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EXTENSÃO  
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Resumo    

Como se dá a distribuição dos casos de Infecção por vírus Zika (ZIKV) na Região 

Metropolitana de Maceió? Esta dissertação de mestrado tem como objeto de estudo a 

distribuição espacial dos casos de Infecção por ZIKV na Região Metropolitana de 

Maceió, Alagoas, de 2016 a 2017. A hipótese de trabalho é que há uma associação direta 

entre a distribuição de casos de Infecção por ZIKV e o nível de desenvolvimento humano 

das áreas com infecção na região metropolitana de Maceió. Este estudo é quantitativo 

com um delineamento ecológico transversal. A população em estudo consiste nos casos 

notificados de ZIKV. A unidade de análise é a notificação dos casos de infecção por Zika 

vírus na Região Metropolitana de Maceió, com seus indicadores populacionais, sociais e 

econômicos advindos da agregação das informações dos setores censitários do censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também foram considerados 

alguns indicadores em saúde ambiental: presença de esgotamento sanitário; coleta de lixo 

e resíduos depositados em áreas urbanas. Para a Região Metropolitana e Zonas Macro-

Urbanas que apresentaram maior número de registro de casos de Infecção por ZIKV foi 

realizada a distribuição espacial de acordo com suas regiões administrativas. A análise 

descritiva mostra, com tabelas e mapas por áreas e pontos, a distribuição dos casos 

individuais segundo regiões administrativas dos municípios com maior frequência de 

casos e macrorregiões de saúde do estado, além dos dados agregados, ou seja, os 

indicadores demográficos, sociais, econômicos, de saúde. Os testes estatísticos utilizados 

foram a Correlação de Pearson, a Correlação de Spearman e os testes Mann-Whitney e 

Wilcoxon. A incidência de infecção por ZIKV relaciona-se ao tamanho da população, 

municípios com mais residências que utilizam fossas rudimentares, possuem, em média, 

maior número de casos, a incidência também relaciona-se a pobreza em geral, municípios 

com PIB per capita mais baixo apresentam maiores índices de infecção. 

 

Palavras-chave: Zika Vírus; Saúde Pública; Região Metropolitana de Maceió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract 

How is the distribution of cases of Zika virus infection (ZIKV) in the Metropolitan Region 

of Maceió? This dissertation aims to study the spatial distribution of cases of ZIKV 

Infection in the Metropolitan Region of Maceió, Alagoas, from 2016 to 2017. The 

working hypothesis is that there is a direct association between the distribution of cases 

of ZIKV Infection and the level of human development of areas with infection in the 

metropolitan region of Maceió. This study is quantitative with a transverse ecological 

design. The study population consists of the reported cases of ZIKV. The unit of analysis 

is the notification of cases of Zika virus infection in the Metropolitan Region of Maceió, 

with its population, social and economic indicators derived from the aggregation of 

information from the census tracts of the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE). Some environmental health indicators were also considered: presence of sanitary 

sewage; collection of waste and waste deposited in urban areas. For the Metropolitan 

Region and Macro-Urban Zones that presented the highest number of cases of infection 

by ZIKV, the spatial distribution was performed according to their administrative regions. 

The descriptive analysis shows, with tables and maps by areas and points, the distribution 

of the individual cases according to administrative regions of the municipalities with the 

highest frequency of cases and macro-regions of health of the state, in addition to the 

aggregated data, that is the demographic, social, economic and health. The statistical tests 

used were Pearson's correlation, Spearman's correlation, and the Mann-Whitney and 

Wilcoxon tests. The incidence of ZIKV infection is related to the size of the population, 

municipalities with more households that use rudimentary fossils, have, on average, a 

greater number of cases, the incidence is also related to poverty in general, municipalities 

with more per capita GDP low rates of infection. 

 

Keywords: Zika virus; Public health; Metropolitan region of Maceió. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 Desde o segundo semestre de 2014, o vírus Zika (ZIKV) circula em território brasileiro, 

e tem sido associado a uma doença febril, leve, porém de consequências catastróficas. Além 

disso, a relação entre a infeção pelo vírus com outros agravos à saúde vem sendo muito 

discutida, como a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma patologia autoimune que atinge o 

sistema nervoso central, acarretando inflamação dos nervos e fraqueza muscular. E a 

microcefalia, uma má-formação congênita em que o cérebro não se desenvolve de forma 

adequada, podendo causar um atraso no desenvolvimento neurológico, mental, psíquico e 

motor do indivíduo (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). 

 Alguns pesquisadores têm apontado microcefalia como a “ponta do iceberg” e utilizam 

o termo “Zika congênito” para definir as possíveis consequências do ZIKV na gestação, como 

alterações cerebrais, más-formações do sistema visual, auditivo ou em algum outro órgão e 

más-formações de ossos e músculos. Toda a atenção encontra-se sobre a microcefalia, por ser 

possivelmente a mais grave repercussão da infecção congênita pelo ZIKV, mas ressalta-se que 

essa não é a única consequência e provavelmente talvez não seja a mais frequente 

(STEVANIM, 2016). 

Assim, a infecção pelo ZIKV tem sido considerada a grande epidemia do século XXI. 

Cuja transmissão se dá pelo mosquito Aedes aegypty, também responsável pela transmissão de 

arboviroses identificadas anteriormente no país, a dengue e a chikungunya. Tais doenças 

infecciosas apresentam uma complexidade maior pois o vetor responsável pela transmissão 

dessas patologias tem sua trajetória atrelada ao comportamento humano e ao meio ambiente 

onde o homem está inserido, como clima, saneamento básico, depósitos de lixo, aspectos bem 

presentes nos espaços urbanos (LIMA-CAMARA, 2016), 

É importante enfatizar que como em outras infecções congênitas, o desenvolvimento de 

tal anomalia depende de diversos fatores, que podem estar relacionados a carga viral, 

características do hospedeiro, momento da infeção ou presença de outros fatores e até mesmo 

condições desconhecidas (BRASIL,2015d). 

Quanto à incidência de infecção pelo ZIKV, em 2016 (03/01/2016 a 31/12/2016), foram 

notificados 215.319 casos prováveis no Brasil. Em Alagoas, identificou-se 6.874 casos 

prováveis, o que representa uma incidência de 205,8 casos a cada 100 mil habitantes. 

Quantidade elevada quando comparada com outros estados, Sergipe por exemplo, tem 
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notificado 220 casos, e Pernambuco, onde a ligação entre o vírus e a microcefalia foi realizada, 

apresenta 391 casos notificados como prováveis (BRASIL, 2017a). 

Em 31/12/2016 já tinham sido confirmados 2.366 casos de microcefalia associada ao 

ZIKV no Brasil. Alagoas apresenta 90 casos confirmados entre 2015 e 2016, de 08 de novembro 

de 2015 a 31 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2017b). Assim sendo, é latente a necessidade da 

realização de estudos que visem entender melhor determinadas circunstâncias relacionadas à 

propagação da infeção e, assim, obter subsídios que auxiliem o planejamento e implantação de 

estratégias preventivas direcionadas. 

Frente a este evento inusitado de aumento da ocorrência de registros de microcefalia em 

recém-nascidos no país possivelmente associados ao agravo do ZIKV, observa-se a necessidade 

de entender cada vez mais como esse agravo se comporta na Região Metropolitana de Maceió, 

Alagoas, especificamente, já que os estudos sobre tal enfermidade e seus impactos ainda são 

incipientes no Brasil e entender se este evento tem relação significativa com a situação 

econômica e territorial das famílias envolvidas, de acordo com a distribuição espacial dos casos.  

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é: distribuir espacialmente os casos de 

infecção por ZIKV na Região Metropolitana de Maceió no período de Fevereiro de 2016 a 

Fevereiro de 2017 afim de identificar o comportamento da infecção. 

E os objetivos específicos consistem em: verificar a existência de associação dos 

indicadores demográficos, sociais, econômicos com a taxa do agravo, e mensurar as 

desigualdades em relação à taxa de incidência da microcefalia associada ao ZIKV entre os 

municípios de Alagoas e, especificamente, na Região Metropolitana de Maceió.  

Devido aos agravos envoltos nesta infecção, desde o modo de transmissão, fatores de 

risco para disseminação dessa patologia, até as possíveis consequências apontadas, este capítulo 

trará algumas definições pertinentes à doença, sua história e características, como esse vírus 

chegou ao Brasil; sobre o vetor, esclarecendo qual o mosquito responsável pela disseminação 

da infecção, como se dá sua reprodução e trará um debate sobre as consequências desta 

infecção, principalmente no que diz respeito a ocorrência da microcefalia. 

 

 

 



15 

 

 

 

1.1 A doença, o vetor e o agente etiológico 

O século XXI iniciou há 18 anos e com ele pragas globais importantes vieram a público, 

trazendo pânico inicial e ameaça, como foi o caso da gripe aviária, das síndromes coronavírus 

respiratório, com o Ebola, e mais recente as arboviroses, a Chikungunya, com suas sequelas, e 

a mais nova causa de alarme mundial, o ZIKV (GONZÁLEZ, 2016). 

 O ZIKV é um arbovírus (vírus transmitido por artrópodes, usualmente hematófagos), 

do gênero Falvivírus, família Flaviviridae, que tem como vetor principal o mosquito Aedes 

aegypty, o qual foi isolado pela primeira vez em 1947 em macacos Rhesus utilizados como 

sentinelas para detecção de febre amarela, na floresta Zika, em Uganda, daí surgiu sua 

denominação (VASCONCELOS, 2015). 

 Há discussões sobre outros vetores do ZIKV. Os primeiros isolados do vírus ocorreram 

em mosquitos Aedes (Stegomyia) africanus, e Aedes aegypti, na África, península da Malásia, 

Sudeste Asiático, o que implica que os mosquitos do gênero Aedes são os principais 

responsáveis pela transmissão do vírus. Consequentemente, tal vírus foi isolado em diferentes 

mosquitos do gênero Aedes na África, incluindo Ae. furcifer, Ae. luteocephalus, Ae. taylori, 

Ae. dalzieli, Ae. opok, Ae. vittatus, Ae. jamoti, Ae. flavicollis, Ae. grahami, Ae. taeniarostris, 

Ae. tarsalis, Ae. fowleri, Ae. metallicus, Ae. minutus, Ae. neoafricanus, Ae. albopictus. 

(SLAVOV et al., 2016). 

Na África, o ZIKV foi também isolado a partir de mosquitos pertencentes ao 

gênero Anopheles (An. Coustani, An. Gambiae), Mansonia (Ma. Uniformis) e Culex (Cx. 

Perfuscus). Esta ampla gama de vetores artrópodes que podem hospedar o vírus demonstra que 

este se encontra bem adaptado a diferentes gêneros de mosquito, que pode desempenhar um 

papel importante durante os ciclos silvestres e em diversos ambientes urbanos (SLAVOV et al., 

2016). 

Porém o isolamento do vírus em tais mosquitos ocorreu em território Africano, e é 

necessário que haja mais estudos concretos no Brasil para identificação daqueles existentes no 

território brasileiro e identificar quais apresentam maior viremia1 e melhor capacidade de 

infecção do vírus em seres humanos. Assim, apesar de todos os boatos existentes sobre outros 

                                                           
1 É uma condição clínica em que os vírus entram na corrente sanguínea e, consequentemente, tem acesso ao resto 

do corpo. 
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vetores, o Aedes aegypti ainda destaca-se como principal vetor no território brasileiro (JÚNIOR, 

2011). 

O mosquito transmissor do ZIKV passa por metamorfose completa em quatro fases 

distintas: ovos, larva, pupa e forma adulta. Ao serem depositados nas paredes dos reservatórios 

que contém água, os ovos se desenvolvem em até 48 horas. Na fase larva há o crescimento e 

alimentação do mosquito, evoluindo para a fase pupa, onde ocorre a metamorfose para a vida 

adulta. Esta fase dura de dois a três dias, finalizada essa fase o adulto sai da água. Após 24 

horas, o mesmo já se encontra pronto para o acasalamento, em que apenas uma inseminação é 

o bastante para fecundar todos os ovos que a fêmea venha a produzir durante sua vida (JÚNIOR, 

2011). 

A fêmea do Aedes aegypt é antropofílica, com preferência por sangue humano. O 

horário preferido para essa alimentação é nas primeiras horas da manhã ou ao anoitecer. Estes 

mosquitos vivem em média de 30 a 35 dias, sendo que 95% não sobrevivem a passagem do 

primeiro mês. A temperatura favorável para o desenvolvimento do vetor consiste entre 21°C e 

29°C (JÚNIOR, 2011). 

 Apesar de ter sido identificado em 1947 no continente africano, somente em 2007 foram 

identificados casos de ZIKV nos seres humanos além da África, em um surto nas ilhas da 

Micronésia e, nos anos seguintes (2013-2014) nas ilhas da Polinésia Francesa (GONZÁLEZ, 

2016). 

 O Brasil, por ser um país com clima predominantemente tropical, apresenta condições 

climáticas favoráveis para a circulação e manutenção viral (FIGUEIREDO, 2015).  Acredita-

se que o evento da copa do mundo de 2014 foi o responsável pela chegada do ZIKV ao país, 

pois somente no final deste ano foram identificados pela primeira vez casos de uma doença 

exantemática aguda, em diversos municípios do Nordeste brasileiro. Em poucos meses, a 

quantidade de casos aumentou absurdamente, lotando ambulatórios locais com pessoas 

relatando febre baixa, mialgia, cefaleia e prurido (RIBEIRO e QUITROM, 2016). 

A suspeita inicial foi de dengue ou chikungunya, arboviroses já existentes em solo 

brasileiro, porém o Brasil já tinha apresentado grandes epidemias de dengue na década de 1990 

e as manifestações clínicas foram atípicas, pois esta associa-se à febre alta. A presença de 

artralgia leve também descartou a chikungunya, introduzida no país em 2014, visto que a 

principal queixa em pacientes com essa arbovirose é a artralgia intensa. Desta forma houve a 
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busca pela identificação do novo vírus e a descoberta do ZIKV foi então realizada (RIBEIRO 

e QUITROM, 2016).  

Além da transmissão vetorial, tem sido considerada a possibilidade de transmissão do 

ZIKV por via sexual, por transfusão sanguínea e perinatal (LUZ,SANTOS, VIEIRA e 2015). 

A transmissão por via sexual foi evidenciada em dois pesquisadores norte-americanos do sexo 

masculino, que foram a uma área endêmica no Senegal para recolher amostras de mosquitos, e 

um deles relatou hematospermia2 e sua esposa, que não tinha saído de sua residência (Colorado) 

começou com queixas de artralgia e exantema, sendo comprovada a infecção por ZIKV 

posteriormente. Quanto à transfusão sanguínea, no Brasil foi detectado o ZIKV em pacientes 

que receberam transfusão sanguínea de um doador assintomático. E a transmissão perinatal, de 

mãe para criança no interior do útero, fica evidenciada pela síndrome congênita e suas 

consequências (SILVA e SOUZA, 2016). 

Porém, ainda não se sabe o “real protagonismo” desses modos de transmissão na 

infecção no país, visto que pelo Brasil ser endêmico no que diz respeito a presença do mosquito 

transmissor, torna difícil a investigação de outras formas de transmissão (LUZ, SANTOS, 

VIEIRA e 2015). 

Saliva, urina e leite materno também estão sendo estudadas como fonte de infecção do 

ZIKV, visto que partículas deste vírus foram isolados a partir desses materiais biológicos 

pacientes em fase aguda no Brasil. (SILVA e SOUZA, 2016). Porém, é importante destacar que 

o isolamento do vírus em determinado material biológico não confirma seu poder de infecção, 

há outros fatores que devem ser analisados como: capacidade do vírus se replicar neste material 

e a quantidade de vírus necessária para infectar o ser humano. 

 Este vírus acomete todos os grupos etários e sexos, geralmente a infecção é 

assintomática, porém quando sintomática pode acarretar febre, “exantema máculopapular, 

artralgia, mialgia, cefaleia, hiperemia conjuntival e, menos frequentemente, edema, odinofagia, 

tosse seca e alterações gastrintestinais, principalmente vômitos” (BRASIL, 2015a). Ainda há 

certa confusão para diagnóstico diferencial entre as três arboviroses, visto que os sinais e 

sintomas são semelhantes. A Tabela 01 a seguir elenca as diferenças dessas infecções. 

                                                           
2 Hematospermia consiste na presença de sangue no semêm e pode ocorrer por diferentes causas. 
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Tabela 01 - Sinais e sintomas das arboviroses (dengue, chikungunya e vírus Zika). 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2015b. 

