Figura 17: Casos notificados e confirmados de dengue por meses - 2017 

  

Fonte: SINAN_NET ONLINE (2018). 

As representações espaciais dos casos de dengue nos bairros de Humaitá no ano de 

2017 estão apresentadas na Figura 18 e 19. A distribuição do intervalo notificadas foram 

distribuídos em quatro classes. O intervalo de classe 4 a 23 expressam os bairros Centro (21), 

Novo Centenário (4) e São José (19). Estes, por sua vez, são bairros cujas peculiaridades, 

apresentam-se as áreas baixas distribuídas ao longo do terreno, contendo, o que chamamos de 

bamburrais, o que geralmente acumula-se lixo, e pode contribuir para a proliferação de 

vetores.  

A maioria dos bairros que externaram as notificações, retratam a classe 24 a 43, nesta 

classe temos os bairros do Divino Pranto (27), Nossa Senhora do Carmo (30), São Domingos 

Sávio (40), São Pedro (29) e São Sebastião (25).  
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Figura 19: Confirmações de dengue em 2017 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; 

BNC – Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro 

Nova Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; 

BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA 

– Bairro Santo Antonio; BSC – Bairro São 

Cristovão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; 

BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. BC – 

Bairro Centro; BDP – Bairro Divino Pranto; 

BNC – Bairro Novo Centenário; BNE – Bairro 

Nova Esperança; BNH – Bairro Nova Humaitá; 

BNSC – Bairro Nossa Senhora do Carmo; BSA 

– Bairro Santo Antonio; BSC – Bairro São 

Cristovão; BSDS – Bairro São Domingo Sávio; 

BSF – Bairro São Francisco; BSJ – Bairro São 

José; BSP – Bairro São Pedro; BSS – Bairro São 

Sebastião. 

Figura 18: Notificações de dengue em 2017 
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Das 478 notificados, 50 foram confirmadas. O bairro Nova Esperança no ano de 2017 

destacou-se em relação as notificações e confirmações dengue. Considerado como o menor 

percentual de habitantes 466 (2%), e possuindo a quarta maior área edificada 392,92 km
2 

(10%), o mesmo notificou 99 casos de dengue e confirmou-se 12 (maiores dados para 2017). 

Nova Esperança, assim, como Nova Humaitá, são bairros vizinhos, os mesmos datam de 

menos de 20 anos de criação e são considerados como bairros periféricos, e, no entanto, 

registraram-se números alto para a ocorrência de dengue. 

 

 

 

3.3 Formas de combate ao vetor da dengue 

De acordo com o Programa Nacional de Controle da Dengue, as secretarias municipais 

precisam realizar medidas que visa o controle e combate do mosquito da dengue. Essas 

medidas são direcionadas por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Sendo assim, 

os mecanismos que objetiva o combate aos vetores no perímetro urbano de Humaitá, 

destacam-se três atividades: 

 O número de imóveis trabalhados; 

 Os tipos de recipientes inspecionados; e 

 A quantidade de recipientes eliminados. 

 

3.3.1 Imóveis trabalhados. 

Os agentes que trabalham no setor de endemias realizam vistorias nos imóveis 

localizados na área urbana da cidade de Humaitá. Segundo Ministério da Saúde, consideram-

se os imóveis trabalhados onde houve a inspeção e verificação da presença de possíveis 

criadouros e esclarecimentos aos moradores (BRASIL, 2018).  

A identificação de imóveis contendo recipientes com potencial produtivo, nos quais 

são observados imaturos no estágio de desenvolvimento de pupas, é importante para 
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caracterizar áreas que oferecem maior risco de infestação pelo vetor (BRITO e FORATTINI, 

2004).  

Dentre as áreas percorridas pelos agentes destacam-se as residências, comércios, 

terrenos baldios e outros (borracharia, igrejas, escolas, etc.). A figura 21 retrata os quatro anos 

de análise sobre o número de imóveis trabalhados. Cada categoria possui representações 

específicas em seus respectivos bairros, com isso, espera-se que bairros mais extensos possua 

mais ambientes visitados. 

Figura 20: Imóveis trabalhados, por categoria 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS (2018). 

As maiores proporções de áreas visitadas em relação as residências em 2014 estão 

representadas pelos bairros de Nova Esperança (20%), São Cristóvão (18%), São Francisco e 

São Domingos Sávio (17%). Os menores percentuais ressaltam os bairros Nova Humaitá 

(8%), Nossa Senhora do Carmo (6%) e Santo Antônio (2%). É importante destacar que o 

bairro de nova Humaitá se enquadrou nos menores percentuais de residências inspecionadas, 

no entanto, este bairro (Nova Humaitá) é considerado um dos maiores em extensão, e o 

primeiro em densidade populacional, e como consequência disso, é o bairro que mais registra 

e confirma a presença da dengue. 

Durante o ano citado, três bairros não foram visitados (Centro, Novo Centenário, São 

Sebastião) e consequentemente os domicílios, porém, segundo os agentes, quando isso ocorre 

é porque existem bairros que necessitam de mais atenção ao combate de vetores. Dessa 

maneira, todos os agentes trabalham nesses locais que apresentam maiores risco de epidemia 

e acometimento de doença a população. 
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Por se tratar de uma pesquisa em ambiente urbano, assim sendo, as residências 

evidenciaram 17% dos bairros estudados, na sequência se destacou os terrenos baldios e as 

áreas públicas com 21% e os comércios 16%. As residências por serem os ambientes mais 

presente, são os locais que representam maior risco, corroborando com Costa et al. (2016) esta 

categoria foram os estabelecimentos com maior percentual positivo de larva encontrados 

durante todos os anos pesquisados (2007 a 2011).  