 

Sinais e sintomas Dengue 

 

Zika 

 

Chikungunya 

Febre (duração) 

Acima de 38°C  

(4 a 7 dias) 

Sem febre ou 

subfebril ≤ 38°C (1-2 

dias subfebril) 

 

Febre alta > 38°C 

(2-3 dias) 

Manchas na pele 

(Frequência) 

Surge a partir do 

quarto dia 

30-50% dos casos 

Surge no primeiro ou 

segundo dia 

90-100% dos casos 

 

Surge 2-5 dia 

50% dos casos 

Mialgia (dor nos músculos)  

(Frequência) Intensa 

 

Moderada 

 

Leve 

Artralgia (dor na 

articulação) 

(Frequência) Leve 

 

 

Moderada 

 

 

Intensa 

Intensidade da dor 

articular Leve 

 

Leve/Moderada 

 

Moderada/Intensa 

Edema da articulação Raro 

 

Frequente e leve 

intensidade 

Frequente e de 

moderada a 

intensa 

Hiperemia conjuntival Raro 50-90% dos casos 30% 

Cefaleia (Frequência e 

intensidade) Intensa 

 

 

Moderada 

 

 

Moderada 

Prurido Leve Moderado/Intenso Leve 

Hipertrofia ganglionar 

(Frequência) Leve 

 

 

Moderada/Intensa 

Leve 

Discrasia hemorrágica 

(Frequência) Moderada 

 

Ausente 

 

Leve 

Acometimento Neurológico Raro 

Mais frequente que 

Dengue e 

Chikungunya) 

Raro (predominante 

em Neonatos. 
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 A apresentação clínica da infecção por ZIKV não é clara e pode muitas vezes ser 

confundida com outras doenças febris. Esse ponto somado ao fato de que boa parte dos 

pacientes apresentam sintomas leves e não procuram atendimento para diagnóstico, e a falta de 

testes diagnósticos específicos nos serviços de saúde, contribui para uma subnotificação do 

agravo e desconhecimento da real situação da infecção pelo ZIKV no país. Ainda há a questão 

que indivíduos diagnosticados com os demais tipos de arboviroses podem também apresentar 

o ZIKV em seus testes sorológicos, caracterizando uma co-infecção, superestimando as 

estimativas epidemiológicas (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). 

A confirmação da suspeita clínica de infecção por ZIKV tem sido feita por exame 

laboratorial, o RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase via Transcriptase Reversa), desde 

fevereiro de 2015, porém ainda há certa dificuldade para a realização desse exame visto que há 

a possibilidade de reação cruzada dos testes com os outros vírus do gênero Flavivírus” 

(POLETTI, SOUSA e SAMPAIO, 2016, p. 22). Consiste em um exame caro e muitas vezes 

disponível somente em centros de referência, o que eleva o número de casos subnotificados. O 

governo do Brasil tem investido para disponibilizar testes sorológicos para os casos suspeitos 

(LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). 

A Infecção pelo ZIKV não exibe alterações notáveis em exames sanguíneos, o 

hemograma geralmente encontra-se normal, leucopenia, linfocitose e plaquetopenia3 são 

possíveis, porém incomuns e inespecíficas (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). Não há 

tratamento específico para infecção pelo ZIKV, recomenda-se o repouso, o aumento da ingesta 

hídrica e a reposição de perdas, a administração de medicamentos é direcionada para controle 

dos sinais e sintomas (paracetamol para febre e dor, e anti-histamínicos para alívio do prurido) 

(POLETTI, SOUSA e SAMPAIO, 2016). Não se recomenda a utilização de ácido 

acetilsalicílico e/ou outros anti-inflamatórios, devido ao risco elevado de complicações 

hemorrágicas consequentes a infecções por flavivírus (BRASIL, 2015b). 

                                                           
3 São alterações hematológicas. Leucopenia significa a redução do número de leucócitos (células de de defesa) 

abaixo do limite inferior da normalidade. Linfocitose consiste na forma de leucocitose em que ocorre grande 

número de linfócitos (tipo de célula de defesa) no sangue. Plaquetopenia é a diminuição do número de plaquetas 

(participa do processo de coagulação sanguínea) abaixo do limite inferior da normalidade. Essas alterações podem 

ser identificadas no exame de sangue (hemograma). 
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 Os desafios pela frente são gigantescos, visto que o vetor está amplamente distribuído 

no território brasileiro devido a sua infraestrutura irregular e situações que predispõem sua 

reprodução, como veremos nos tópicos e capítulos adiante. 

 Dentre as medidas de prevenção de arboviroses indicadas pelas publicações existentes 

há o saneamento ambiental como medida primordial para redução da incidência, visto que a 

melhoria das condições de saneamento permite a redução de criadouros do vetor e reduz as 

demais doenças de veiculação hídrica (SANTOS et al., 2016), porém as recomendações são 

genéricas, nesse sentido o presente estudo trará acréscimos, preenchendo lacunas existentes. 

 A epidemia do ZIKV encontra-se atrelada a fatores sociais e ambientais do país tornando 

visível a necessidade de investimentos em melhores condições de vida para a população, visto 

que fatores como falta de água nas residências, esgotos a céu aberto, resíduos aglomerados de 

forma inadequada propiciam a reprodução do vetor. Situações que podem ser evitadas através 

de coleta de lixo eficaz, presença de abastecimento de água de qualidade e saneamento básico 

(MUJICA et al., 2015). 

 Desta forma, mesmo que não haja uma solução única no que diz respeito ao combate da 

epidemia, fica nítido que condições socioambientais adequadas promovem a prevenção da 

infecção por arboviroses e torna possível a redução de mortalidade e agravos na saúde da 

população (MUJICA et al., 2015). 

  Além de desenvolver medidas eficazes para o controle dos mosquitos e prevenção de 

novos casos surgem desafios tão complexos quanto, como a formação de um laboratório ágil 

que permita o diagnóstico rápido dos casos suspeitos, a descentralização das ações no manejo 

clínico, para que esses muitos casos não lotem unidades de alta complexidade e que ainda assim 

esses pacientes tenham acesso a uma abordagem multidisciplinar. Desafios que necessitarão 

dos esforços de toda a comunidade de saúde brasileira. 

 

1.2 Aspectos epidemiológicos do ZIKV e Microcefalia 

Em maio de 2015 o Ministério da Saúde do Brasil confirmou a transmissão autóctone 

4do ZIKV na região Nordeste do país. O primeiro surto no Brasil e nas Américas foi situado no 

                                                           
4 Aquele tipo de transmissão que é natural da região ou do território em que o infectado habita. 
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município de Camaçari, na Bahia, entre os meses de Abril e Maio de 2015. Somente após esse 

surto, o Ministério da Saúde iniciou a solicitar a notificação dos casos confirmados, através de 

ficha de notificação compulsória (com o CID-10 –Classificação Internacional de Doenças- de 

A92.8 no Sistema de Informação de notificação de doenças – SINAN), por isso que não há 

dados comprovados do período anterior a esta data, mesmo que acredite-se  que tal vírus tenha 

dado entrada em território brasileiro com o evento da copa do mundo de futebol em 2014 

(LOPES, MIYAJI e INFANTE, 2016). 

A febre pelo ZIKV está presente no Anexo I da Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, normatizada pela Portaria n° 204, 

de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, de acordo com as seguintes denominações: 

“Doença aguda pelo vírus Zika”, “Doença aguda pelo vírus Zika em gestante e “Óbito com 

suspeita de doença pelo vírus Zika” (BRASIL, 2016). 

Os dados mostram o porquê das discussões acerca do ZIKV estarem tão inflamadas. 

Como vimos anteriormente o Zika deu entrada no território brasileiro através do fluxo 

populacional durante um evento futebolístico em 2014, mas somente em 2015 este começou a 

ser notificado, estima-se que para este ano, de 2015, houve entre 497.593 a 1.482.701 de casos 

de infecção por ZIKV (POLETTI, SOUSA e SAMPAIO, 2016).  

Em 2015 tinham sido confirmados três óbitos pela infecção: um em São Luís/MA, um 

em Benevides/PA e um em Serrinha/RN. Já em 2016, a infecção levou a oito óbitos, 

confirmados laboratorialmente, quatro no Rio de Janeiro, dois no Espírito Santo, um no 

Maranhão e um na Paraíba, sendo a mediana de idade destes óbitos de 20 anos, o que nos leva 

a crer que os motivos dos óbitos não foram por agravos crônicos decorrentes da velhice, mas 

da infecção por si (BRASIL, 2017a). 

Para 2016 os dados são mais precisos, apesar de termos muitas subnotificações pela não 

procura a atendimento e co-infecções com as demais arboviroses, a vigilância está mais 

estabelecida e organizada. Em 2016, até a Semana Epidemiológica (SE) 52, que corresponde a 

03/01/2016 a 31/12/2016, foram registrados 215.319 casos prováveis de infecção por ZIKV no 

Brasil, o que representa uma taxa de incidência 105,3 casos/100 mil habitantes, distribuídos em 

2.277 municípios (BRASIL, 2017a). 

De acordo com a distribuição em regiões geográficas, a região Sudeste do Brasil 

apresentou o maior número de casos, com 91.053 casos, seguida pela região Nordeste, com 



22 

 

 

 

76.016 casos, a região Centro-Oeste não apresentou grande número de casos, porém contou 

com a maior taxa de incidência, 222 casos/100 mil hab. Entre as Unidades de Federação, as que 

mais se destacam são: Mato Grosso, com 671 casos/100 mil hab., Rio de Janeiro, com 414,2 

casos/100 mil hab. e Bahia com 340,5 casos/100 mil hab. (BRASIL, 2017a). 

Um olhar especial tem sido direcionado às gestantes, visto que a associação com a 

microcefalia nos recém-nascidos pelo ZIKV foi levantada, sendo necessário um 

acompanhamento mais específico. Em relação a este público, foram registrados 17,000 casos 

em gestantes, sendo 11.052 confirmados (BRASIL, 2017a). 

Já os números de microcefalia, denotam o aumento no número de casos, Entre os anos 

de 2010 e 2014, foram notificados cerca de 200 casos de microcefalia por ano, no final do mês 

de novembro de 2015, o número aumentou para 1248 casos suspeitos, com 646 somente no 

estado de Pernambuco (POLETTI, SOUSA e SAMPAIO, 2016). 

Desde o surgimento desta relação entre microcefalia e infecção congênita por ZIKV, no 

ano de 2015, até a SE 52 (31 de dezembro 2016) já foram notificados 10.867 casos distribuídos 

em 27 Unidades de Federação, destes, 3.183 casos permanecem em investigação e 7.684 casos 

já foram investigados e classificados de forma que 2.366 foram confirmados para microcefalia 

e/ou alteração do Sistema Nervoso Central (SNC) – sugestivos de infecção congênita (BRASIL, 

2017b). 

Das regiões geográficas, a Nordeste é que apresenta maior número de casos de 

microcefalia, com 7.023 notificados e 1.804 confirmados, tendo como Unidades de Federação 

destacadas a Bahia, com 1.534 casos notificados e 433 confirmados, e Pernambuco com 2.259 

notificados e 408 confirmados (BRASIL, 2017b). 

Deste total de 10.867 casos notificados, 582 evoluíram para óbito fetal ou neonatal, 

sendo que 254 permanecem em investigação, 123 foram descartados e 200 foram confirmados 

para microcefalia e/ ou alteração do SNC associados a infecção congênita (BRASIL, 2017b). 

Alagoas apresenta dados representativos tanto quanto ao ZIKV como à microcefalia, 

apresentando 6.874 casos, somente no ano de 2016, de infecção por ZIKV, o que representa 

uma incidência de 205,8/100 mil hab. (BRASIL, 2017a). E quanto à microcefalia, o estado 

possui 90 casos confirmados e 6 óbitos de recém-nascidos com microcefalia e/ou alteração do 

SNC (BRASIL, 2017b). Os dados por si só já demonstram a necessidade de se explorar mais o 

tema e buscar entender como esses casos atingem o território alagoano. 



23 

 

 

 

 

1.3 Agravos consequentes da infecção por ZIKV. 

Apesar da doença geralmente apresentar uma evolução favorável, há relatos de 

complicações neurológicas tardias, imunomediadas, como por exemplo a síndrome de Guillain-

Barré, presente tanto nos surtos ocorridos na Polinésia Francesa como na epidemia recente no 

Brasil. A SGB é caracterizada pela fraqueza muscular dos membros, que se difunde para todo 

corpo, e paralisia, que pode evoluir para doenças respiratórias e até morte. Tal manifestação é 

bastante precoce em casos relacionados ao ZIKV, cerca de duas semanas após a infecção se 

manifestar. Os casos de SGB devem ser tratados imediatamente, em ambiente hospitalar, sendo 

necessário o suporte de terapia intensiva para alguns casos. O tratamento ocorre com a 

administração de imunoglobulina, podendo ser utilizada a plasmaférese5 em alguns casos, e 

fisioterapia para a reabilitação (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015; SILVA e SOUZA, 2016). 

Na Micronésia, em um surto de infecção por ZIKV em 2007 foram diagnosticados 40 

casos de SGB, o que representava uma incidência de 20 vezes mais do que o período anterior, 

situação semelhante foi identificada posteriormente em 2013, na Polinésia Francesa, e em 2014 

no Brasil (SILVA e SOUZA, 2016). 

 Ainda há a possível associação entre a infecção pelo ZIKV em gestantes e na incidência 

de microcefalia em recém-nascidos. Essa hipótese foi destacada após o aumento abrupto nos 

casos de microcefalia, inicialmente em Pernambuco, espalhando-se para outras cidades do 

Nordeste brasileiro a partir de outubro de 2015 (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). 

Em 22 de Outubro de 2015 o Ministério da Saúde foi comunicado pela Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco, que desde o mês de agosto de 2015 ocorrera um aumento 

considerável no número de casos de microcefalia. Fato este que despertou interesse tanto das 

autoridades do Estado, como dos especialistas que iniciaram uma busca incessante para levantar 

os dados e verificar quais eram as possíveis causas do ocorrido (BRASIL, 2015b). 

 Foi observado que esta situação não estava restrita ao Estado de Pernambuco, através 

de uma análise dos dados nacionais do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

                                                           
5 Plasmaférese consiste em uma forma de tratamento em que se usa uma máquina para remover elementos do 

plasma sanguíneo que são responsáveis por algumas patologias. No caso da síndrome de Guillain-Barré há a 

filtração de alguns anticorpos nocivos presentes no plasma. 
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(SINASC) relativos aos meses de setembro e outubro de 2015, viu-se que havia um aumento 

de casos na região Nordeste do Brasil, quando comparados aos últimos quatro anos e que esse 

aumento tinha relação com um vírus recém descoberto no Brasil, denominado Zika (BRASIL, 

2015b). 

 Então, em 28 de novembro de 2015 o Ministério da Saúde do Brasil reconheceu a 

relação entre a presença de ZIKV e a ocorrência de microcefalia com base na: identificação de 

óbitos de recém-nascidos malformados e padrões sugestivos de infecção no Estado do Rio 

Grande do Norte; identificação de dois óbitos em diferentes unidade federativas com resultados 

negativos para outros vírus e identificação do RNA do Zika nas vísceras; evidências na 

literatura de que o ZIKV é neurotrópico e o fato que, após o seu surgimento no Brasil, a 

Polinésia Francesa identificou casos semelhantes em seu território; e na identificação do vírus 

no líquido amniótico de duas mulheres grávidas cujos fetos tinham microcefalia em áreas rurais 

na Paraíba (LOPES, MIYAJI e INFANTI, 2016). No dia seguinte, 29 de novembro, a 

classificação deste evento foi denominada como potencial Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (BRASIL, 2015d). 

Evidências disponíveis indicam a relação entre o ZIKV e a ocorrência de microcefalias, 

já há o conhecimento de que malformações congênitas, incluindo a microcefalia, apresentam 

etiologia complexa e multifatorial, podendo ser consequência de diversos processos infecciosas 

durante a gestação (BRASIL, 2015c). 

A infecção congênita pelo ZIKV é definida pela presença de alterações típicas, como 

calcificações intracranianas, dilatação dos ventrículos cerebrais ou alterações na fossa posterior 

e outros sinais clínicos encontrados por qualquer método de imagem ou ainda a identificação 

do ZIKV em testes de laboratório (SIMÕES et al., 2016). Em média, 90% das crianças com 

microcefalia apresentam também retardo mental, cujo o nível e gravidade divergem de caso a 

caso. Importante destacar que não há tratamento específico para a microcefalia, contanto apenas 

cm medidas de suporte no auxílio do desenvolvimento da criança oferecidas pelo Sistema Único 

de Saúde (ABREU, NOVAIS e GUIMARÃES, 2016). 

 De todas as alterações causadas pela infecção congênita por ZIKV, a microcefalia é a 

que mais se destaca, por ser uma complicação neurológica grave, e irreversível. A organização 

Mundial da Saúde (OMS) definia em 2015 o recém-nascido (RN) com microcefalia aquele cujo 
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perímetro cefálico (PC) era igual ou inferior a 32 centímetros (cm) , este PC é importante pois 

serve de base para diagnóstico de inúmeras doenças neurológicas (BRASIL, 2015b). 

Em março de 2016 houve a atualização destes critérios, o RN com menos de 37 semanas 

de idade gestacional cujo PC fosse menor que 2 desvios-padrão, de acordo com a tabela 

Intergrowth, para a idade gestacional e sexo teriam microcefalia, em números isso revela o 

seguinte: o RN com 37 semanas ou mais de idade gestacional cujo PC fosse menor ou igual a 

31,5 cm em meninas e 31,9 cm em meninos teriam microcefalia (OMS, 2016). 

 Todas as crianças diagnosticadas com microcefalia devem receber avaliação e 

acompanhamento durante a infância, envolvendo ações como: “crescimento da cabeça, 

histórico da gestação, materno e familiar, avaliação de desenvolvimento, exames físicos e 

neurológicos, incluindo avaliação da audição e ocular para identificação de problemas” 

(BRASIL, 2015d). 

 Até o momento foram levantadas diversas evidências que sustentam a decisão do 

Ministério da Saúde de reconhecer a relação entre o ZIKV e a microcefalia, entre elas, podemos 

destacar as mais importantes, que são: “constatação de que os padrões de distribuição dos casos 

suspeitos de microcefalia pós infecciosa apresentam características de dispersão e não indicam 

concentração espacial”; “constatação de que os primeiros meses de gestação das mulheres com 

crianças microcefálicas correspondem ao período de maior circulação do ZIKV na região 

Nordeste” (BRASIL, 2015c). Desta forma a infecção do ZIKV como causa de microcefalia 

pode se tornar a primeira praga do século XXI (RIBEIRO e QUITROM, 2016). A seguir, na 

Figura 1, há a linha do tempo que representa o processo histórico do ZIKV até resultar na 

epidemia associada com a microcefalia. 
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Figura 01 - Linha do tempo da evolução do vírus Zika e microcefalia. 

 

  

A infecção pelo ZIKV ocorre em todos os ambientes, porém acomete principalmente os 

centros urbanos, em que transformações ocorrem de forma acelerada, o que repercute nas 

condições de vida da população, que acaba influenciada por aspectos de teor ambiental, 

demográfico, sociocultural, econômico e político, fatores que interferem na ocorrência de 

agravos à saúde, principalmente no que diz respeito a doenças infectocontagiosas. 

Há ainda um consenso de que pessoas que vivem em condições sociais e econômicas 

desfavoráveis possuem piores condições de saúde, assim o termo “desigualdade em saúde” 

surgiu para designar as “diferenças dos níveis de saúde em grupos socioeconômicos distintos”, 

explicando que tais diferenças estabelecem diferentes padrões de morbimortalidade entre os 

grupos sociais (DUARTE et al., 2002). 

A desigualdade em saúde varia conforma espaço e tempo, e pode ser intensificada por 

determinantes demográficos e ambientais, acesso a serviços de saúde e bens em gerais, e até 

mesmo políticas públicas existentes (DUARTE et al., 2002). Esse ponto torna-se importante 

para os casos de infecção pelo ZIKV ao entender que as pessoas acometidas se encontram em 

situação de vulnerabilidade social (LESSER e KITRON, 2016). 
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Desta forma, esta pesquisa tem a seguinte hipótese direcional: que há uma associação 

direta entre a distribuição de casos de ZIKV e o nível de desenvolvimento humano na região 

metropolitana de Maceió, visto que há fatores que determinam a distribuição geográfica do 

vetor e a consequente infecção pelo vírus.  

 Importante saber que o desenvolvimento humano foi conceituado pela primeira vez em 

1990, no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) criado pelos economistas Mahbub ul Haq e Amartya Sen6. 

Tal conceito consiste no “processo de ampliação das liberdades das pessoas, com relação às 

suas capacidades e às oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida que 

desejam ter”, de forma que essas liberdades incluem as dinâmicas sociais, econômicas, políticas 

e ambientais para que as pessoas tenham oportunidades de escolha (IPEA, 2014, p. 10). 

 Por muito tempo o Produto Interno Bruto per capita (PIB) foi utilizado como medida 

de desenvolvimento, porém, a necessidade de uma medida que abrangesse de forma mais 

apropriada todas as dimensões do desenvolvimento humano foi sentida, criando então o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), que reúne três aspectos mais importantes para o alcance 

das liberdades das pessoas: saúde, a longevidade - ocorrência de uma vida longa e saudável; 

educação, o acesso ao conhecimento; e a renda, a capacidade de se obter um padrão de vida 

digno (IPEA, 2014). 

 Para melhor representação das regiões que o IDH retrata houve a adaptação desse índice, 

fazendo com que o IDH Global tenha representação mundial e os IDHs nacionais utilizam 

indicadores mais adequados às suas necessidades (IPEA, 2014). 

 Afim de utilizar indicadores cada vez mais específicos para a realidade local, em 2012, 

no Brasil, houve a criação do IDH Municipal (IDH-M) dos 5.565 municípios brasileiros, 

cálculos realizados a partir dos censos demográficos do IBGE (1991, 2000 e 2010). O IDHM 

brasileiro considera as três dimensões do IGH Global, longevidade, educação e renda, e vai 

além, ao adequar a metodologia global ao perfil brasileiro e à disponibilidade de indicadores 

                                                           
6 A teoria de Amartya Sen, de desenvolvimento como expansão das capacidades, foi um ponto inicial para a 

abordagem do desenvolvimento humano, o foco central é que o objetivo do desenvolvimento é melhorar as vidas 

humanas, e isso significa expandir as possibilidades de ser e fazer das pessoas (tais como ser saudável e bem 

nutrido, ter conhecimentos e participar da vida da comunidade). Desta forma, o desenvolvimento nesta ótica 

significa destruir os obstáculos, tais como analfabetismo, falta de saúde, impossibilidade de acesso a recursos ou 

ausência de liberdades civis e políticas, para que as pessoas possam viver a vida que valorizam. 
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nacionais. Assim o IDH-M possibilita a comparação entre os municípios e estimula a melhoria 

(IPEA, 2014). 

O IDH não consegue avaliar desigualdade social, para isso o matemático italiano 

Conrado Gini criou o Índice de Gini, com o intuito de mensurar o grau de concentração de 

renda em determinado grupo, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e 

dos mais ricos, na prática, esse índice costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais 

ricos. Numericamente, varia de zero a um, em que zero representa a situação de igualdade, 

todos apresentam a mesma renda, então, quanto mais próximo de zero, menos concentrada é a 

distribuição de renda (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2016). 

No caso do Brasil, o índice de Gini apresenta-se em queda, em 2004 era de 0,545 e em 

2014 passou para 0,490, porém, apesar desse visível avanço o nível de desigualdade é elevado 

quando comparado a outros países em mesmo estágio de desenvolvimento. Esse fato torna-se 

preocupante ao realizar a análise dos dados de renda de forma mais detida, em média, o 1% 

mais rico acumula 14% da renda declarada no Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e 

15% de toda a riqueza (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2016). 

 Constata-se então que saúde e desenvolvimento encontram-se intimamente ligados, 

levantando a crer na hipótese de que o número de casos de ZIKV está associado ao nível de 

desenvolvimento humano nas áreas, e até mesmo o de desigualdade social. Além disso, de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pobreza é a maior causa de mortes no 

mundo, apresentando influência na vida humana desde a concepção até a morte (CARRARA e 

VENTURA, 2012).  

 Por outro lado, Wilkinson e Pickett demonstraram com sua pesquisa, em 2015, que os 

problemas sociais de um país não são determinados exatamente pela riqueza ou pobreza, mas 

por quão igualitária a sociedade é. Ao comparar dados variados sobre problemas sociais 

(doenças mentais, expectativa de vida, desempenho escolar infantil, obesidade, taxa de 

homicídios, dentre outros) dos 23 países mais ricos do mundo, chegaram a conclusão que os 

países com menos desigualdades se saem melhor nos índices, mesmo que não sejam os mais 

ricos. 

Nos últimos anos, ouvimos muito sobre a desigualdade e suas consequências, 

personagens públicos tiveram afirmações sobre o tema, como o presidente americano Barack 

Obama que colocou que “a desigualdade é o desafio que define nossa época”. O Papa Francisco 



29 

 

 

 

afirmou que a “desigualdade é a base de todas as doenças sociais” (WILKINSON e PICKETT, 

2015), e não é diferente para a infecção por ZIKV, as doenças transmitidas por mosquitos afeta 

mais a camada menos privilegiada da população brasileira, visto que os bairros onde essas 

pessoas residem apresentam mais fatores de riscos quando comparados a população mais 

abastada, fatores esses que já foram relatados anteriormente, como acúmulo de lixo, 

saneamento ineficaz, com presença de esgoto a céu aberto em muitos locais, em outros, a falta 

de água acarreta o armazenamento impróprio, que possibilita a proliferação de vetores 

(LESSER e KITRON, 2016).  

Desta forma, entender a associação entre os locais onde há maior incidência de ZIKV 

na região metropolitana de Maceió e o nível de desenvolvimento das áreas possibilitará ações 

de prevenção mais apropriadas e até mesmo o entendimento das áreas de maior risco e a forma 

como o vetor opera.  

 

1.4 Objetivos 

Objetivo geral: 

Avaliar a distribuição espacial dos casos de ZIKV na Região Metropolitana de Maceió (RMM) 

no período de Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 2017. 

 

Objetivos específicos:  

• Compreender as características gerais da infecção por ZIKV e como ocorreu a sua 

distribuição; 

• Verificar a existência de associação dos indicadores demográficos, sociais, econômicos com 

a taxa do agravo na RMM no período de estudo; 

• Mensurar as desigualdades em relação à taxa de incidência de infecção por ZIKV entre os 

municípios de Alagoas e, especificamente, na Região Metropolitana de Maceió.  
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1.5 Aspectos metodológicos 

Consiste em um estudo quantitativo com delineamento ecológico transversal, ou seja, 

as informações serão organizadas e analisadas segundo agregados espaciais em momentos 

determinados. A população do estudo são os casos notificados pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Maceió e Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas de Infecção por ZIKV na 

população no período de Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 2017. 

A unidade de análise será a notificação dos casos de infecção por Zika vírus na Região 

Metropolitana de Maceió, com seus indicadores populacionais, sociais e econômicos advindos 

da agregação das informações dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Para a Região Metropolitana e Zonas Macro-Urbanas que apresentarem 

maior relação entre os casos de infecção por ZIKV registrados será realizada a distribuição 

espacial de acordo com suas regiões administrativas.  

 A Região Metropolitana de Maceió foi criada em 1998 pela Lei Complementar n°18 e 

posteriormente reformulada para acréscimo do Município de Atalaia pela Lei Complementar 

n° 38 de 2013 e pelo também acréscimo do Município de Murici pela Lei Complementar n° 4 

de 2014. Desta forma estão região compreende os municípios a seguir: Maceió, Marechal 

Deodoro, Barra de São Miguel, Pilar, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, 

Messias, Paripueira, Barra de Santo Antônio, Atalaia e Murici (ALAGOAS, 1988; ALAGOAS, 

2013). 

As variáveis estudadas foram as seguintes: 

• Variável dependente: incidência de casos de ZIKV. 

• Variáveis independentes: correspondentes a dois grupos de variáveis: 1) Indicadores 

sociodemográficos: densidade demográfica nas áreas impactadas; renda per capita; 

escolaridade; 2) Saúde ambiental: instalações sanitárias; coleta de lixo e resíduos 

depositados em áreas urbanas. 

Os indicadores sociodemográficos foram escolhidos devido a justificativa existente da 

infecção por ZIKV como uma doença típica da desigualdade social, inclusive um professor de 

filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, Érico Andrada, aprofundou nessas relações 

e denominou como “geografia do Zika”, visto que a infecção é uma consequência da ocupação 

desordenada e segregação urbana (TRATA BRASIL, 2016). Já as variáveis de saúde ambiental 
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foram apontadas devido a ligação existente entre elas e a reprodução do mosquito e consequente 

infecção pelo vírus, afinal, instalações sanitárias precárias, coleta de lixo deficiente e resíduos 

depositados em áreas urbanas promovem a formação de locais com acúmulo de água, sendo 

propício para multiplicação do vetor. 

O período de estudo proposto inicialmente foi de novembro de 2015 (momento em que 

a ligação entre ZIKV e microcefalia foi efetuada) até o ano de 2016, porém a notificação 

obrigatória do agravo só foi exigida a partir de 17 de fevereiro de 2016, com a publicação da 

Portaria n° 204/2016 realizada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2016d). Desta forma, o período 

de estudo desta pesquisa consiste de Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 2017. 

 Os critérios de Inclusão e exclusão são os seguintes: 

• Critérios de inclusão: casos de infecção por ZIKV. 

• Critérios de exclusão: fichas em que não constem os dados de endereço da pessoa acometida 

pela infecção por ZIKV ou por microcefalia. 

Como o estudo não envolveu a identificação dos indivíduos, somente utilizou dados 

secundários provenientes da Secretaria Estadual de Saúde, não foi necessária a elaboração de 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou a submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. Salienta-se que o sigilo foi mantido, os endereços não foram reconhecidos pela forma 

de apresentação do trabalho com mapas, logradouros ou pontos. 

Inicialmente utilizaríamos os dados provenientes das duas Secretarias de Saúde, a nível 

municipal e estadual, porém os dados disponibilizados pela secretaria municipal foram dados 

que não demonstraram confiança, visto que diversas vezes os mesmos não condiziam, por 

exemplo, o total de número de casos era um, no momento de qualificar por raça, sexo e 

escolaridade, os casos aumentavam, sem justificativa, assim como a SES disponibilizou os 

dados completos, inclusive por localização de bairro do município de Maceió, houve a decisão 

de realizar a pesquisa com estes. 

A análise de dados abrange duas modalidades, a análise descritiva e a espacial. A análise 

descritiva mostrará, com tabelas e mapas por áreas e pontos, a distribuição dos casos individuais 

segundo regiões administrativas dos municípios com maior frequência de casos e macrorregiões 

de saúde do estado, além dos dados agregados, ou seja, os indicadores demográficos, sociais, 

econômicos e de saúde. 
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Inicialmente foi proposto a utilização da Correlação de Pearson para identificar a 

associação linear entre duas variáveis, e que mais justificariam a hipótese levantada, como a 

correlação entre cobertura de saneamento e áreas com maior incidência de infecção por ZIKV. 

Porém como o número de casos foi pequeno, apenas 13 municípios, então além da correlação 

de Pearson foi utilizada também a Correlação de Spearman, que é utilizada quando o número 

de casos é pequeno e quando os dados não satisfazem as condições dos testes paramétricos 

(DANCEY e REIDY, 2013). 

Foram utilizados ainda os testes Mann-Whitney e Wilcoxon com o objetivo de avaliar 

a presença de diferença estatística significativa entre as médias dos postos de duas condições. 

Assim, o teste Mann-Whitney é usado quando se tem participantes diferentes em cada condição 

e o Wilcoxon quando se tem os mesmos participantes ou participantes emparelhados nas duas 

condições (DANCEY e REIDY, 2013). 

É importante destacar que o coeficiente de Pearson já foi utilizado em inúmeros estudos 

nacionais e internacionais para relacionar arboviroses, principalmente no que diz respeito à 

dengue, e à meteorologia, sendo esta considerada um fator determinante da dengue. Souza 

(2012) utilizou variáveis como a média da temperatura, precipitação e umidade relativa, para 

comprovar a influência da variabilidade climática em casos de dengue na Baixada Santista. 

Júnior (2011), relacionou estes fatores com a propagação do vetor na cidade do Recife. 

A análise espacial foi realizada utilizando um programa de análise espacial, o software 

gratuito Quantum GIS (QGIS) que consiste em um programa de Sistema de Informação 

Geográfica com código aberto e licenciado sob a Licença Pública Geral e oferece análise 

espacial por áreas e análise padrão de pontos.  

Análise espacial é definida como um estudo quantitativo dos fenômenos ocorridos no 

espaço (BAILEY e GATRELL, 1995). E com ela é possível realizar uma análise simultânea de 

vulnerabilidades e determinantes e assim identificar padrões (SCANDAR, 2010). 

A técnica de Kernel foi utilizada para detecção de aglomerados. A estimativa de Kernel 

é uma técnica estatística de interpolação, não paramétrica, exploratória que gera uma superfície 

de densidade com identificação visual de “áreas quentes”, ou seja, de aglomerados (BRASIL, 

2007). Serão utilizadas ainda imagens de satélite e fotografias para contextualizar os meios em 

que ocorrem mais casos de infecção por ZIKV. 
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    Tabela 02 - Desenho de Pesquisa. 

    Fonte: Elaboração própria.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia Estudo quantitativo, com delineamento ecológico transversal. 

Objeto de 

Pesquisa 

Distribuição espacial dos casos de ZIKV na Região Metropolitana de 

Maceió, Alagoas, de 2016 a 2017. 

População Casos notificados de infecção por ZIKV. 