No ano de 2015 todos os bairros foram visitados. Confrontando os locais visitados 

com o ano de 2014 novamente a área que mais se destacou foram as residências. Para isto se 

faz necessário que a população cuide dos quintais eliminando assim os possíveis focos de 

dengue para que novos casos não venham a ocorrer a ganhar espaço junto população local. As 

áreas mais visitadas em relação as residências destacaram-se os bairros do Novo Centenário e 

Nossa Senhora do Carmo (94%), na sequência apresentaram-se os bairros de Santo Antônio e 

São Francisco (89%).  

Os ambientes caracterizados como terrenos baldios evidenciaram os bairros de São 

Sebastião (24%), Nova Esperança e São Domingos Sávio (14%), São Pedro (13%) e São 

Cristóvão (10%).  Os menores ambientes registrados correspondem aos bairros de Novo 

Centenário, Santo Antônio (2%) e Nossa senhora do Carmo (1%). Isso implica dizer, que os 

bairros com maiores extensões são os mesmos que registraram os maiores valores para o 

inspecionamento de terreno baldio. 

Diferentemente dos outros anos, em 2016 os imóveis visitados foram superiores aos 

demais anos e todos os bairros foram visitados. Somente as áreas de residências correspondeu 

45%, enquanto que os comércios foram vistoriados cerca de 41% e os terrenos baldios 39%. 

Isso impacta diretamente nos resultados de tipos de recipientes inspecionado e eliminados no 

ambiente urbano. 

A Companhia Humaitaense de Águas e Saneamento Básico (COHASB), destaca que 

existem 10146 imóveis na área urbana de Humaitá, nas quais são distribuídas águas, no 

entanto se encontram em funcionamento cerca de 8.398. De acordo, com isso, a categoria das 

residências se destaca com aproximadamente (97%), as áreas de comércio somam (2%) e as 

públicas (1%).  

Assim, é possível observar que as residências são as áreas mais visitadas pelos setores 

de saúde na busca de eliminar focos do mosquito. Contudo, isso caracteriza exatamente o 

ambiente de estudo (perímetro urbano), e sua população equivale a 69%, enquanto a rural 

soma 31% (IBGE, 2010). Observa-se ainda, que as áreas domiciliares são as que mais 
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contribuem neste panorama de ambientes favoráveis a proliferação de vetores, entre eles a 

dengue.  

Sabendo que a dengue é uma problemática a nível global, podemos enfatizar que seu 

controle atualmente só é possível mediante a colaboração de todas as esferas. Os ambientes 

acometidos pela presença do vetor, vai desde áreas construídas adequadamente, e 

principalmente as mais precárias. Salientando isso, dados mostram que apenas 30,4% (1.692) 

das cidades brasileiras têm planos municipais de saneamento básico. A região Norte segue 

como os indicadores mais baixos do país (56,9% para cobertura de água e 8,7% para esgoto e 

16,4% para esgoto tratado) (VELASCO, 2017).  

Quanto ao período de 2017, este por sua vez, manteve-se destaque para as residências 

no que se refere aos ambientes mais visitadas (23%), na sequência tivemos os comércios 

(18%) e os terrenos baldios (15%). O ano de 2017 foi o segundo ano mais trabalhado em 

comparação aos quatro anos de dados analisados, isso reflete diretamente no número de 

recipientes inspecionados e eliminados que apresentaremos mais à frente. 

Segundo Cruz et al (2017) dos 13 bairros do município de Humaitá, em três (São José, 

Centro e Novo Centenário) não foram identificados pontos de disposições irregulares de 

resíduos, por serem áreas de maior visibilidade pelo poder público municipal e por serem 

áreas centrais onde atua o setor comercial.  

Em contrapartida, os bairros com mais pontos identificados com disposição irregular 

foram os de Nova Humaitá (22 pontos) e São Cristóvão (13 pontos), o que pode ser explicado 

pelo fato de serem os maiores bairros em extensão territorial do município e os de maior 

população, sendo que, corroborando com (HEGEL e CORNÉLIO, 2013) os quais afirmam 

que a produção de resíduos está diretamente relacionada com o tamanho da população de uma 

região. 

3.3.2 Tipos de recipientes inspecionados 

Os depósitos que provê condições para o Aedes aegypti foram classificados pelo 

Ministério da Saúde em cinco grupos, permitindo conhecer a importância epidemiológica 

desses criadouros e o direcionamento das ações de controle vetorial (FERREIRA et al, 2014).  

Os tipos de recipientes que são encontrados e contatados pelos agentes são descritos 

como: A1 (caixa d’água elevado); A2 (armazenamentos de água baixo); B (pequenos 

depósitos móveis); C (depósitos fixos); D1 (pneus e outros materiais rodantes); D2 (lixos); E 

(depósitos naturais). Analisando os quatro anos de dados, os tipos de recipientes que mais se 
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destacou corresponde ao D2, representados pelos descartes plásticos, latas, sucatas, entulhos, 

comumente encontrados nos ambientes urbanos (Figura 22). 

Figura 21: Tipos de Recipientes inspecionados  (2014 a 2017) 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS (2018). A1: Caixa d’água elevado; A2: 

Armazenamentos de água no nível do solo; B: Pequenos depósitos móveis; C: Depósitos fixos; D1: 

Pneus e outros materiais rodantes; D2: Lixos; E: Depósitos naturais.  