Pergunta de 

pesquisa 

Como se dá a distribuição dos casos de infecção por ZIKV na Região 

Metropolitana de Maceió? 

Hipótese 

Associação entre a distribuição de casos de infecção por ZIKV e as 

variáveis que compõem o índice de desenvolvimento humano das áreas 

afetadas na região metropolitana de Maceió. 

Variável 

Dependente Incidência de casos de infecção por ZIKV. 

Variáveis 

Independentes 

1) Indicadores sociodemográficos: densidade demográfica; renda per 

capita; escolaridade; 2) Saúde ambiental: instalações sanitárias; coleta de 

lixo e resíduos depositados em áreas urbanas. 

Técnicas 

Análise descritiva; Correlação de Pearson; Correlação de Spearman; Testes 

de Mann-Whitney e Wilcoxon; Técnica de Kernel. 
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2 SANEAMENTO, ARBOVIROSES E DETERMINANTES AMBIENTAIS: 

IMPACTOS NA SAÚDE URBANA  

 

Resumo 

A urbanização no Brasil ocorreu de forma rápida e sem qualquer planejamento urbano ou 

organização da infraestrutura que iria receber as pessoas que migravam das áreas rurais até os 

centros urbanos, em busca de melhores condições de vida. As consequências desse movimento 

e infraestrutura inadequada foram as mais diversas, desde ocupações irregulares; depósito de 

lixo em área inapropriada; esgoto ao céu aberto. Todos estes pontos impactam sobre a vida da 

população, propiciando inclusive a reprodução de pragas e vetores. Desta forma, entender a 

saúde urbana, os riscos acarretados pelas cidades, as repercussões na saúde e as relações sociais 

urbanas proporcionam o conhecimento sobre onde a prevenção deve ser investida. Assim 

buscaremos responder a seguinte questão de pergunta: Quais as repercussões da urbanização 

mal planejada na saúde da população? Para este fim foi realizado um estudo qualitativo e uma 

investigação descritiva e analítica através de busca documental e bibliográfica. Os impactos 

ambientais decorrentes da falta de infraestrutura decorrente da urbanização podem oferecer 

riscos à saúde humana, visto que a disposição de resíduos em lixões e aterros podem ocasionar 

exposição humana a substâncias químicas, com reflexo no aumento de anomalias congênitas, 

baixo peso ao nascer, abortos e óbitos nacionais e incidência de alguns tipos de câncer. Além 

disso, o saneamento ineficaz pode acarretar doenças veiculadas pela água, como é o caso de 

diarreias, hepatite e esquistossomose. E pode propiciar a reprodução de vetores de outras 

doenças, como é o caso do Aedes aegypti, responsável pela transmissão das arboviroses 

(dengue, chikungunya e Zika). Em 2050, 60% da população mundial habitará nos centros 

urbanos, ou seja, se o presente já reflete a urbanização, o futuro é iminentemente urbano, o que 

demonstra a necessidade de se continuar estudando a saúde urbana e ambiental, afim de 

promover melhor qualidade de vida para as pessoas que residem e residirão nesse espaço. 

Palavras-chave: Urbanização; Saúde da População Urbana; Zika. 

 

Abstract 

Urbanization in Brazil occurred quickly and without any urban planning or organization of the 

infrastructure that would receive people who migrated from rural areas to urban centers in 

search of better living conditions. The consequences of this movement and inadequate 

infrastructure were the most diverse, ranging from irregular occupations; garbage disposal in 

inappropriate area; sewer to the open sky. All these points impact on the life of the population, 

propitiating even the reproduction of pests and vectors. In this way, understanding urban health, 

the risks posed by cities, the repercussions on health and urban social relations provide the 

knowledge about where prevention should be invested. So we will answer the following 

question: What are the repercussions of badly planned urbanization on the health of the 

population? For this purpose a qualitative study and a descriptive and analytical research were 

carried out through documentary and bibliographic search. The environmental impacts resulting 

from the lack of infrastructure resulting from urbanization can pose risks to human health, since 

the disposal of waste in dumps and landfills can cause human exposure to chemical substances, 

with a consequence of an increase in congenital anomalies, low birth weight, miscarriages and 
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national deaths and incidence of some types of cancer. In addition, ineffective sanitation can 

lead to water-borne diseases, such as diarrhea, hepatitis and schistosomiasis. And it can promote 

the reproduction of vectors of other diseases, as is the case of Aedes aegypti, responsible for 

the transmission of arboviruses (dengue, chikungunya and Zika). By 2050, 60% of the world's 

population will live in urban centers, that is, if the present already reflects urbanization, the 

future is imminently urban, which demonstrates the need to continue studying urban and 

environmental health in order to promote better quality of life for the people residing and 

residing in that space. 

Keywords: Urbanization; Urban Health; Zika. 

 

2.1 Introdução 

Os temas “saúde” e “meio ambiente” sempre estiveram interligados ao longo da história 

das políticas públicas mundiais. Um exemplo prático é que o processo de urbanização e a 

formação de cidades são movimentos fundamentais para a incidência e proliferação de doenças 

infectocontagiosas além de epidemias e pandemias nas diferentes regiões do mundo 

(MENDONÇA, VEIGA E SOUZA e DUTRA, 2009). 

O crescimento urbano é um fenômeno mundial, que ocorre com velocidade 

impressionante, estima-se que no período de 2007 a 2050 a população mundial passará de 6,7 

para 9,2 bilhões, com cerca de 6,4 bilhões de pessoas (60%) localizadas em centros urbanos 

(WHO, 2008). 

Boa parte da população mundial, até 2008, residia em áreas rurais, somente neste ano 

houve o primeiro registro de mais pessoas em área urbana que rural, cerca de 3,3 bilhões de 

pessoas. Acredita-se que em 2030 cerca de 5,0 bilhões de indivíduos, o que representa dois 

terços da população mundial residirão em áreas urbanas, enquanto que a população rural 

reduzirá para 28 milhões de pessoas (WHO, 2008).  

No Brasil não é diferente, a urbanização se deu de forma desordenada, sem 

planejamento adequado, o que acarretou problemas no abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e ocupações irregulares, elevando consideravelmente os riscos de infecções 

transmitidas por veiculação hídrica e por vetores que se multiplicam nessas áreas vulneráveis, 

com risco elevado para população urbana (MACHADO et al., 2013). 

Estabelecer essa relação, entre ambiente e saúde, é importante para que haja maior 

prevenção desses agravos à saúde, entendendo que para o controle de vetores de doenças em 

áreas que apresentaram rápida urbanização são necessárias não somente ações de saúde, mas 
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que hajam políticas que integrem a mobilização da sociedade, saúde, educação ambiental, 

melhorias de habitação, saneamento e ações para evitar mais desmatamento (MACHADO et 

al., 2013). 

Com base nessas relações surgiu um novo ramo da saúde pública, o conceito de saúde 

urbana, que explora os fatores de riscos das cidades, suas repercussões na saúde da população 

e nas relações sociais urbanas (CALAFFA et al., 2008). 

Considerando esse novo conceito e os aspectos que envolvem a saúde urbana, três 

pontos devem ser esclarecidos: apesar de sempre se esperar vantagens da urbanização, a mesma 

pode acarretar prejuízos também, sociais, econômicos e ambientais de alto impacto e de difícil 

avaliação; aspectos físicos e sociais de uma cidade e seus bairros podem atingir a saúde dos 

indivíduos; e que, utilizando uma visão mais abrangente, os agravos ao processo saúde-doença 

do indivíduo podem estar associados ao meio urbano onde estão inseridos, sobrepujando os 

atributos individuais (CALAFFA et al., 2008). 

O aumento populacional, as migrações, viagens aéreas facilitadas, a urbanização 

inadequada, o funcionamento irregular dos sistemas de saúde e o aumento da densidade 

populacional são fatores fundamentais para a ocorrência de doenças infectocontagiosas, em 

especial as arboviroses (dengue, chikungunya e Zika vírus - ZIKV), transmitidas pelo vetor 

Aedes aegypti, que tem sua reprodução acentuada em áreas urbanas, inclusive já há estudos que 

comprovam que as condições socioambientais do Brasil são favoráveis à proliferação do 

mosquito (BARBOSA e SILVA, 2015). 

 Desta forma, o objetivo do presente estudo é verificar as relações entre urbanização e 

saúde urbana, em especial as infecções ocasionadas pelo vetor Aedes aegypti. Para alcançar este 

objetivo buscou-se responder a seguinte questão norteadora: quais as repercussões da 

urbanização mal planejada na saúde da população? 

 

2.2 Materiais e Métodos 

Consiste em um estudo com abordagem qualitativa, cujo objetivo é “descrever ou 

interpretar, mais do que avaliar”, representando desta forma “uma extensão da capacidade do 

investigador em dar sentido ao fenômeno” (FREIXO, 2009, p.146). Os principais 

procedimentos qualitativos consistem na amostragem intencional; coleta de dados abertos; e 
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análise de textos ou de imagens, com a utilização da Matriz de Leopold, Checklist e Diagrama 

de interação para melhor visualização e discussão (CRESWELL, 2010). 

A matriz de Leopold foi utilizada afim de identificar os impactos ambientais 

provenientes do processo de urbanização. As colunas correspondem aos aspectos, que consiste 

em “elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com 

o meio ambiente”, desta forma, tais elementos foram divididos em três categorias, saúde 

ambiental; aspectos sociais e outras emissões, e através de símbolos, como podemos visualizar 

nas legendas abaixo da Matriz, tais aspectos foram classificados em significativo, pouco 

significativo e não significativo, esta classificação é repleta de subjetividade, mas desta maneira 

houve a tentativa de expressar o que é expressivo quando relacionado ao impacto 

correspondente (SANCHEZ, 2013). 

Já nas linhas há os impactos ambientais propriamente ditos, que consiste na “alteração 

da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada 

por ação humana”. Foram divididos em dois blocos principais, o de impactos negativos e 

positivos, por entender que um processo acarreta também impactos positivos. Porém a 

urbanização, quando vista pela visão ambiental, acarreta inúmeras consequências negativas, 

como mudança do solo não urbano, com vegetação, por solo urbano, vias e residências, que 

proporcionem rápida locomoção e avanço da cidade, desta forma os impactos positivos 

elencados foram somente de critério socioeconômico (SANCHEZ, 2013). 

Nos espaços reservados aos impactos ambientais negativos, houve a subdivisão entre 

aqueles impactos que envolvem os meios físico, biótico e antrópico, porém ao entender que um 

impacto pode ser classificado em mais de um tópico, foram distribuídas cores para aqueles os 

que se enquadravam nesta situação e foi explicado em uma Legenda própria. Além disso, esses 

impactos foram classificados conforme sua importância, se é considerado muito ou pouco 

importante, se eram considerados reversíveis ou irreversíveis, ou seja, se este impacto pode ou 

não ser controlado ou removido. Os impactos ambientais foram também classificados em local, 

regional ou nacional. 

Realizou-se uma investigação descritiva e analítica, por meio da técnica de investigação 

documental e bibliográfica, em textos de artigos científicos e de descrição do processo de 

urbanização e suas relações, no que diz respeito as consequências, com destaque para o âmbito 

da saúde. 



38 

 

 

 

 A pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam tratamento 

analítico, ou seja, as fontes primárias, enquanto a pesquisa bibliográfica remete para as 

contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias (SÁ-

SILVA, ALMEIDA e GUINDAN, 2009). 

Foram utilizados como fontes primárias: legislações e documentos oficiais (plano 

diretor; mapeamentos e boletins epidemiológicos). Como fontes secundárias, recorreu-se a 

artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais disponíveis na Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico, além dos livros que abordavam 

aspectos relacionados à temática. Após a seleção dos textos que constituíram o alicerce 

metodológico do estudo, procedeu-se a uma análise de conteúdo dos documentos relacionados 

e análise espacial para ilustrar casos pontuais que correlacionam urbanização e saúde pública.  

A apresentação dos resultados foi dividida em quatro unidades de análise. Na primeira 

foi realizada uma síntese dos conceitos referentes a urbanização e metropolização, bem como a 

associação desse movimento com a saúde da população; na segunda unidade foram distribuídos 

os riscos e vulnerabilidades decorrentes do processo de urbanização, com o foco especial nos 

impactos ambientais; em um terceiro momento foram destacados os impactos ambientais 

responsáveis pela proliferação do Aedes aegypti e infecção pelo vírus Zika (ZIKV), 

principalmente no que diz respeito a falta de saneamento; e a quarta unidade trará uma discussão 

sobre as mudanças que a possibilidade do mosquito do gênero Culex na transmissão do vírus 

acarreta. 

 

2.3 Resultados e discussão 

Metropolização e Saúde 

 Hipócrates, no ano de 460 a.C. já destacava a interligação entre saúde e meio ambiente. 

E sua obra Áreas, águas e lugares o filósofo apontava o meio ambiente na determinação e 

evolução de patologias, embora se considerasse nesse período o meio ambiente como um 

elemento a ser observado passivamente, sem qualquer intromissão ou domínio (HIPÓCRATES, 

1988). 

 A partir dos séculos XVI e XVII a concepção de “ambiental” foi destacada novamente 

com a Teoria dos Miasmas, que considerava o ar e os odores como forma de transmissão de 

doenças. Mesmo essa teoria sendo hegemônica até o século XIX, a crescente urbanização da 
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Europa e o modo de produção baseado em fábricas fizeram com que os movimentos sociais 

atribuíssem as condições de vida como fator importante para surgimento de doenças, atribuindo 

ao meio ambiente um caráter predominantemente social (GOUVEIA, 1999). 

 Essa preocupação, das consequências das condições ambientais e/ou urbanas na saúde 

da população, se intensificou entre os séculos XVIII e XIX com a associação da saúde e os 

efeitos do processo de industrialização e urbanização. O movimento do Sanitarismo surgiu com 

o discurso pautado no saneamento básico e controle de vetores como principal estratégia, 

ampliando a abordagem do problema socioambiental urbano (MENDONÇA, VEIGA E 

SOUZA e DUTRA, 2009). 

 A Carta de Ottawa, criada na I Conferência Internacional de Promoção da Saúde 

realizada no Canadá, em 1986, reforçou esta informação, ao afirmar que as condições e os 

requisitos para a saúde consistem na paz, educação, moradia, alimentação, renda, ecossistema 

estável, justiça social e equidade (MENDONÇA, VEIGA E SOUZA e DUTRA, 2009). 

Trazendo então a saúde não somente como a ausência de doença, mas como um conjunto de 

características para um bem-estar físico, mental e social. 

 A revolução urbana e o crescimento das cidades ocasionaram e ainda repercutem em 

consequências ambientais consideráveis, principalmente no que diz respeito a países não 

desenvolvidos, que não apresentam legislação de controle ambiental, ou que existe, porém, de 

forma ineficiente. Nesses países, a urbanização acelerada e não planejada ocasionou uma 

infraestrutura inadequada, com serviços que não cooperam para a qualidade de vida da 

população: sem serviços básicos de abastecimento de água, saneamento, coleta e destinação de 

lixo; condições inadequadas de moradia que trazem riscos para a saúde das pessoas 

(GOUVEIA, 1999). 

 Nota-se que a discussão sobre meio ambiente e saúde está sempre relacionada às 

condições de vida da população. É impossível atuar na proteção da saúde das pessoas sem 

realizar cuidados básicos ao meio ambiente, assim como, não se pode falar em danos ao meio 

sem associar às repercussões na saúde individual e coletiva. Nessa discussão estão envolvidos 

temas relacionados à terra, à água, saneamento básico, alimentação, moradia e doenças, 

associando a crise ambiental no setor de saúde e a forma como as cidades foram criadas 

(CAMPONOGARA et al., 2013). 
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 Para esquematizar as possíveis consequência da urbanização existente no Brasil, não 

planejada e acelerada, a seguir encontra-se um diagrama de interação com algumas possíveis 

linhas de repercussões (Figura 02).  

 

Figura 02 - Diagrama de interação – Urbanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O termo “urbano” tem sua origem do latim e tem dois significados: de urbanun (arado) 

e de povoação. Este deu origem a dois termos, urbe e urbs, o último faz referência à cidade de 

Roma, conhecida como cidade-império. No século XVI, o termo urbano foi então resgatado, 

sendo utilizado para abordar as cidades e seu entorno, a palavra “urbanicidade” para relacionar 
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condições de saúde associadas a áreas urbanas em um momento, utilizando-se de uma 

abordagem transversal. E “urbanização” refere ao “complexo processo mediante o qual a cidade 

cresce (ou diminui), modifica e influencia a saúde (visão longitudinal)” (CALAFFA et al., 

2008, p. 1788). 

O processo de urbanização no Brasil teve início na primeira metade do século XX, 

intensificando-se a partir de 1950, período em que a indústria passa a ser o setor mais importante 

da economia nacional, caracterizando a transição de uma economia agrário-exportadora para 

uma economia urbano-industrial, porém, foi somente na década de sessenta que o aumento da 

população urbana se mostrou tão intenso que esta camada começou a ser maior do que a 

população rural (ROMANELLI e ABIKO, 2011). 