 

Com efeito, no ano de 2014 foram vistoriados aproximadamente 46.809 recipientes. O 

inspecionamento destes recipientes foram maiores nos cinco primeiros meses do ano, 

destacando janeiro (23%), fevereiro (19%), março (21%), abril e maio (11%). Durante este 

período os recipientes descritos como D2 correspondeu 82% de todos os demais reservatórios, 

os menores valores foram para o grupo A1(caixa com Água elevada) e C (depósitos fixos) 

(1%). 

Para os tipos de recipientes inspecionados referentes a 2015 os valores se 

apresentaram inferior ao ano de 2014. No entanto, o material que mais se destacou foi o D2 

(lixo) (73%), na sequência tivemos B (pequenos depósitos móveis, 8%) e A2 (reservatório de 

água baixo, 2%). Assim, os meses mais trabalhados que condiz com o número de depósitos 

verificados são janeiro (58%), agosto e setembro (9%) junho e março (6 e 5%).  

Os recipientes A2 que caracterizam os reservatórios de água ao nível do solo foram os 

tipos de recipientes que mais se destacou na pesquisa de Costa et al. (2016). Segundo o autor 

esses ambientes continha a maior quantidade de larvas e, em todo período da pesquisa, foi o 

que predominou como sendo de maior preferência do mosquito. Esse tipo de criadouro é 
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muito comum em domicílios, valendo-se de recipientes improvisados, pois o abastecimento 

de água é intermitente e os proprietários não têm o cuidado de mantê-los devidamente 

fechados. 

Segundos Marteis et al. (2013) a maior parte (70,5%) dos criadouros encontrados nos 

imóveis positivos referia-se a recipientes utilizados pelos moradores da localidade para 

armazenamento de água. Isso exemplifica a importância de acondicionar água em 

reservatórios fechados. Favier et al (2006) consideraram que o número de criadouros 

potenciais segue o padrão da precipitação, mas os valores não se anulam no período da seca.  

O ano de destaque para caracterização dos recipientes foi 2016, somando um total de 

76.581. Deste valor, 79% correspondeu aos lixos encontrados nos Peridomicílios dos bairros 

de Humaitá (D2), na sequência tivemos os recipientes do grupo B (depósitos móveis, 6%) e 

A2 (depósito ao nível do solo, 5%).  Em vista disso, os meses mais trabalhados em relação 

aos recipientes foram janeiro (18%), fevereiro (27%), março (15%) e abril (12%). 

O conhecimento dos criadouros é de fundamental importância para o controle da 

dengue (GUBLER, 1997). Diante disso, os grupos de recipientes que menos é notificado são 

indicados pelo A1, ou seja, os reservatórios de água elevados, porém, isso se deve a 

dificuldade de verifica-las, ou até mesmo, por já se encontrar tampada. Os D1, são 

representados pelos pneus, com isso, ambientes como borracharia armazenam números 

consideráveis, muitas vezes acomodam estes de maneira irregular, o que durante o período 

chuvoso acarreta em ambiente adequado a disposição de ovos. 

Nesse seguimento, Valença et al (2013), após catalogarem 220 tipos de criadouros 

artificiais e naturais, afirmaram que os reservatórios protegidos ou não, são os mais comuns 

pneus, garrafas, plásticos, e principalmente reservatórios de água, utilizados para consumo 

humano como pias, tanques, caixas d’água, entre outros. Do ponto de vista de Marteis et al. 

(2013) a quantidade de imóveis e de criadouros positivos apresentou redução a cada novo 

levantamento, embora a oferta de criadouros potenciais permanecesse elevada. 

A magnitude destes criadouros tanto naturais quanto artificiais é determinante no 

tamanho da população de vetores (BANERJEE et al., 2013). Isso nos mostra a importância do 

papel das políticas públicas em conjunto com a população em relação a uma cidade limpa sem 

lixos, assim como os quintais de cada bairro. Por isso se faz importante à divulgação a toda 

comunidade sobre os riscos dispostos nos recipientes. 

3.3.3 A quantidade de recipientes eliminados 
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A combinação do crescimento desordenado dos centros urbanos com a expansão da 

indústria de materiais não biodegradáveis e o aquecimento global produz certa preocupação 

com o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Por outro lado, é possível 

evitar o nascimento de novos mosquitos e, consequentemente, o avanço da doença. Basta que 

se eliminem os criadouros onde as fêmeas do mosquito colocam ovos para reprodução 

(BRASIL, 2002). 

As informações a respeito dos recipientes eliminados apresentam quase os mesmos 

resultados sobre os depósitos inspecionados. Esses valores somente não são iguais devido a 

existências de outras técnicas para combater o vetor, assim também, como as peculiaridades 

dos recipientes (piscina, cisternas, reservatório elevados – o que não é possível eliminar).  

No entanto, segundo os dados da Secretaria de Vigilância em saúde – SVS, o ano de 

2014 foram eliminados 22% dos recipientes existentes nos bairros de Humaitá, durante este 

período se destacaram os meses de janeiro (24%), fevereiro (19%), março (22%), abril e maio 

(11%), a partir do mês de junho houve uma descida recipientes eliminados (menor que 10%). 

Isso nos mostra que para os períodos mais chuvosos a quantidade de recipientes eliminados é 

maior em relação aos meses em que o nível de precipitação diminui (Figura 23).  

Figura 22: Numero de recipientes eliminados (2014 a 2017)  
 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS (2018). 

Para o ano de 2015 o total de recipiente foi um pouco menor, ou seja, o equivalente a 

25.467 (19%). Durante o período verificou-se que o mês de maio não foi trabalhado, pois não 

existe nenhum dado referente a esse mês. Por outro lado, o ano de 2016 foi o que se destacou 

em quantidade de recipientes eliminados, este valor foi aproximadamente 71.680 (53%). 

Neste período todos os dozes meses do ano foi trabalhado. Em consequência disso, os meses 
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que menos se destacaram foram setembro e outubro (1%), os demais meses todos foram 

trabalhados e com número significativo de recipientes eliminados.  

No entanto, isso difere do ano de 2017, que embora tenham se trabalhado os doze 

meses do ano, a quantidade de recipientes eliminados foi o equivalente a 8.049 (6%), valor 

menor do que os respectivos anos citados. 

 

3.4 Perfil dos entrevistados 

As entrevistas foram realizadas no perímetro urbano de Humaitá durante quatro meses 

(novembro de 2017 a março de 2018). Cada entrevista era realizada após a apresentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), seguido do consentimento do 

entrevistado. Após o esclarecimento o entrevistado assinava duas vias, ficando assim uma 

com o entrevistador e a outra ao respondente. 

Mediante as informações socioeconômicas e ambientais da pesquisa, a amostragem 

representada pelas 195 entrevistas, abordou um total de 854 indivíduos, sendo estes 

distribuídos nos treze bairros de Humaitá, o que caracterizou a amostragem estratificada. 

A média de idade representada pelo sexo dos entrevistados foram 40 anos, nesse 

sentido, 70% dos respondentes foram do sexo feminino e os 30% restantes representou o sexo 

masculino, esse resultado foi unânime em todos os bairros visitados. Esta faixa etária de 

respondentes pode ser explicada pelo hábito de que muitas mulheres trabalham em casa 

permanecendo em seus domicílios durante os dias da semana, momento no qual as entrevistas 

foram frequentes.  

Com base na totalidade de indivíduos envolvido na pesquisa, resultou em média cinco 

moradores por residência, no universo de 195 entrevistas. Ao abordar o tempo em que o 

respondente residia no local, o valor médio foi de oito anos.  

A distribuição da escolaridade revelou que 44% da população abordada tem formação 

escolar fundamental incompleto, 21% afirmaram terem concluído ensino médio, 10% 

alegaram estarem cursando ensino superior, enquanto isso 7% dos entrevistados nunca 

estudaram ou ainda não tinham concluído o ensino médio.  

Diante desse resultado, as pessoas com nível fundamental foi o que mais se destacou 

comparando aos outros níveis de ensino. Um fator importante no município de Humaitá é que 

o ensino superior contempla boa parte da população que não dispõe de recursos próprios para 

migrar a outras regiões. Nesse sentido, o município acaba sendo receptivo a novos residentes. 

Observa-se que o bairro de São Cristóvão, Nossa Senhora do Carmo e São Pedro o nível de 
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escolaridade dos entrevistados que concluíram o ensino superior se destaca em comparação 

aos outros bairros.  

Para conferir o nível de renda familiar dos entrevistados, foram apresentados cinco 

médias (até R$250,00; R$750,00; R$1750,00; R$3750,00; e mais de R$5.000,00). A maior 

parte dos respondentes (43%) afirmaram receber em torno de R$750, 00, valor este que varia 

entre R$500,00 a R$1.000,00, ou seja, representa pouco mais que um salário mínimo.  

Enquanto isso, 36% dos respondentes recebem em torno de R$ 1750,00 (R$1.000,00 a 

R$2.500,00), evidenciando os bairros de Nova Humaitá (17%), São Cristóvão (14%), São 

Domingos Sávio e São Francisco (15%),  outros 10% alegaram receber em média R$250,00 

(até R$500,00) destacando os bairro de São Francisco (26%), São Domingos Sávio e São 

Cristóvão (16%), contudo, apenas 2% dos entrevistados recebiam mais que cinco mil reais, o 

destaque para maior renda foi para os bairro de São Pedro, São José e Divino Pranto (33%). 

A predominância do tipo de residência entre os treze bairros visitados, destacou-se o 

tipo alvenaria (55%), seguido do tipo mista (alvenaria / madeira 29%), madeira (14%) e tipo 

palafita (conjunto de estacas ou não que sustentam habitações, 9%). A predominância das 

casas de alvenaria realçou os bairros de São Cristóvão (19%), Nova Humaitá (17%) e São 

Domingos Sávio (12%).  Em contrapartida, as casas consideradas mistas revelaram maiores 

resultados em São Francisco (19%), São Domingos Sávio (16%) e São Cristóvão (12%). 

De acordo com Teixeira et al. (2003) após verificar a existência de relação entre 

intensidade de circulação viral e as condições de vida da população, bem como os índices de 

infestação vetorial, constatou-se que mesmo adequadas condições de vida não foram capazes 

de impedir a ocorrência de elevados riscos de transmissão. Este achado vai de encontro com 

Flauzino et al. (2009) que identificou maiores risco de adquirir dengue em áreas com 

melhores condições de vida. 