Diferente do que ocorreu em boa parte dos países desenvolvidos, em que a infraestrutura 

para o desenvolvimento urbano foi financiada primeiramente pela iniciativa privada, no Brasil, 

aprouve ao Estado a produção das condições necessárias para o desenvolvimento urbano, 

enquanto o processo foi acontecendo de forma descontrolada (MENEZES, 1996). 

Com o aumento da população urbana, no decorrer dos séculos XIX e XX, os centros 

urbanos concentraram pobreza, deslocamento social e crime. E a falta de planejamento urbano, 

com infraestrutura não adequada acarretou consequências sobre a saúde da população, doenças 

infectocontagiosas se proliferaram, demonstrando a importância de se avaliar a saúde urbana e 

a qualidade ambiental urbana, sendo este último conceito entrelaçado a quatro aspectos do 

ambiente urbano: espacial, biológico, social e econômico que envolvem diversos pontos, como 

podemos observar no Quadro 01 (RIBEIRO e VARGAS, 2015). 

 

Quadro 01 - Qualidade ambiental urbana. 

ESPACIAL BIOLÓGICA SOCIAL ECONÔMICA 

Bem-estar  

Vegetação; 

Espaços abertos; 

Tranquilidade; 

Boa conservação; 

Clima; 

Biodiversidade; 

Saúde física 

Saneamento; 

Umidade; 

Insolação; 

Conforto térmico; 

Inundações; 

Organização 

Comunitária de 

classes; 

Associações; 

Coesão social. 

Oportunidades 

Emprego; 

Trabalho; 

Negócios. 
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Paz. Estabilidade de 

encostas; 

Níveis de ruído; 

Qualidade do ar. 

Acessibilidade 

Acessibilidade; 

Sistema viário; 

Transporte; 

Mobilidade. 

Saúde mental 

Estresse; 

Congestionamentos; 

Filas, demoras; 

Solidão; 

Reclamações; 

Ruído desastres. 

Realização pessoal 

Amizade; 

Afeto; 

Reconhecimento 

social. 

Produtividade 

(des)economias de 

aglomeração; 

Trânsito; 

Custo de vida. 

Competição; 

Complementaridade. 

Desenho urbano 

Referenciais; 

Comunicação; 

Informação; 

Memória, orientação; 

Monotonia; 

Desordem; 

Espaços públicos. 

Segurança 

Trânsito;  

Edificações;  

Marginalidade; 

Violência; 

Terrorismo; 

Invasão de 

privacidade; 

Alimentar. 

Realização 

profissional 

Oportunidade; 

Mobilidade social. 

 

Trocas 

Encontros; 

Cooperação; 

Privacidade. 

Diversidade  

Escolhas; 

Oportunidades; 

Atividades; 

Diversidade. 

Uso e ocupação do 

solo  

Densidade; 

Conflito de usos; 

Acesso a serviços; 

Permeabilidade; 

Segregação; 

Uso misto;  

Diversidade. 

 
Opções  

Habitação;  

Emprego;  

Serviços urbanos; 

Transporte; 

Saúde; 

Educação; 

Lazer, recreação; 

Cultura; 

Consumo. 

 

Fonte: Adaptado de RIBEIRO e VARGAS, 2015, p.16. 

 

 Essa intensa urbanização que aconteceu no Brasil a partir de 1950 vem sendo seguida 

pelo processo de metropolização, que consiste no “processo de integração de território a partir 

de uma cidade-núcleo, configurando um território ampliado, em que se compartilha um 

conjunto de funções de interesse comum”, uma ocupação urbana que por ocorrer de forma 

contínua transcende os limites dos municípios (ROMANELLI e ABIKO, 2011, p.5). 

 A partir dos anos de 1970 esse processo de urbanização somado ao estágio da 

metropolização acarretou um aumento considerável de áreas urbanas extensas, provocando o 

acúmulo de milhões de habitantes em diversas cidades. Desta forma, ao passo que o país se 
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urbanizou, a população passou a se encontrar aglomerada nos espaços metropolitanos 

(ROMANELLI e ABIKO, 2011). 

 O Censo demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, constatou a presença de 39 regiões metropolitanas (RMs), e demonstrou que 55% da 

população urbana brasileira reside nestas áreas, o que representa 47% dos habitantes do Brasil 

(IBGE, 2010). 

 Os efeitos da metropolização são os mais diversos, se por um lado a mesma amplia as 

relações econômicas, por outro potencializa a desigualdade social e vulnerabilidade ambiental, 

visto que permite a contiguidade espacial, o adensamento populacional urbano e permite a 

conectividade da economia, proporcionando avanço do setor, o que pode ser verificado nos 

dados existentes: as 15 maiores metrópoles do país são responsáveis pela maior parte da riqueza 

nacional, em média 50,3% do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2010). 

 Negativamente, através da visualização das metrópoles fica evidenciada a pobreza 

urbana, a concentração de riqueza e pobreza configurada pela segregação sócio espacial, 

instalada nas periferias das cidades, os denominados aglomerados subnormais, comumente 

chamados de favelas, ou assentamentos precários, locais situados nas periferias, distante dos 

centros urbanos, ou até mesmo em zonas centrais, que apresentam topologia imprópria para sua 

existência, em situação de risco geológico, frequentemente sem infraestrutura urbana adequada 

e serviços de esgotamento sanitário, coleta de lixo irregulares, precariedade do transporte 

público, dentre outros. Somadas a essas características há também a presença de insegurança 

física, ambiental e, por diversas vezes, social (GOTTSCHALG, 2012). 

 Aproximadamente um quarto da população mundial urbana permanece vivendo nesses 

tipos de assentamentos. O qual a Organização das Nações Unidas (ONU) define como 

indivíduos que residem sob um mesmo teto, os quais são carentes de uma ou mais das seguintes 

características: acesso à água potável; acesso a instalações sanitárias de qualidade; área de 

moradia suficiente, sem ocorrência de lotação; estrutura da moradia de qualidade e durável; e 

segurança de posse (UN-HABITAT, 2016). 

 Visualizando estes locais nota-se a iniquidade na forma como ocorreu o 

desenvolvimento no país, a distribuição de renda irregular e a consequente desigualdade são 

traduzidas na forma como o espaço urbano é utilizado (GOTTSCHALG, 2012). Visualizamos 
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essa desigualdade nos números: à medida que 20% dos indivíduos mais pobres nas cidades 

lutam para chegar aos 55 anos de idade, 40% dos mais ricos vão além dos 70 anos (UN-

HABITAT, 2016). 

 As condições existentes nestas localidades representam um risco para a saúde da 

população, visto que a saúde é um produto social, influenciada pelo espaço urbano, tornando-

os vulneráveis à surtos de doenças contagiosas, até mesmo predispondo a doenças causadas por 

vetores que têm sua presença relacionada às características ambientais existentes no local, como 

as arboviroses (MENDONÇA, VEIGA E SOUZA e DUTRA, 2009; UN-HABITAT, 2016). 

 Diversas doenças encontram meios favoráveis para disseminação em meio à 

desorganização das cidades. O mosquito Aedes aegypti, principal vetor das arboviroses 

(dengue, ZIKV e Chikungunya), adaptou-se facilmente ao ambiente urbano, devido ao maior 

número de habitantes aglomerados e uma maior quantidade de criadouros artificiais 

(MENDONÇA, VEIGA E SOUZA e DUTRA, 2009). 

 A relação do Aedes aegypti com a qualidade de vida urbana da população é íntima e 

baseia-se nas condições de planejamento urbano, presença de saneamento básico, coleta de lixo 

eficiente, higiene (MENDONÇA, VEIGA E SOUZA e DUTRA, 2009). Por isso, há a 

necessidade de entender como ocorreu o processo de urbanização, a ligação deste movimento 

com a saúde, para assim procurar prevenir os agravos decorrentes dele. 

 

Riscos e vulnerabilidades decorrentes da urbanização 

 A intensa urbanização e crescimento urbano somado ao uso inadequado do solo 

intensificam ameaças consequentes de eventos naturais, como tempestades, enchentes e 

deslizamentos, ou de incidência induzida de agravos como doenças e violências. Tais problemas 

são presentes em diversas cidades no mundo, em especial, na América Latina e no Brasil 

(CIDADE, 2013). 

 No Brasil, a ocupação de áreas de risco, associadas as situações socioeconômicas 

deficientes acarreta no aumento dos grupos sociais acometidos, devido a vulnerabilidade 

existente nessas áreas (CIDADE, 2013). Porém, antes de relatar quais são os riscos e 

vulnerabilidades, é importante que haja a compreensão do sentido desses termos. 
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▪ Vulnerabilidade: “grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade dentro 

de uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou processo” 

(BRASIL, 2007, p. 26). 

▪ Risco: está pautado na possibilidade do acontecimento de um certo processo ou 

fenômeno, e a amplitude de danos ou consequências econômicas e/ou sociais em um 

possível elemento, grupo ou comunidade. Tal conceito segue interligado a 

vulnerabilidade, quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco (BRASIL, 2007). 

▪ Área de Risco: “área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou 

induzidos que causem efeito adverso”. A população que habita neste local está 

susceptível a danos ao bem físico, perdas materiais e patrimoniais, e geralmente essas 

pessoas pertencem a núcleos habitacionais de baixa renda, os assentamentos precários 

(BRASIL, 2007, p. 26). 

 

A Figura 03 a seguir apresenta uma área de risco localizada em Maceió, denominada 

“Dique estrada”, no bairro da Ponta Grossa, em que a infraestrutura não é adequada, com 

aglomerações; não há saneamento básico e lixo é encontrado nas áreas urbanas, próximo as 

residências. 

 

Figura 03- Área de Risco – Dique Estrada no Bairro da Ponta Grossa, Maceió, AL. 

 

Fonte: Google Earth. 
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Toda e qualquer sociedade está sujeita a um ou mais riscos, inerentes ao modo que se 

vive e a coletividade humana. Os eventos naturais eram, até bem pouco tempo, os maiores 

riscos que uma sociedade estava exposta, com a urbanização generalizada, presente na 

humanidade, este perfil mudou, tornando as cidades vulneráveis a diversos agentes 

perturbadores, quer seja exógeno, endógeno, natural ou técnico. Por esse motivo, estima-se que 

2/3 dos indivíduos acometidos por catástrofes sejam provenientes de áreas urbanas 

(MENDONÇA e LEITÃO, 2008). 

Dessa forma os riscos podem ser entendidos como três tipos: 1) Riscos naturais, 

decorrentes da força da natureza, como inundações, furacão, terremoto; 2) Riscos tecnológicos, 

aqueles produzidos pela própria população ao realizar suas atividades materiais, transporte de 

carga inflamável e explosão nuclear seriam exemplos desta categoria; 3) Riscos Sociais, 

consequentes dos movimentos sociais e que representam ameaças ao estado de normalidade 

social, como uma guerra, um atentado (MENDONÇA e LEITÃO, 2008). 

A urbanização e a formação das cidades predispõem os três tipos de riscos elencados 

anteriormente, por isso é englobado separadamente. Desta forma, a noção de riscos urbanos 

torna-se primordial para a prevenção dos demais. Um exemplo consiste na ocupação irregular, 

que predetermina riscos a natureza do clima e conflitos entre as pessoas (MENDONÇA e 

LEITÃO, 2008). 

A expansão urbana progressiva de forma acelerada e desordenada culminou em 

degradação ambientação, gerando áreas de risco, com ausência ou decadência de infraestrutura 

mínima (saneamento, educação, saúde, segurança, transportes, limpeza urbana, dentre outros), 

além de uma pressão insuportável nas finanças públicas, que já se encontravam precárias 

(MOTA, 2003). 

Os impactos ambientais são notáveis em nossas cidades, a degradação ambiental 

consequente de uma urbanização descomprometida com os aspectos físico-ambientais pode ser 

visualizada na erosão, no deslizamento de encostas, comprometimento da qualidade da água, 

assoreamento dos corpos hídricos que podem predispor a enchentes, acarretando prejuízos 

sociais e danos materiais. 
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Para compreensão deste processo se faz necessário entender os conceitos de impacto 

ambiental, que são os mais diversos possíveis. A legislação brasileira define impacto ambiental 

como qualquer alteração, de caráter físico, químico e biológico do meio ambiente acarretada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultado de ações humanas que direta ou 

indiretamente interferem: a) “a saúde, segurança e bem estar da população; b) “as atividades 

sociais e econômicas”; c) a biota; d) “as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente”; e) 

“a qualidade dos recursos ambientais” (BRASIL, 1986, p.1). Alguns autores definem ainda que 

impacto ambiental consiste na alteração e/ou efeito da ação humana sobre o meio ambiente 

(SANCHEZ, 2013; WESTMAN, 1985). 

Os impactos ambientais tornam-se uma reação em cadeia, visto que são interligados, o 

solo desmatado em declives, para a construção de vias e casas, podem provocar erosão e 

desestabilização de encostas, que por sua vez causam carreamento de sedimentos para os corpos 

hídricos, poluindo as águas e tornando a população susceptível a doenças transmitidas pela água 

contaminada e por diversas pragas e vetores que se reproduzem nesse tipo de ambiente. 

Os diversos impactos ambientais consequentes da falta de infraestrutura decorrente da 

urbanização podem também oferecer riscos à saúde humana, a disposição de resíduos em lixões 

e aterros podem ocasionar exposição humana a substâncias químicas, com reflexo no aumento 

de anomalias congênitas, baixo peso ao nascer, abortos e óbitos neonatais e incidência de alguns 

tipos de câncer (GOUVEIA, 2012). 

Além disso, o saneamento ineficaz pode acarretar doenças veiculadas pela água, como 

é o caso de diarreias, hepatite e esquistossomose. E pode propiciar a reprodução de vetores de 

outras doenças, como é o caso do Aedes aegypti, responsável pela transmissão da febre amarela 

e das arboviroses. 

 Para compreender melhor o movimento de urbanização e o que este pode causar, a 

Figura 04 apresenta a Matriz de Leopold, que identifica os impactos ambientais, e nesse caso 

será abordado os impactos consequentes da urbanização. 
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Figura 04 -  Matriz de identificação qualitativa dos impactos ambientais referentes a 

urbanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Através da leitura da matriz de correlação algumas ligações ficam estabelecidas, por 

exemplo: a mudança de solo não urbano para urbano, com a criação das estradas, promove 

alguns impactos ambientais importantes e outros não tão importantes, como a alteração da 

qualidade do solo, contaminação da água, início e/ou aceleração dos processos erosivos, 

perda/alteração de habitat, degradação ambiental do espaço, justamente pela retirada da 

vegetação para construção de estradas, além de outros impactos. 

Um outro aspecto seria a ocupação irregular, que pode acarretar na alteração da 

qualidade do solo, redução da biodiversidade terrestre, degradação ambiental do espaço, além 

de propiciar a proliferação de vetores, elevar o risco de deslizamentos em encostas e 

inundações, dentre outros. 

Enfim, há muitas relações esquematizadas na matriz, o que torna esta uma ferramenta 

muito útil, visto que através de uma imagem, com a utilização de diferentes símbolos, é possível 

visualizar diversas informações e características de um empreendimento ou processo realizado. 

A transformação de um ambiente rural em um urbano sempre resultará em alterações 

ambientais, porém, compete ao ser humano tornar tais impactos os mínimos possíveis, 

adequando o processo de urbanização às características do ambiente, afim de evitar os efeitos 

negativos. Um planejamento urbano que leve em consideração os aspectos ambientais pode 

reduzi-los. Tal planejamento deve objetivar a ordenação do espaço físico e o suprimento das 

necessidades humanas, para garantir um meio ambiente que ofereça qualidade de vida a 

população atual e futura (MOTA, 2003). 

Uma infraestrutura urbana inadequada proporciona situações susceptível para 

reprodução de pragas e vetores de diversas patologias. O transmissor das arboviroses por 

exemplo, o Aedes aegypti, como já tratado anteriormente, tem sua reprodução favorecida por 

poças de água em áreas urbanas, e esses ambientes, com água parada, são comum em locais 

com lixo acumulado nas ruas peridomicílio, com abastecimento de água ineficaz, e sem 

saneamento básico. Podendo considerar então a população residente em regiões com tais 

características estão mais sujeitas a se infectar pelo vírus transmitido por esse vetor. A seguir 

será mais abordada esta relação entre o ZIKV, transmitido pelo Aedes aegypti, e o saneamento 

básico. 
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Determinantes ambientais e o ZIKV 

 

As doenças infecciosas apresentam algumas peculiaridades que as diferenciam de outras 

doenças humanas, tais como o caráter imprevisível e explosível com que se disseminam, em 

um nível global; a transmissibilidade; a estreita relação com o comportamento humano e o meio 

ambiente; e a capacidade de serem prevenidas e erradicadas (LIMA-CAMARA, 2016). 