Sobres os tipos de imóveis as casas do tipo madeira apontaram destaque ao bairro de 

Nova Humaitá (29%) e São Francisco (25%), estes bairros possuíram maiores 

representatividade entre todos os demais bairros. É importante frisar que as casas do tipo 

palafita foram representadas pelos bairros de Nossa Senhora do Carmo (29%), São Francisco 

(24%), São José e Santo Antônio (18%) e Centro (12%). Estes bairros por sua vez, possuem 

peculiaridade, ou seja, são recortados por Igarapé ou bamburrais. Devido a essas 

características, as casas precisam serem construídas em torno de um metro ou mais acima do 

nível do solo para que durante o período chuvoso a água não adentre as residências causando 

alagamentos.   
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As características representadas pelo tipo de residência podem estar relacionadas a 

predominância da renda média dos entrevistados nos bairros estudados, por exemplo, a média 

de R$250,00 que teve como destaque aos bairros de São Francisco, seguido de São Domingos 

Sávio não fornecem subsídios para a população buscar ambientes mais adequados a sua 

subsistência, diante disso, a população se torna “dependente” de recurso públicos para dar 

suporte na sua sobrevivência. 

Nos últimos cinco anos houve uma explosão de crescimento urbano principalmente no 

bairro de São Cristóvão. Recordando o que foi exposto nas seções anteriores, os casos de 

dengue notificados e confirmados sempre destacou esse bairro, e como explicação foi usado a 

sua extensão territorial.  

Porém, nas dependências desse bairro existem novos conjuntos habitacionais, segundo 

informações de agentes, esses conjuntos (Uruapiara e Rio Madeira) estão unificados a São 

Cristóvão. Atualmente a prefeitura de Humaitá trabalha para realizar o desmembramento dos 

mesmos, com isso acontecendo, os resultados sobre a ocorrência de vetores, em específico a 

dengue podem ser diferentes, já que atualmente as informações sobre os casos de ocorrência 

da dengue encontram-se atrelado a um único bairro (São Cristóvão). 

Por existir um “novo” ambiente sendo urbanizado as questões sociais vem a torna. 

Nesses ambientes as valas põem em risco a população, que durante as chuvas são 

transbordadas, causando desconforto aos moradores. A consequência da urbanização 

desordenada acaba favorecendo a proliferação do mosquito da dengue e outras doenças que 

envolve a falta de saneamento básico. 

Acredita-se que este bairro (São Cristóvão) seja o maior em densidade populacional e 

urbanização. Este fato se deve ao grande número de imóveis construídos, e por fazer divisa 

com novos ambientes em desenvolvimento (conjunto habitacional). 

3.5 Características ambientais 

Todas as residências onde tiveram respondentes, declararam possuir água encanada 

com fornecimento diário. Diante dessa disponibilidade de água, observou-se que 68% dos 

entrevistados não armazenam água, fazendo uso direto da distribuição pública, e os outros 

32% afirmaram acondicionar água em diferentes tipos de reservatórios, como por exemplo, 

caixas elevadas, baldes, máquinas de lavar, entre outros, o que servem para o uso diário nas 

residências. 

É importante destacar que no município de Humaitá o sistema público de água realiza 

somente a coleta e distribuição de água a população. Assim a falta de energia afeta 
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imediatamente a distribuição de água, pois não existe reservatório água. Devido isso é notório 

a deficiência do sistema público, com isso a população passar a estocar água como uma 

necessidade para suprir suas necessidades diárias.  

Nesse seguimento, Forattini (2003) confirma que os reservatórios domiciliares de água 

para consumo humano, propiciam excelentes condições para a criação do vetor, contribuindo 

para a manutenção de populações do Aedes, mesmo em períodos não favoráveis, como os de 

baixas precipitações  

A representatividade da frequência de limpeza dos quintais mostrou que 64% dos 

entrevistados cuidam das áreas de quintais semanalmente, cerca de 31% afirmaram que ao 

menos uma vez ao mês fazem vistoria, enquanto isso 5% declararam não limpar o quintal, o 

motivo seria por não gostarem, enquanto outros não limpavam porque não havia quintal aos 

arredores de seus domicílios.  

A limpeza do quintal é um fator que pode determinar o agravamento e presença de 

vetores. Mediante a isso, os bairros, cujas extensões são maiores (Nova Humaitá e São 

Cristóvão) foram os que mais se destacaram quanto a frequência de limpeza mensal, o que 

implicaria dizer que a limpeza diária seria mais eficiente no combate do vetor. Novamente, os 

entrevistados no bairro de Nova Humaitá, foram os que mais alegaram cuidar semanalmente 

do perímetro domiciliar, juntamente como os respondentes de São Francisco.   

Do ponto de vista de Nascimento et al. 2005 nas áreas urbanas, o hábito de cultivo de 

plantas em quintais está deixando de ser prioridade para as famílias, porque os quintais com 

espaço de terra em torno das residências estão sendo substituídos por espaços cimentados 

(NASCIMENTO et al., 2005). Suas características atuais respondem às mudanças de valores e 

de modo de vida impostas pelo desenvolvimento.  

Diante do exposto, a maior parte dos entrevistados (54%) afirmaram não cultivar 

plantas nos ambientes domiciliares, em contrapartida 46% alegaram possuir hábitos de cultivo 

de plantas nas dependências das residências. Destes percentuais 17% alegaram cultivar 

plantas direto no solo, o que não implicaria em risco de favorecer a proliferação do mosquito 

da dengue. No entanto, 30% restante cultivavam alguma espécie de planta em vasos e direto 

no solo, o que com descuido poderia contribuir com o índice de infestação de dengue. 

Embora, muito se tenha ouvido falar sobre a dengue, ainda assim, existem pessoas que 

só a conhecem porque foi acometido pela doença. Dentre os respondentes o que mais se 

destacava era que a dengue é uma “doença ruim”, essa resposta prevaleceu dentro do universo 

estudado. Com isso, percebe-se o quanto este assunto passa despercebido diante dos 

moradores. 
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Dos entrevistados 67% não foram infectados pela dengue, os outros 33% afirmaram 

ter adoecido em algum momento durante os quatro anos de análise. O sexo com maior 

predominância foi o feminino 25% e 18% masculino. Essa representatividade, faz parte do 

resultado da pesquisa de Roque et al (2015) e Costa (2011), na qual a maior predominância da 

infecção de dengue foi nas mulheres, o que implica dizer que o risco de acometimento a 

doença é muito presente no ambiente domiciliar.  

Um viés nas comparações, apresentado por Cavalcante (2011) pode ser o fato de que 

as mulheres costumam procurar mais assistência médica do que os homens, porém Araújo 

(2015) descreve que provavelmente, tal fato do sexo feminino ser mais acometido deve-se à 

permanência da mulher por mais tempo no domicílio e peridomicílio.  

Ao abordar questões sobre o conhecimento de alguém que já adoeceu, 69% 

responderam que tiveram contato com pessoas que adoeceram, outros (31%) disseram não 

conhecer pessoas acometidas pela doença em nenhum momento. 

Os agentes de saúde, possuem papel fundamental na visita aos domicílios, pois, levam 

aos moradores, informações sobre o cuidado em manter os quintais limpos e outras 

informações pertinentes ao controle do vetor.  

A informação sobre a dengue é comum em alguns períodos do ano, isso geralmente 

acontece quando os casos de dengue estão sendo registrados com maior frequência.  Contudo, 

ao abordar essa questão, os entrevistados alegaram que através dos meios de comunicações 

(61%) foram as fontes onde mais os obtiveram informações sobre a dengue, 12% destacaram 

a escola como um canal de informe, enquanto que 27% relataram que souberam por meio de 

pessoas doente, nos setores de saúde como posto, hospital, e por panfletagem. 

Segundo Reis (2013) os profissionais atribuem à população parte importante da 

responsabilidade pela ocorrência do dengue, mas também observam a falta de estrutura e 

organização dos serviços, bem como percebem dificuldades para que ocorra a mudança dos 

comportamentos observados com os recursos disponíveis  

O aumento do uso de descartáveis desencadeia uma serie de complexidade urbana 

quando não acondicionado de maneira correta, pois podem atrair vetores, acumular água e 

favorecer a proliferação do mosquito da dengue. Com relação a essa abordagem a coleta de 

lixo no perímetro urbano de Humaitá foi o que mais a população elogiou. Segundo os 

moradores a coleta é realizada todos os dias e praticamente nos mesmos horários.  

Apesar da coleta de lixo ser um ponto positivo, isso não torna um fator decisivo, afinal 

os materiais em desuso somente são acomodados em frente as residências quando os 

moradores realizam esse direcionamento. Em alguns casos, passa-se despercebido os 
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descartes nos perímetros das residências o que pode desencadear fontes de criadouros do 

mosquito.   

Outro fator que passa despercebido diante da população é que os lixos retirados da 

frente das residências não são direcionados de maneira correta. Os mesmos são descartados 

em um ambiente a poucos quilômetros de distância da área urbana de Humaitá sem nenhum 

tratamento adequado. Esses descartes acarretam em contaminação do solo, do ar e da água no 

ambiente.  

Sabemos que os meios de comunicação sempre buscam divulgar meios necessários ao 

combate da dengue. Nesse sentido, por se ouvir sobre essa temática na mídia, os respondentes 

confirmaram que evitam deixar vasilhames que acumulem água aos arredores das residências, 

buscam sempre manter o quintal limpo. Essa colocação dos respondentes torna-se complexo 

quando os mesmos residem nos bairros onde a topografia apresenta-se peculiaridades 

(bamburrais). 

3.6 Modelo que caracteriza a probabilidade da ocorrência de dengue 

Com intuito de verificar quais variáveis que melhor descrevem a ocorrência da dengue 

nos bairros de Humaitá, utilizou-se o modelo de regressão logística multivariado, por meio do 

uso de Software R. Das 26 variáveis apresentadas durante a entrevista, apenas 6 apresentaram 

correlação com probabilidade da ocorrência de dengue com nível de significância de 5%, o 

modelo que melhor representou os dados estão descritos logo abaixo, destacando as variáveis 

dependentes e independentes.  

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos pela análise de regressão pelo modelo 

logístico múltiplo. As variáveis independentes selecionadas foram Idade, Tempo (Tempo que 

o entrevistado reside no bairro), Moradores (Número de moradores por residência), Água (Se 

o entrevistado armazena água, 0 = não e 1 = sim), Limpeza (Se a limpeza no quintal é feita 

diariamente, semanalmente, mensalmente ou se nunca é realizada), Conhecimento (Se o 

entrevistado tem conhecimento de alguém que já teve dengue). E como variável dependente a 

ocorrência de caso de dengue com o entrevistado (0 = não e 1 = sim). 