Boa parte dos agentes patogênicos responsáveis por doenças infecciosas que acometem 

o homem apresentam origem zoonótica, ou seja, que são mantidos na  natureza em ciclos que 

envolvem um vetor e um animal selvagem (macaco ou uma ave por exemplo), e devido as ações 

antrópicas, principalmente relacionadas as atividades econômicas, muitos vetores, como os 

mosquitos, tornam-se sinantrópicos, que se adaptam a viver junto ao homem, o que favorece a 

transmissão de patógenos para a população humana (LIMA-CAMARA, 2016). 

Por isso, ao longo dos últimos 10 anos houve o surgimento de doenças transmitidas por 

mosquitos, principalmente arbovírus como chikungunya, nilo ocidental, e o ZIKV que está aqui 

em debate (LIMA-CAMARA, 2016). Através do processo de urbanização acelerado, áreas 

foram desmatadas e situações de acúmulo de água foram criadas, propiciando a proliferação de 

vetores. 

 

Figura 05 - Bairro do Jacintinho, Maceió, AL. 

 

Fonte: Google Earth. 
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O vetor do ZIKV, o Aedes aegypty, tem sua trajetória associada com o hábitat humano, 

caracterizando-o com um comportamento sinantrópico e antropofílico7 que acompanha o 

homem e seu deslocamento. Diversos estudos explicam que há fatores que determinam a 

distribuição geográfica deste vetor e a consequente infecção por arboviroses, entre eles 

encontram-se o clima, clima tropical e subtropical mostram-se mais susceptíveis a presença do 

vetor; fluxo populacional; condições precárias de saneamento básico; abastecimento de água 

inadequado; moradia inapropriada; coleta de lixo insuficiente, acarretando acúmulo de lixo 

como possível foco de vetores; e fatores educacionais e culturais (MARCONDES e XIMENES, 

2015; SOUSA, 2012). 

Lima-Camara (2016) explica alguns desses fatores de interferência e modificação do 

ecossistema pela ação humana e a associação com a disseminação do ZIKV, por exemplo: os 

movimentos populacionais voluntários, para o trabalho, estudo, lazer, ou involuntários, como 

os refugiados por exemplo, aumentam os riscos dos viajantes transportarem patógenos não 

detectados em outras áreas, ou mesmo novos sorotipos resistentes, fazendo com que haja um 

surto. O autor também cita que o aquecimento global é um aspecto importante para a 

transmissão de patógenos. O aumento da temperatura global afeta os vetores, reduzindo o tempo 

de desenvolvimento das larvas, aumentando rapidamente a população destes mosquitos. Além 

disso, reduz o período de incubação extrínseca, fazendo com que o tempo para o vírus alcançar 

a glandular salivar do mosquito seja menor e tornando-o adequado para a transmissão da 

infecção (LIMA-CAMARA, 2016). 

Um ponto que deve ser destacado que torna difícil o controle dos vetores é o crescimento 

urbano desordenado, aliado a poluição de rios e valas, fornecendo sítios para proliferação e 

disseminação de mosquitos, especialmente do Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus8 

(LIMA-CAMARA, 2016). Como é o caso do Vale do Reginaldo em Maceió (Figura 06) que 

                                                           
7 Sinantrópico (sin + ánthropos, que no grego significa homem + ico), seria aquele que convive com ou tem 

grande proximidade em relação ao ser humano, não sendo animal doméstico (Dicionário Priberam, Disponível 

em: https://www.priberam.pt/dlpo/sinantr%C3%B3pico); Antropofílico: artrópode que prefere se alimentar em 

humanos (SOUSA, 2012). 

8 Importante destacar que os estudos quanto o poder de transmissão do vetor Culex quinquefasciatus ainda são 

iniciais, sabe-se que o vírus já foi isolado no mosquito, porém as pesquisas ainda prosseguem quanto a viremia 

necessária para o mesmo poder infectar o homem. Desta forma esta pesquisa somente aborda suposições quanto 

ao mesmo. 
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apresenta diversos fatores de risco para proliferação de vetores de doenças infectocontagiosas, 

como água parada, aglomerados e lixo disperso em ambiente urbano. 

Um outro caso de urbanização e consequências desastrosas é a formação de “lixões”, 

locais inadequados de disposição de resíduos sólidos, caracterizado pela simples descarga de 

lixo sobre o solo, a céu aberto, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública 

(IPT, 1995).  Geralmente esses locais surgem através do depósito de lixo em áreas abertas pela 

população, verificamos o nascimento de um local como esse na Figura 07, que demonstra um 

local de acúmulo de lixo no município de Rio Largo, em Alagoas. 

 

Figura 06 - Vale do Reginaldo, Maceió, Alagoas. 

Fonte: Google Earth. 
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Figura 07 – Nascimento de um “lixão”, Rio Largo, AL. 

 

Fonte: Google Earth. 

A epidemia das arboviroses é fruto da presença de áreas como as retratadas 

anteriormente, um modelo de desenvolvimento excludente que vem sendo instituído no Brasil 

há séculos, sem atentar para o ambiente, com saneamento inadequado e destino incorreto de 

resíduos urbanos, sem abastecimento de água para consumo humano. Os maiores índices de 

infestação são localizados em bairros com alta densidade populacional e baixa cobertura 

vegetal, em que há falta de infraestrutura e onde o mosquito encontra alimento de forma mais 

fácil (PERES, 2016). 

O agravante do Aedes aegypti é que seus ovos podem passar meses viáveis em local 

seco, mas no momento em que são molhados seguem sua reprodução, dando origem as larvas, 

sem seguida pupas e mosquitos adultos, o que revela a dificuldade de manter as áreas urbanas 

longe desse vetor, pois além de não ter água parada, os ambientes devem passar por constantes 

limpeza, afim de que sejam destruídos qualquer vestígio de reprodução (GOMES, 2016). 

Desta forma entende-se que o modelo “mata-mosquito” 9instituído com sucesso por 

Oswaldo Cruz para erradicação do mosquito no século XX já não dá conta da complexidade da 

                                                           
9 Modelo instituído por Oswaldo Cruz no início do século XX, para controle do mosquito, que na época era 

responsável por um surto de febre amarela. Exército com 5 mil agentes que munidos de inseticidas capazes de 

eliminar focos de insetos, visitavam residências lavando caixas d’agua, desinfetando ralos e bueiros e eliminavam 

qualquer suspeita de foco (PERES, 2016). 
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realidade atual, com a urbanização, a aglomeração e a população não cooperativa. É preciso 

deixar de lado o veneno e realizar uma limpeza e saneamento ambiental de forma participativa 

e integrada (PERES, 2016). 

A migração da população das zonas rurais para as áreas urbanas, com uma infraestrutura 

precária, incluindo o abastecimento de água e o saneamento básico a desejar contribui para a 

proliferação de mosquitos. Na região Nordeste do Brasil, mas de 75% dos locais de reprodução 

dos vetores surgem devido ao armazenamento de água precário, enquanto que não região 

sudeste a maioria dos locais de reprodução ocorrem em ambientes domiciliares, jarros, vasos 

de plantas e calhas de telhado por exemplo (MARCONDES e XIMENES, 2015). 

O aumento da frequência de chuvas, observado em alguns locais, acarreta o acúmulo de 

água em diversos recipientes, principalmente naqueles depositados irregularmente nas ruas, 

elevando a oferta de criadouros naturais ou artificiais para mosquitos fêmeas depositarem seus 

ovos. Por outro lado, locais com períodos de seca prolongada obrigam a população a armazenar 

água em barris e em outros tipos de depósitos que atuam como locais de proliferação de vetores 

(LIMA-CAMARA, 2016). 

Porém, apesar dos países tropicais, como o caso do Brasil, apresentarem condições 

sociais, ambientais e climáticas condizentes para a transmissão de novas doenças infecciosas, 

a circulação de alguns arbovírus está presente em alguns países de clima temperado também 

(LIMA-CAMARA, 2016). 

O município de Natal - RN, confirma essa associação entre a proliferação do vetor com 

as condições sanitárias da região, a maioria dos casos eram oriundos da Zona Norte da Cidade, 

onde somente 5% da rede de esgotamento sanitário é adequadamente tratada. É importante 

ressaltar que além do homem, o ZIKV pode infectar animais, sendo possível que estes possam 

exercer um papel significativo na disseminação dos casos no Brasil (LUZ, SANTOS, VIEIRA, 

2015). 

 Sobre os fatores socioeconômicos que influenciam na distribuição do vetor e 

consequente incidência da infecção por ZIKV e arboviroses em geral, Wilkinson e Pickett 

(2015) explicam que há uma interferência social na saúde das pessoas, a desigualdade social e 

a posição que o indivíduo ocupa em relação aos demais importa ao perceber que aqueles que 

ocupam lugares mais altos gozam de mais saúde quando comparados aos que se encontram na 

base. Essa relação pode ser associada com os casos do ZIKV, em que há maior proliferação do 
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mosquito transmissor em locais com déficits de saneamento básico, com esgoto a céu aberto, 

moradia imprópria, e as pessoas expostas a essa situação geralmente são aquelas que estão na 

base da pirâmide da desigualdade social. 

 

Falta de saneamento e ZIKV: uma relação causal? 

 Em outubro de 2015 foi observado o aumento abrupto do número de crianças nascidas 

com microcefalia, meses depois foi comprovada que este agravo era consequência da 

transmissão autóctone da infecção pelo ZIKV. Até dezembro de 2016 já haviam sido 

confirmados 215.319 casos de infecção por ZIKV (BRASIL, 2017a) e 2.366 casos de 

microcefalia (BRASIL, 2017b). 

 Devido à alta incidência do vírus na população brasileira e a consequência grave que o 

mesmo acarreta, visto que a microcefalia é um agravo crônico que interfere na qualidade de 

vida das crianças acometidas durante a vida inteira, os cientistas de forma geral iniciaram seus 

estudos afim de incentivar prevenção do vetor desta patologia. 

 O mosquito responsável pela transmissão do ZIKV é um velho conhecido da sociedade 

brasileira, desde o início do século XX o mosquito Aedes aegypti já era considerado um 

problema no território brasileiro, visto que é também responsável pelos surtos, durante a 

história, de febre amarela, dengue e chikungunya. Essas arboviroses, principalmente no que diz 

respeito a dengue, chikungunya e Zika começaram a se propagar em território ocidental devido 

às condições favoráveis à proliferação do mosquito, que deposita ovos em recipientes de água 

domésticos e se alimenta de sangue humano, momento que transmite os vírus (FAUCI e 

MORENS, 2016). 

 A urbanização desorganizada trouxe com ela diversos aspectos que propiciam a 

proliferação do vetor: a inadequação de infraestrutura agregada ao déficit do saneamento 

básico; aumento de geração de resíduos de diversa composição; as formas de vida no meio 

ambiente; a debilidade dos serviços e campanhas de saúde pública; tal como a falta de 

capacitação dos Agentes de Combate a Endemias e população em geral sobre as patologias 

causadas pelo vetor (MENDONÇA, VEIGA E SOUZA e DUTRA, 2009). 

 Um professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, Érico Andrade, 

chega a se aprofundar mais nas relações causais das arboviroses ao delimitar as fronteiras, da 
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geografia do Zika, ideia também associada a dengue e à chickungunya. O mesmo afirma que a 

infecção por esses vírus é reflexo da ocupação desordenada, divisão de classes e a segregação 

urbana, tornando o ZIKV e a microcefalia agravos decorrentes da desigualdade social (TRATA 

BRASIL, 2016). 

 A situação relatada pelo professor pode ser facilmente visualizada, visto que falta de 

abastecimento de água, saneamento básico, acúmulo de lixo são fatores de risco para a infecção 

aqui em questão e tais aspectos estão mais presentes em regiões sem infraestrutura, que foram 

ocupadas, e mais ainda nos aglomerados subnormais. 

 Essa relação entre desigualdade social e saúde foi confirmada por Wilkinson e Pickett, 

que ao realizarem uma pesquisa em países ricos identificaram que países mais desiguais 

apresentavam uma menor expectativa de vida e que a mortalidade infantil era menor. Esses 

autores colocam ainda que a desigualdade de renda é tão relevante que as condições de saúde 

em países ricos dependem mais da redução das desigualdades que do crescimento econômico 

(WILSON e PICKETT, 2015). 

 A influência da desigualdade humana na saúde humana tem sido muito discutida nas 

pesquisas em saúde coletiva, um sistema que sabe produzir, porém não sabe distribuir torna-se 

insuficiente e isso reflete na sociedade e na qualidade de vida da mesma. A doença e saúde são 

pensadas como fatos influenciados pela cultura, contexto e sociedade em que estão inseridos, 

de forma dinâmica e multicausal, por isso, é preciso analisar aquilo que antecede os fatores de 

risco e que se destacam diferentemente, como os comportamentos de grupos e individuais, os 

estilos de vida, os locais onde a população está inserida. Entendendo assim que as circunstancias 

sociais são causas importantes da saúde e da doença (FERREIRA e LATORRE, 2012). 

 A gestão ambiental desta forma mostra-se importante, ao tentar associar aspectos 

ambientais, econômicos e de saúde pública. Para a incidência do ZIKV, por exemplo, o 

saneamento desempenha importante papel, visto que a Organização Mundial de Saúde – OMS 

define saneamento como “controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem 

ou podem exercer efeitos nocivos sobre seu bem estar físico, mental e social”. Por isso, a gestão 

ambiental e saúde pública devem andar intimamente ligadas. De certa forma, as preocupações 

com a problemática ambiental sempre estiveram envolvidas com a saúde pública, desde sua 

origem, porém, somente a partir de 1950 houve a estruturação de uma área exclusiva para tratar 

dessas questões (RIBEIRO et al. 2004). 
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 Por serem infecções preveníveis e fortemente associadas aos centros urbanos a Sala 

Nacional de Coordenação e controle para o enfrentamento à dengue, ao vírus chikungunya e ao 

ZIKV publicaram a diretriz número 3, referente a saneamento básico, que orienta Estados e 

Municípios acerca das ações relativas a saneamento básico, principalmente no que diz respeito 

a armazenamento de água e eliminação de resíduos sólidos, com a finalidade eliminar os 

criadouros do mosquito Aedes argypti (BRASIL, 2016c). 

 Desta forma, a grave epidemia da microcefalia ocasionada pela infecção congênita pelo 

ZIKV chama a atenção para a necessidade da realização de investimentos para melhoria nas 

condições de vida da população urbana no Brasil e os problemas são inúmeros: a falta de água 

nas residências faz com que as pessoas tenham de armazenar água, criando locais propícios 

para proliferação dos mosquitos; as chuvas promovem o acúmulo de água em moradias 

impróprias ou onde há resíduos depositados; os esgotos a céu aberto, que atuam também como 

depósitos de lixo de forma inadequada. Todas essas formas de incentivo a reprodução do vetor 

poderiam ser evitadas com abastecimento de água; e um saneamento básico e coleta de lixo 

eficazes (MUJICA et al., 2015). 

 Assim, pode-se considerar que condições favoráveis de abastecimento de água e 

saneamento básico são necessárias para prevenção de arboviroses e são sinônimo de menor 

mortalidade entre a população. É importante salientar que não existe solução única para o 

enfrentamento desta epidemia, mas deve-se lançar mão de todas as estratégias existentes 

(MUJICA et al., 2015).  

Um exemplo de área que torna propícia a reprodução do vetor das arboviroses é a região 

em torno do riacho salgadinho, como consta na Figura 08, um local com água parada e acúmulo 

de lixo, locais que predispõem água parada e a reprodução do mosquito. A foto aqui em questão 

mostra a área em que o riacho se estabelece na região central de Maceió, mas sabe-se que este 

complexo lagunar Salgadinho integra a Bacia do Reginaldo, sua nascente ficava no poço Azul, 

no bairro Petrópolis, em Maceió, porém, essa já não existe, secou em 2006, devido a 

desmatamento da vegetação nativa e impermeabilização do solo para construção de habitações 

e explosão de poços particulares artesianos, transformando o riacho em um corredor para 

despejo de esgotos sanitários e chuvas (ALBUQUERQUE, 2012). 
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Figura 08 - Riacho Salgadinho, Maceió, Alagoas. 

 

Fonte: Google Earth. 

 

O que a descoberta do mosquito Culex como vetor alteraria os estudos? 

 Em 02 de Março de 2016 houve uma reviravolta dos estudos referentes ao ZIKV. A 

cientista Constância Ayres, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco, revelou que 

o vírus fora encontrado ativo na glândula salivar (o que demonstra que o mosquito foi capaz de 

replicar o vírus) e no intestino do mosquito Culex quinquefasciatus, conhecido popularmente 

como mosquito doméstico, pernilongo ou ainda muriçoca. Tal conclusão ocorreu após a equipe 

da cientista realizar três infeções em aproximadamente 200 mosquitos do gênero Culex e após 

sete dias de alimentação destes mosquitos com sangue infectado o vírus se manteve vivo. Porém 

é necessária cautela, pois ainda segundo a cientista, o fato do mosquito ser infectável, não indica 

que ele possa transmitir o vírus (FIOCRUZ, 2016). 