Tabela 3: Estimativas dos coeficientes associados às variáveis independentes para a predição de casos de dengue 

pelo modelo da regressão logística múltipla 

Variável Estimativa Erro padrão p-valor 

Intercepto -3,93 0,56 <0,01 

Idade 0,08 0,02 <0,01 
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Idade
2 -6,61.10

-3 
2,16.10

-3 
<0,01 

Tempo 0,06 0,03 0,05 

Moradores -0,20 0,05 <0,01 

Água 0,43 0,19 0,02 

Limpeza (nunca) 1,12 0,48 <0,01 

Limpeza (semanal) 0,89 0,27 0,02 

Limpeza (mensal) 0,90 0,29 <0,01 

Conhecimento 0,91 0,23 <0,01 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Pela Tabela acima é possível identificar que a idade apresenta coeficientes 

significativos para idade (0,08) e idade² (-6,61.10
-3

). Isto indica que, mantidas todas as demais 

variáveis constantes, a idade demonstra uma parábola com a concavidade para baixo, ou seja, 

a ocorrência de dengue está mais frequente e provável para aquelas pessoas de idades 

intermediária. Por outro lado, crianças e idosos teriam menos casos de dengue registrados. 

Isso corrobora com Silva et al (2016) realizou no município de Belém do Pará, onde as faixas 

etárias que mais foram acometidas pela dengue representaram os indivíduos de 20 a 39 anos 

(39%) dos casos, seguidos de 40 a 59 anos (23%). 

A variável “tempo que o entrevistado reside no bairro”, apresentou coeficiente 0,06 

significativo. Com isto, pode-se inferir que os moradores que estão mais tempo residindo no 

bairro possuem relação direta com os casos de dengue, tendo em vista o período de análise do 

estudo.  

Para “número de moradores por residência”, observa-se um coeficiente negativo e 

significativo (-0,20). Assim, pode-se dizer que quanto mais moradores estão numa residência, 

menor as chances de se obter dengue. Isso poderia ser explicado, que esses ambientes mais 

numerosos, existem mais pessoas a ficarem atentas aos arredores domiciliares, evitando 

nesses casos que materiais perdurem por longo período e se tornem criadouros de mosquitos. 

Acrescenta-se que a variável densidade domiciliar apresentou média geral de cinco pessoas 

por residência, com no mínimo de uma e o máximo de 11 pessoas.  

No entanto, para o armazenamento de água, o coeficiente foi significativo e positivo 

(0,43). Isto corrobora com a ideia de que o armazenamento de água aumenta a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti, aumentando assim as chances de casos de dengue. Barcelos et al. 

(2005) afirma que o acesso e qualidade dos serviços de abastecimento de água têm sido 

também apontados como determinantes da transmissão de dengue. 
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É importante ressaltar, que apesar de existir distribuição pública geral de água em 

Humaitá, a população possui hábitos de estocar água, seja em caixa de água elevada, ao nível 

do solo, ou até mesmo em baldes, panelas e máquinas de lavar com defeito. Diante de todos 

os locais que foram realizadas entrevistas, os bairros que apresentavam bamburrais ou cursos 

de água, foram os locais onde a distribuição de água era constante, porém, é interessante 

destacar que dentre os bairros visitados, um deles se destacou (São Francisco) pela 

interrupção de distribuição de água, não em todas as residências, mas sim em casas situadas 

em locais mais alto.  

Esta interrupção do fornecimento e abastecimento de água difere da proposta das 

diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007) que 

prevê a universalização do acesso.  Esta mesma lei conceitua o saneamento básico como 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, o que não condiz nada com a realidade dos 

bairros de Humaitá. 

A interrupção no sistema de fornecimento de energia elétrica, também é um fator, que 

induz a população a acondicionar água para suprir as necessidades diária. Não que isso esteja 

acontecendo com frequência, mas ora, ou outra acontece. 

Para avaliar quanto à limpeza do quintal, observa-se os coeficientes associados às 

variáveis dummy, (Tabela 3). Pela inferência do modelo, as evidências demonstram que não 

limpar o quintal, limpar semanalmente ou limpar mensalmente, possuem efeito positivo para a 

ocorrência de casos de dengue, apresentando respectivamente os coeficientes 1,12, 0,89 e 

0,90. Observa-se que não há o coeficiente para limpeza diária, sendo este o valor de referência 

na análise dummy. Assim, pode-se concluir que a limpeza do quintal diariamente é a única 

forma que apresenta significância para redução da ocorrência de casos de dengue. 

Vale destacar que os Bairros de Nossa Senhora do Carmo e Novo Centenário possuem 

mais área de vegetação, enquanto que os bairros São Francisco, Centro, São José e Santo 

Antônio mesmo possuindo mais área edificadas, representam os bairros que são recortados 

seja por bamburrais ou mesmo cursos de águas. Nestes bairros, boa parte das residências 

direcionam os canos dos banheiros com dejetos para esses locais mais baixos o que os torna 

poluídos por essa prática, isso corrobora com Ferreira (2017), onde identificou canos saindo 

das residências em direção a bamburrais no município de Humaitá.  

Esse ponto apresenta que o número de domicílios que utilizam este tipo de 

esgotamento é muito alto, fator este que pode acarretar além do mau cheiro, problemas de 
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saúde derivados dos vetores de doenças que se proliferam com a falta de saneamento básico 

(FERREIRA, 2017). Isso comprova com Pessanha et al (2010) que as condições sanitárias, 

precedida das condições de moradia se associou a soropositividade de dengue (p-valor = 0,02) 

em indivíduos de Belo Horizonte. 

O conhecimento quanto à ocorrência de casos de dengue, também demonstrou-se ser 

uma variável significativa pelo modelo logístico múltiplo. O coeficiente 0,91 indica que 

aqueles entrevistados que conheciam pessoas que já tiveram casos de dengue também tiveram 

ocorrência da doença. Isto pode indicar que proximidade com pessoas que tenham a doença 

aumentam as chances de contrair dengue. 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, torna-se evidente que a dengue permeia 

todo ambiente urbano de Humaitá, seja com área maiores de vegetações ou edificações. 

Embora haja no município atividades que visem o combate do vetor, ainda assim, a população 

fica vulnerável a complexidade da doença que é transmitida por vírus, e que encontrou nas 

deficiências dos ambientes urbanos espaços para sua proliferação. 

As características dos aspectos socioeconômicos e ambientais nesta pesquisa 

evidenciaram que a participação do sexo feminino prevaleceu ao masculino, inclusive no 

acometimento da doença. No que se refere as condições de moradias, hábitos de armazenar 

água, acompanhadas da limpeza nos quintais representam um viés positivo para controlar o 

número de casos de dengue registrados em Humaitá. Diante disso, podemos inferir que as 

condições de saneamento são fortes fatores ligados ao processo que subsidiam a presença e 

permanência do vetor em Humaitá. 

No que diz respeito, ao grau de escolaridade a maior parte dos envolvidos na pesquisa 

(44%) não concluíram o ensino fundamental. Este fato, nos mostra que diante de baixa 

escolaridade, acompanhada do nível de renda familiar registrado (43% que varia em torno de 

um salário mínimo), enfatiza que a condição de vida não é muito confortável, o que reflete 

diretamente nas condições ambientais dos participantes. 

Diante do exposto, os moradores no perímetro urbano precisam ficar atentos aos 

períodos de precipitações e temperaturas eminentes, pois nesses meses são mais propícios 

encontrar larvas do mosquito da dengue nos reservatórios de água ou nos recipientes 

descartados de forma irregular nos ambientes peridomiciliares das residências.  
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Acredita-se de fato que este trabalho trouxe uma contribuição significativa em relação 

aos ambientes mais vulneráveis a ocorrência de dengue. Com isso, é notório a importância da 

população juntamente com os profissionais e órgãos responsáveis para combater a 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Almeja-se que os casos de 

dengue não tomem proporções maiores nas diversas regiões do país, pois as consequências 

desta doença podem abranger diversos ambientes a níveis globais. 
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APENDICE A – ESTRUTURA DA ENTREVISTA 

QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS  

1. Nome:___________________________________________________________ 

2. Sexo:  (   ) Masculino;    (  ) Feminino 

3. Idade:____________________________________________________________ 

4. Naturalidade:______________________________________________________ 

5. Bairro:___________________________________________________________ 

6. Há quanto tempo mora no bairro: 

(   ) menos de um ano  (  ) de 1 a 5 anos    (  ) de 5 a 10 anos      (  ) 

mais de 10 anos  

7. Quantas pessoas moram com você 

(   ) mora sozinho (a)    (  ) de 1 a 5 pessoas              (  ) de 5 a 10 pessoas     (  ) 

acima de 10 pessoas 

8. Quem são as pessoas que moram junto com você? 

 

Pessoa Idade Escolaridade Teve dengue Procurou assistência 

médica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

9. Escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental Completo            (  ) Ensino Fundamental Incompleto               (  ) 

Ensino Médio Completo                 (  ) Ensino Médio Incompleto               (  ) 

Nível Superior Completo   (  ) Nível Superior Incompleto               (  ) 

Nunca Estudou 
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10. Renda: 

(  ) Até R$500,00  (  ) R$500,00 a R$1000 (  ) R$1.000,00 a R$2.500,00 

(  ) R$2.500,00 a 5.000,00 (  ) mais de R$5.000,00 

11. Tipo de residência:  

(  ) Alvenaria  (  ) Madeira  (  ) palafita  (  ) Mista 

 

QUESTÕES AMBIENTAIS 

1. Sua residência dispõe de água encanada  

 (   ) Sim  Não (  ) 

2. A água é fornecida diariamente:  

  (   ) Sim  Não (  ) 

3. Você armazena água?   

 (  ) Sim (  ) Não 

4. Se sim. Quais os tipos de reservatório:   

(  ) Caixa d’água   (  ) Cisterna           (  )Baldes      (  ) Máquina de lavar        (  

) Outros 

5. Você utiliza toda água armazenada?   

 (  ) Sim (  ) Não 

6. Qual a frequência da limpeza no seu quintal? 

 (  ) Diariamente   (  ) 2 a 3 vezes por semana   (  ) Semanalmente             

 (  ) Mensalmente          (  ) Nunca limpa 

7. Você tem o habito de cultivar plantas? 

 (  ) Sim  (  ) Não 

 Se sim. Quais os tipos de suporte? 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

8. Onde é depositado os lixos provenientes da limpeza de seu quintal? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. O que você entende sobre a dengue? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

10. Já teve dengue?  (  ) Sim  (  ) Não 
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 Se sim. Quantas vezes: 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

       11. Conhece alguém que já ficou doente de dengue?      

  (  ) Sim (  ) Não 

 

      12. Qual a frequência da visita do agente de saúde em sua residência? 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

       13. Onde ou com quem você obteve informações sobre a dengue? 

(  ) Meios de comunicações  (  ) Escola  (  ) Agente de saúde   ( ) 

Outros_______________________________________________________ 

       14. Frequência da coleta de lixo? 

 (  ) Todos os dias      (  ) 1 a 2 vezes na semana   

 (  )  3 a 4 vezes na semana   (  ) nenhuma vez 

       15. O que você faz pra evitar a dengue? 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________  
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ANEXO A: COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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