 Muitos estudos estão sendo realizados, afim de identificar se o Culex é ou não 

responsável, juntamente com Aedes aegypti, pela transmissão do ZIKV. Fernandes et al. (2016) 

realizou uma pesquisa no Rio de Janeiro, publicada em setembro do corrente ano, que já negava 

o poder de infecção do Culex quinquefasciatus no Estado, afirmando que o mesmo não era 

competente, que o vírus não permanecia vivo o tempo suficiente para ser transmitido.  
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 Porém, enquanto os estudos são desenvolvidos sobre o poder de infecção por esse vetor, 

é preciso que a população tenha conhecimento no que esta mudança afeta e quais os cuidados 

são diferentes. 

 O mosquito do gênero Culex diferencia-se do Aedes em cor, comportamento, tamanho, 

entre outros aspectos, como podemos observar na Tabela 03. 

 

Tabela 03. Características do Aedes aegypti e Culex. 

     Fonte: FIOCRUZ, 2016. 

 

 O Culex quinquefasciatus é um mosquito de grande porte, de coloração marrom, 

extremamente antropofílico, ou seja, que infecta o ser humano, relacionando-se a aglomerados 

humanos, tanto em centros urbanos como áreas rurais (CONSOLI e LOURENÇO-DE-

OLIVEIRA, 1994). 

 Aedes aegypti Culex 

Tamanho 4 mm a 6 mm 4 mm a 10 mm 

Hábitos Diurno (mas pode infectar à noite) 

Noturno, mais fácil de ser 

capturados, pois emite som 

próximo aos ouvidos 

Coloração 

Escuro (com listras brancas no corpo 

e nas patas) 

Marrom 

Reprodução 

Coloca os ovos próximos à água 

limpa, mas não diretamente nela. As 

larvas se acumulam nos cantos 

escuros 

Coloca os ovos diretamente na água 

suja e contaminada, incluindo 

esgotos, valões e fossas. As larvas 

ficam espalhadas por todo o 

criadouro 

Combate ao 

mosquito 

Acabar com os focos de água limpa. 

Inseticidas, repelentes e produtos 

naturais à base de citronela e 

andiroba podem ajudar a evitar o 

mosquito 

Saneamento básico. De 1980 para 

cá os casos de elefantíase 

diminuíram na cidade depois que 

começaram a eliminar os esgotos a 

céu aberto 
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Culex quinquefasciatus e outros mosquitos do mesmo gênero e espécie são capazes de 

transmitir a filariose bancroftiana, encefalite de Saint Louis e vírus do Oeste do Nilo 

(CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). 

Se for realmente comprovado o papel do Culex na transmissão da infecção por ZIKV, 

os brasileiros enfrentarão um grande problema, visto que esse gênero de mosquito existe em 

um número muito maior que o Aedes, sem falar que o mosquito põe ovos em qualquer acúmulo 

de água, não precisa necessariamente ser água limpa. Percebe-se então que a reprodução deste 

mosquito é ainda mais relacionada a falta de infraestrutura, visto que por suas fêmeas 

depositarem seus ovos em qualquer forma de acúmulo de água, observa-se muito mais áreas de 

riscos para que isso ocorra. Além disso, o Culex apresenta, diferente do Aedes, hábitos noturnos, 

o que significa que as pessoas estariam correndo risco 24 horas por dia. 

 

Considerações finais 

 A urbanização trouxe consigo o desenvolvimento econômico e o crescimento das 

cidades. Teoricamente imaginaríamos que por ter desencadeado evolução econômica, traria 

também melhorias nas condições de saúde e vida da sociedade, mas não foi isso que aconteceu 

ou que vem ocorrendo. O que acontece é a ocorrência da degradação ambiental, o aumento da 

pobreza e da desigualdade, além da introdução continuamente de novos agravos à saúde 

humana e manutenção de doenças que já foram consideradas sob o controle. 

 O crescimento urbano ocorreu de forma acelerada e sem qualquer planejamento, o que 

desencadeou a criação de cidades desorganizadas, com a presença de áreas de riscos, 

aglomerados sem serviços básicos, como educação, segurança, transporte, saneamento, limpeza 

urbana o que repercute na qualidade de vida da população, inclusive no que diz respeito a 

transmissão de doenças infectocontagiosas causadas por vetores que se reproduzem em áreas 

urbanas sem esses serviços. 

 Um exemplo de patologias que se disseminam nessas situações são as arboviroses, em 

destaque atualmente pela incidência elevada, vê-se tais infecções como reflexo dessa 

precarização de serviços nos centros urbanos, sem adequados serviços de esgotamento 

sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo, que possibilitam a reprodução do vetor 

responsável pela transmissão. 
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 Compreende-se, pelos dados a que se tem acesso que a urbanização é intrínseca a 

sociedade atual e só tende a ser intensificada, assim revela-se a necessidade de estudar a saúde 

ambiental e urbana, afim de promover uma melhor qualidade de vida aos indivíduos residentes 

em cidades e evitar doenças que poderiam ser preveníveis.  
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3 COMPORTAMENTO DA INFECÇÃO POR VÍRUS ZIKA VÍRUS (ZIKV) NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ 

 

Resumo 

Como se portou a distribuição espacial da infecção por ZIKV na Região Metropolitana de 

Maceió (RMM)? Esse artigo tem como objetivo realizar a distribuição espacial dos casos de 

ZIKV na RMM no período de 2017 a 2017. Este estudo é quantitativo com um delineamento 

ecológico transversal. A população em estudo consiste nos casos notificados de ZIKV. A 

unidade de análise é a notificação dos casos de infecção por ZIKV na Região RMM, com seus 

indicadores populacionais, sociais e econômicos advindos da agregação das informações dos 

setores censitários do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também 

foram considerados alguns indicadores em saúde ambiental: presença de esgotamento sanitário; 

coleta de lixo e resíduos depositados em áreas urbanas. Para a Região Metropolitana e Zonas 

Macro-Urbanas que apresentaram maior número de registro de casos de Infecção por ZIKV foi 

realizada a distribuição espacial de acordo com suas regiões administrativas. A análise 

descritiva mostra, com tabelas e mapas por áreas e pontos, a distribuição dos casos individuais 

segundo regiões administrativas dos municípios com maior frequência de casos e macrorregiões 

de saúde do estado, além dos dados agregados, ou seja, os indicadores demográficos, sociais, 

econômicos, de saúde e os coeficientes de incidência de microcefalia associada ao ZIKV. Os 

testes estatísticos utilizados foram a Correlação de Pearson, a Correlação de Spearman e os 

testes Mann-Whitney e Wilcoxon. A incidência de infecção por ZIKV relaciona-se ao tamanho 

da população, municípios com mais residências que utilizam fossas rudimentares, possuem, em 

média, maior número de casos, a incidência também relaciona-se a pobreza em geral, 

municípios com PIB per capita mais baixo apresentam maiores índices de infecção. 

Palavras-chave: Zika Vírus; Saúde Pública; Região Metropolitana de Maceió. 

 

Abstract 

How does Zika virus infection (ZIKV) occur in the Metropolitan Region of Maceió (RMM)? 

This article aims to perform the spatial distribution of ZIKV cases in the RMM from 2017 to 

2017. This study is quantitative with a cross-sectional ecological design. The study population 

consists of the reported cases of ZIKV. The unit of analysis is the notification of cases of ZIKV 

infection in the RMM Region, with its population, social and economic indicators derived from 

the aggregation of information from the census tracts of the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics (IBGE). Some environmental health indicators were also considered: presence of 

sanitary sewage; collection of waste and waste deposited in urban areas. For the Metropolitan 

Region and Macro-Urban Zones that presented the highest number of cases of infection by 

ZIKV, the spatial distribution was performed according to their administrative regions. The 

descriptive analysis shows, with tables and maps by areas and points, the distribution of the 

individual cases according to administrative regions of the municipalities with the highest 

frequency of cases and macro-regions of health of the state, in addition to the aggregated data, 

that is the demographic, social, economic, health and the incidence coefficients of microcephaly 
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associated with ZIKV. The statistical tests used were Pearson's correlation, Spearman's 

correlation, and the Mann-Whitney and Wilcoxon tests. The incidence of ZIKV infection is 

related to the size of the population, municipalities with more households that use rudimentary 

fossils, have, on average, a greater number of cases, the incidence is also related to poverty in 

general, municipalities with more per capita GDP low rates of infection. 

Keywords: Zika virus; Public health; Metropolitan region of Maceió. 

 

3.1 Introdução 

 O Zika vírus (ZIKV) é um arbovírus transmitido pela picada do mosquito Aedes Aegypit, 

vetor de diversas doenças na América do Sul, como a Dengue e a Chikungunya. O ZIKV foi 

identificado em humanos, pela primeira vez, em 1952 na África. Posteriormente, foram 

infectadas pessoas nas Américas e Ásia sem ocasionar grande interesse global (XAVIER, 

KANAAN, BOZZI e AMARAL, 2017). 

 No Brasil, acredita-se que o vírus deu entrada devido à grande quantidade de turistas 

que vieram ao país para participar da Copa do Mundo de Futebol da FIFA em 2014. A Secretaria 

de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, confirmou a presença do ZIKV no estado da 

Bahia, nordeste brasileiro, em maio de 2014 (ZANLUCA et al., 2015). 

Em 2016, de janeiro a dezembro, foram notificados 215.319 casos prováveis no Brasil. 

Em Alagoas, identificou-se 6.874 casos prováveis, o que representa uma incidência de 205,8 

casos a cada 100 mil habitantes. Quantidade elevada quando comparada com outros estados, 

Sergipe por exemplo, tem notificado 220 casos, e Pernambuco, onde a ligação entre o vírus e a 

microcefalia foi realizada, apresenta 391 casos notificados como prováveis (BRASIL, 2017a). 

 O Aedes aegypti é responsável pela transmissão urbana no Brasil, e isso ocorre quando 

o mesmo pica uma pessoa doente, após a ingesta do sangue infectado o mosquito necessita em 

média de 10 dias para se tornar um vetor e poder infectar novos hospedeiros. Esse mosquito 

deposita seus ovos em água parada e seu desenvolvimento ocorre, geralmente, sob temperaturas 

entre 30°C e 32°C, sendo raro o desenvolvimento em temperaturas abaixo de 16°C, o que 

justifica o alto número de infectados no território brasileiro (XAVIER, KANAAN, BOZZI e 

AMARAL, 2017). 

 As formas de controle da doença são direcionadas ao combate deste vetor, uma vez que 

não há vacina disponível, sendo que a proliferação do A. aegypty no ambiente urbano está 

fortemente relacionada ao processo de urbanização desordenada, ocorrendo em regiões com 
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alta densidade demográfica e que possuem déficits no abastecimento de água e limpeza urbana 

(LIMA-CAMARA, 2016) 

 A infecção por ZIKV não é contagiosa, porém há relatos ainda de transmissão por via 

sexual, perinatal e através de transfusão sanguínea. Esse vírus há foi isolado em diversos fluídos 

biológicos como urina, sêmen, saliva e leite materno, porém ainda não se sabe o real 

protagonismo desses materiais biológicos na infecção, visto que não se sabe o poder de 

replicação do vírus nestes para alcançar a infecção (XAVIER, KANAAN, BOZZI e AMARAL, 

2017). 

 O ZIKV e as demais arboviroses foram negligenciadas durante muito tempo, até que 

uma consequência catastrófica foi registrada como possível consequência da infecção, no 

segundo semestre de 2015 houve um aumento da incidência de microcefalia em recém-nascidos 

no Brasil, muitos pesquisadores e médicos sugeriram então a relação causal entre os dois 

eventos, embora não existissem evidências clínicas ou experimentais que apoiassem tal 

informação (POLONIO et al., 2017). 

A primeira evidência que relaciona tais eventos foi relatada em março de 2016, uma 

mulher residente em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte no Brasil, encontrava-se 

grávida, e nas 29 semanas de gestação os exames revelara, os primeiros sinais de dano fetal, foi 

decidido então pela interrupção da gravidez e a avaliação após morte do tecido fetal identificou 

o ZIKV no material, porém a literatura ainda não conseguia generalizar, já que tal correlação 

nunca foi determinada para um flavivírus, alguns autores sugeriram a relação entre microcefalia 

e a vacinação contra febre amarela durante a gravidez, ou ainda pela exposição a um inseticida 

para eliminar larvas de mosquito (POLONIO et al., 2017). 

 Além dessa associação com a microcefalia, há ainda a possível correlação com a 

síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma complicação neurológica imunomediada, 

caracterizada pela fraqueza muscular dos membros e posteriormente corpo todo, e paralisia, 

que pode evoluir para óbito (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). 

 Assim, devido a esse aumento da ocorrência de registros de microcefalia em recém-

nascidos no país possivelmente associados ao agravo do ZIKV, observa-se a necessidade de 

entender cada vez mais como esse agravo se comporta na Região Metropolitana de Maceió, 

Alagoas, especificamente, já que os estudos sobre tal enfermidade e seus impactos ainda são 



65 

 

 

 

incipientes no Brasil e entender se este evento tem relação significativa com a situação 

econômica e territorial das famílias envolvidas, de acordo com a distribuição espacial dos casos.  

Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa é: avaliar a distribuição espacial dos casos 

de ZIKV na Região Metropolitana de Maceió no período de Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 

2017 afim de identificar o comportamento da infecção. 

E os objetivos específicos consistem em: verificar a existência de associação dos 

indicadores demográficos, sociais, econômicos com a taxa do agravo, e mensurar as 

desigualdades em relação à taxa de incidência da microcefalia associada ao ZIKV entre os 

municípios de Alagoas e, especificamente, na Região Metropolitana de Maceió.  

 

3.2 Materiais e Métodos 

Estudo quantitativo com delineamento ecológico transversal, ou seja, as informações 

foram organizadas e analisadas segundo agregados espaciais em momentos determinados. A 

população do estudo foram os casos notificados pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 

(SMS) e Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas (SES) de Infecção por ZIKV na população 

em geral no período de Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 2017. 

Inicialmente utilizaríamos os dados provenientes das duas Secretarias de Saúde, a nível 

municipal e estadual, porém os dados disponibilizados pela secretaria municipal foram dados 

que não demonstraram confiança, visto que diversas vezes os mesmos não condiziam, por 

exemplo, o total de número de casos era um, no momento de qualificar por raça, sexo e 

escolaridade, os casos aumentavam, sem justificativa, assim como a SES disponibilizou os 

dados completos, inclusive por localização de bairro do município de Maceió, houve a decisão 

de realizar a pesquisa com estes. 

Importante destacar a problemática existente nessa discrepância de informações, visto 

que decisões são tomadas com base nesses dados, políticas públicas são direcionadas a grupos 

que apresentam maior vulnerabilidade e risco para infecção em si, e se de algum modo a 

informação falha no serviço existente para registro fiel dos dados, as políticas poderão ser falhas 

e direcionadas a grupo equivocado. 

A unidade de análise foi a notificação dos casos de infecção por Zika vírus na Região 

Metropolitana de Maceió, com seus indicadores populacionais, sociais e econômicos advindos 



66 

 

 

 

da agregação das informações dos setores censitários do censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Para a Região Metropolitana e Zonas Macro-Urbanas que 

apresentarem maior relação entre os casos de infecção por ZIKV registrados será realizada a 

distribuição espacial de acordo com suas regiões administrativas.  

 A Região Metropolitana de Maceió foi criada em 1998 pela Lei Complementar n°18 e 

posteriormente reformulada para acréscimo do Município de Atalaia pela Lei Complementar 

n° 38 de 2013 e pelo também acréscimo do Município de Murici pela Lei Complementar n° 4 

de 2014. Desta forma estão região compreende os municípios a seguir: Maceió, Marechal 

Deodoro, Barra de São Miguel, Pilar, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, 

Messias, Paripueira, Barra de Santo Antônio, Atalaia e Murici (Alagoas, 1988; Alagoas, 2013). 

A variável dependente consiste na incidência de casos de ZIKV e os variáveis 

independentes correspondem a dois grupos de variáveis: 1) Indicadores sociodemográficos: 

densidade demográfica nas áreas impactadas; renda per capita; escolaridade; 2) Saúde 

ambiental: instalações sanitárias; coleta de lixo e resíduos depositados em áreas urbanas. 

Os indicadores sociodemográficos foram escolhidos visto que diversos autores já 

defendem a infecção por ZIKV como uma doença típica da desigualdade social, inclusive um 

professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, Érico Andrada, aprofundou 

nessas relações e denominou como “geografia do Zika”, visto que a infecção é uma 

consequência da ocupação desordenada e segregação urbana (TRATA BRASIL, 2016). Já as 

variáveis de saúde ambiental foram apontadas devido a ligação existente entre elas e a 

reprodução do mosquito e consequente infecção pelo vírus, afinal, instalações sanitárias 

precárias, coleta de lixo deficiente e resíduos depositados em áreas urbanas promovem a 

formação de locais com acúmulo de água, sendo propício para multiplicação do vetor. 

O período de estudo proposto inicialmente foi de novembro de 2015 (momento em que 

a ligação entre ZIKV e microcefalia foi efetuada) até o ano de 2016, porém a notificação 

obrigatória do agravo só foi exigida a partir de 17 de fevereiro de 2016, com a publicação da 

Portaria n° 204/2016 realizada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2016d). Desta forma, o período 

de estudo desta pesquisa consiste de Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 2017. 

Como o estudo não envolveu a identificação dos indivíduos, somente utilizou dados 

secundários provenientes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, não foi necessária a 

elaboração de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou a submissão ao Comitê 
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de Ética em Pesquisa. Salienta-se que o sigilo foi mantido, os endereços não foram reconhecidos 

pela forma de apresentação do trabalho com mapas, logradouros ou pontos. 

A análise de dados abrange duas modalidades, a análise descritiva e a espacial. A análise 

descritiva mostra, com tabelas e mapas por áreas e pontos, a distribuição dos casos individuais 

segundo regiões administrativas dos municípios com maior frequência de casos e macrorregiões 

de saúde do estado, além dos dados agregados, ou seja, os indicadores demográficos, sociais, 

econômicos, de saúde e os coeficientes de incidência de microcefalia associada ao ZIKV.  

Inicialmente foi proposto a utilização da Correlação de Pearson para identificar a 

associação linear entre duas variáveis, e que mais justificariam a hipótese levantada, como a 

correlação entre cobertura de saneamento e áreas com maior incidência de infecção por ZIKV. 

Porém como o número de casos foi pequeno, apenas 13 municípios, então além da correlação 

de Pearson foi utilizada também a Correlação de Spearman, que é utilizado quando o número 

de casos é pequeno e quando os dados não satisfazem as condições dos testes paramétricos 

(DANCEY e REIDY, 2013). 

Foram utilizados ainda os testes Mann-Whitney e Wilcoxon com o objetivo de avaliar 

se há diferença estatística significativa entre as médias dos postos de duas condições. Assim, o 

teste Mann-Whitney é usado quando se tem participante diferentes em cada condição e o 

Wilcoxon quando se tem os mesmos participantes ou participantes emparelhados nas duas 

condições (DANCEY e REIDY, 2013). 

A análise espacial foi realizada utilizando um programa de análise espacial, o software 

gratuito Quantum GIS (QGIS) que consiste em um programa de Sistema de Informação 

Geográfica com código aberto e licenciado sob a Licença Pública Geral e oferece análise 

espacial por áreas e análise padrão de pontos. Serão utilizadas ainda imagens de satélite e 

fotografias para contextualizar os meios em que ocorrem mais casos de infecção por ZIKV. 

Análise espacial é definida como um estudo quantitativo dos fenômenos ocorridos no 

espaço (BAILEY e GATRELL, 1995). E com ela é possível realizar uma análise simultânea de 

vulnerabilidades e determinantes e assim identificar padrões (SCANDAR, 2010). 

A técnica de Kernel ou mapa de calor foi utilizada para detecção de aglomerados. A 

estimativa de Kernel é uma técnica estatística de interpolação, não paramétrica, exploratória 

que gera uma superfície de densidade com identificação visual de “áreas quentes”, ou seja, de 

aglomerados (BRASIL, 2007).  
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3.3 Resultados e Discussão 

 

Perfil dos Casos de infecção por ZIKV na Região Metropolitana de Maceió 

 A região Metropolitana de Maceió é composta por treze municípios, durante o período 

de 2016 a 2017 foram notificados 5272 casos de infecção por ZIKV nessa região, dos quais, 

65,9% dos casos (3474) ocorreram na capital do Estado, município de Maceió, 21,5% dos casos 

ocorreram na cidade vizinha, Rio Largo, com 1137 casos. Os demais municípios representam 

12,5% dos casos. A Tabela 04 a seguir apresenta o número de casos dos municípios da Região 

Metropolitana de Maceió no ano de 2016. 

 

Tabela 04 – Número de casos de Infecção por ZIKV nos municípios da RMM no ano de 

2016. 

       Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (SES), 2016. 

 

Nesse tópico buscaremos traçar o perfil desses casos identificados de infecção por 

ZIKV, quem são esses casos, como evoluíram, para a seguir buscar fatores de risco e entender 

sua distribuição. 

Município de Residência Número de casos Incidência (/1000hab) 

Atalaia 125 2,82 

Barra de Santo Antônio 50 3,51 

Barra de São Miguel 17 2,24 

Coqueiro Seco 4 0,72 

Maceió 3474 3,72 

Marechal Deodoro 42 0,91 

Messias 41 2,61 

Murici 36 1,34 

Paripueira 79 6,96 

Pilar 207 6,21 

Rio Largo 1137 16,60 

Santa Luzia do Norte 10 1,45 

Satuba 50 3,42 

Total 5272 4,29 
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 A infecção por ZIKV acomete toda a população, em suas diferentes faixas etárias, o que 

é de fácil visualização no Gráfico 01 a seguir. Porém a faixa etária de 20 a 34 anos apresenta 

maior número de casos. 

 

Gráfico 01 – Faixa etária dos casos de infecção por ZIKV na RMM no período de janeiro 

2016 a fevereiro de 2017. 

 
                Fonte: SES, 2016. 

 

Na Região Metropolitana de Maceió foram notificados 1901 casos de infecção por 

ZIKV em homens e 3371 em mulheres (Gráfico 02), o número elevado em mulheres serve como 

um alerta devido as possíveis consequências em caso de uma gestação, mas já sabe que há 

outras formas de infecção e que assim o vírus poderia estar amplamente distribuído entre os 

sexos. 

Além da transmissão vetorial, tem sido considerada a possibilidade de transmissão do 

vírus Zika por via sexual, por transfusão sanguínea e perinatal (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 

2015). A transmissão por via sexual foi evidenciada em dois pesquisadores norte-americanos 

do sexo masculino, que foram a uma área endêmica no Senegal para recolher amostras de 

mosquitos, e um deles relatou hematospermia10 e sua esposa, que não tinha saído de sua 

residência (Colorado) apresentou artralgia e exantema, sendo comprovada a infecção por ZIKV 

                                                           
10 Hematospermia consiste na presença de sangue no semêm e pode ocorrer por diferentes causas. 
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posteriormente. Quanto à transfusão sanguínea, no Brasil foi detectado o ZIKV em pacientes 

que receberam transfusão sanguínea de um doador assintomático. E a transmissão perinatal, de 

mãe para criança no interior do útero, fica evidenciada pela síndrome congênita e suas 

consequências (SILVA e SOUZA, 2016). 

Porém, ainda precisa-se estudar esses modos de transmissão na infecção no país, visto 

que pelo Brasil ser endêmico no que diz respeito a presença do mosquito transmissor, torna 

difícil a investigação de outras formas de transmissão (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). 

Ao analisar sexo e faixa etária mais acometida pela infecção por ZIKV observa-se o 

quanto a síndrome congênita pelo ZIKV pode ainda aumentar, o período da vida da mulher 

compreendido entre 15 e 49 anos é conceituado, internacionalmente, como o da “idade fértil”. 

No entanto, no Brasil, este intervalo teve de ser alterado, devido à ocorrência de óbitos maternos 

em mulheres menores do que 15 anos. Assim sendo, o período da idade fértil situa-se entre 10 

e 49 anos em nosso país (BRASIL, 2009). Então tem-se uma análise, 3.406 (64,6%) casos 

estavam no período considerado fértil, o que se constitui um risco de transmissão por via 

perinatal se esses casos forem mulheres. O ZIKV tornou-se um tormento e um risco vivo para 

as mulheres em idade reprodutiva e, principalmente para as que estão grávidas (DINIZ, 2017). 

 

 

Gráfico 02 – Distribuição por sexo dos casos de infecção por ZIKV na RMM no período de 

janeiro 2016 a fevereiro de 2017. 

 
                   Fonte: SES, 2016. 
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Quanto ao grau de escolaridade, temos dados bem diversificados, o que de certa forma 

acompanha os estudos já existentes sobre uma outra arbovirose, a dengue, que é transmitida 

pelo menos vetor. Provavelmente pelas diferentes maneiras de categorização, porém, em 

estudos asiáticos a prevalência da infecção por dengue tem sido notificada em níveis de 

escolaridade mais elevados (KOYADUN et al., 2012), já em estudos brasileiros a prevalência 

de infecção por dengue associa-se tanto a uma maior (VASCONCELOS et al., 1999; BRAGA 

et al., 2010) quanto à menor escolaridade (SIQUEIRA et al., 2004). 

Na presente pesquisa, nos dados referentes a escolaridade dos casos de infecção por 

ZIKV na RMM, há uma situação interessante, a quantidade elevada de dados que foram 

subnotificados, como podemos verificar no Gráfico 03, mais da metade da informação, 53,9% 

dos casos, foram deixados em branco ou preenchidos como “ignorado”, o que pode mascarar a 

informação. 

A notificação consiste na comunicação da ocorrência de determinadas doenças ou 

agravos à saúde pelos profissionais de saúde, ou qualquer cidadão, à autoridade sanitária, com 

o objetivo de se ter medidas de intervenção pertinentes (CIEVIS-RJ, 2013). Na Portaria n° 104, 

publicada em 25 de janeiro de 2011 pelo Ministério da Saúde consta a relação vigente de 

doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória, precisando notificar 

todos os casos suspeitos ou confirmados. Essa notificação compulsória é obrigatória a todos os 

profissionais de saúde. 

A subnotificação consiste na ausência da notificação dessas informações solicitadas na 

portaria n°104, e é um problema no território brasileiro, se agravando nos estados do norte e 

nordeste, com destaque para o Acre, Alagoas, Maranhão, Piauí e Bahia (CARVALHO, 2011). 

Assim, a subnotificação torna-se um problema do sistema de saúde brasileiro, milhares 

de informações deixam de ser notificadas e dificultam as ações públicas. Além disso, uma 

relação foi feita, quanto mais carente a região, maior é a subnotificação, o que mostra a 

desigualdade presente em nossa sociedade, o descaso e a ausência de humanização por parte 

desses profissionais de saúde (CARVALHO, 2011). 
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Gráfico 03 – Grau de escolaridade dos casos de infecção por ZIKV na RMM no período de 

janeiro 2016 a fevereiro de 2017. 

 
                  Fonte: SES, 2016. 

 

 Os dados referentes a raça dos casos de infecção por ZIKV na RMM aborda uma 

discussão semelhante aos que de escolaridade denotam, uma subnotificação dos casos, em que 

2480 foram registrados como ignorados ou brancos. Se for realizada uma avaliada com base 

nos demais, vê-se que a característica “parda” se sobrepõe, como fica claro no Gráfico 04 a 

seguir. 

 Tais dados destoam de estudos presentes até o momento sobre a síndrome congênita do 

ZIKV e a infecção em si, Diniz (2017) afirma que tais casos são “majoritariamente adolescentes 

ou mulheres muito jovens, negras e indígenas, com pouca escolaridade e integralmente 

dependentes das políticas sociais cada vez mais frágeis no país”. 
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Gráfico 04 – Raça dos casos de infecção por ZIKV na RMM no período de janeiro 2016 a 

fevereiro de 2017. 

 
                   Fonte: SES, 2016. 

 

Apesar da infecção pelo ZIKV geralmente apresentar uma evolução favorável, há 

relatos de uma possível associação entre a infecção pelo vírus em gestantes com a incidência 

de microcefalia em recém-nascidos. No mês de outubro de 2015 o Ministério da Saúde foi 

alertado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, pois desde agosto daquele ano 

ocorrera um aumento significativo de casos notificados de microcefalia, o que incentivou a 

investigação dos órgãos competentes (BRASIL, 2015).  

No mês seguinte, novembro de 2015, o Ministério da Saúde do Brasil reconheceu então 

a possível relação entre a Infecção pelo ZIKV e o acometimento dos recém-nascidos pela 

microcefalia, devido a identificação do vírus no líquido amniótico em duas mulheres gestantes 

que tiveram filhos com microcefalia, dentre outras evidências (BRASIL, 2015). 

Então, no dia 29 de novembro de 2015, este evento foi classificado como potencial 

Emergência de Saúde Pública de Importância internacional (BRASIL, 2015). Isso porque a 

microcefalia é descrita pela maneira inadequada do desenvolvimento do cérebro de um 

indivíduo, ocorrido por uma malformação congênita ou pós parto. Podendo apresentar 

alterações estruturais no cérebro e problemas de desenvolvimento. Sua etiologia é complexa e 

multifatorial, devido a diversos fatores, sejam eles genéticos ou ambientais (REGO, 

PALÁCIOS, 2016). 
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Após 18 meses, em 11 de maio de 2017, o Ministério da Saúde declara então o fim da 

emergência em saúde pública por Zika e microcefalia no Brasil, o secretário de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde, Adeílson Cavalcante, destacou que o enfrentamento ao Aedes 

aegypti será mantido em todos os níveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). As declarações 

em si já confirmam que a assistência permanecerá, visto que este anúncio não significa fim do 

perigo ou fim dos casos, visto que é uma infecção com incógnitas, de difícil diagnóstico 

laboratorial ainda, como podemos ver no Gráfico 05 a seguir, 1894 (35,9%) casos foram 

classificados como inconclusivos.  

 

Gráfico 05 – Classificação final dos casos de infecção por ZIKV na RMM no período de 

janeiro 2016 a fevereiro de 2017. 

 
                  Fonte: SES, 2016. 

 

O Gráfico 06 aborda a evolução dos casos de infecção por ZIKV, demonstrando que as 

consequências graves não são somente aquelas apresentadas em recém-nascidos, ou 

consequência graves, a infecção por si só também leva a óbito. Porém, essa evolução fica de 

difícil avaliação devido o número de casos ignorados/brancos, 44,3% da evolução dos casos 

não foram registrados. 
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Óbito suspeito por ZIKV é aquele paciente que foi a óbito e que apresentou exantema11 

(habitualmente maculopapular e puriginoso), podendo estar acompanhado do seguinte quadro 

clínico: febre (em geral <38,5°C); hiperemia conjuntival; artralgia; mialgia; edema 

periarticular, que é residente ou que tenha viajado para áreas com transmissão, até duas semanas 

antes do início da sintomatologia (BRASIL, 2016). 

Para confirmação do óbito por ZIKV é necessário um dos seguintes parâmetros 

laboratoriais nos testes específicos para diagnóstico do vírus: 

- RNA ou antígeno do ZIKV em amostras de soro, urina, saliva, tecidos ou sangue total;  

- Anticorpos IgM anti-ZIKV positivos e prova de neutralização por redução de placa (PRNT90) 

para ZIKV a títulos ≥ 20, aumentado em quatro vezes ou mais que para outros flavivírus; e 

exclusão de outros flavivírus; 

- Detecção molecular do genoma viral a partir de tecido de autópsia, fresco ou em parafina 

(BRASIL, 2016). 

 

Gráfico 06 – Evolução dos casos de infecção por ZIKV na RMM no período de janeiro 2016 a 

fevereiro de 2017. 

 
                  Fonte: SES, 2016. 

                                                           
11 O exantema é a manifestação mais frequente presente na infeção por ZIKV, o que difere das demais arboviroses, 

pois é precoce, surge dentro das primeiras 48 horas dos primeis sintomas. 
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 Já se sabe que as condições climáticas apresentam grande influência na distribuição dos 

seres vivos, o que não é diferente para o caso do Aedes aegypti e as infecções transmitidas por 

ele. A pluviosidade e a temperatura, por exemplo, podem atuar como fatores limitantes das 

áreas de ocorrência da espécie. A pluviosidade associa-se ao desenvolvimento dos vetores, pois 

está relacionada com o aumento de número de criadouros naturais ou artificiais, agindo no 

acúmulo de água nos já existente e incentivando a eclosão de ovos depositados (ODUM, 1988). 

 Uma pesquisa realizada com mosquitos do gênero Aedes trouxe que as fêmeas 

infectadas submetidas a elevadas temperaturas (≥32°C) teriam 2,64 vezes mais chances de 

completar o período de incubação extrínseco (período de replicação viral dentro do vetor) do 

que aquelas submetidas a baixa temperatura. O período de incubação do vírus dentro do vetor 

depende de vários fatores associados como tipo do vetor, o genótipo do vírus e fatores 

ambientais como a umidade e a temperatura. (FOCKS et al. 1995). 

 A região Nordeste apresenta clima semiárido, com uma vegetação xerófita12 em cerca 

de 50% do seu território, tal clima caracteriza-se pelas irregularidades espaciais e temporais do 

regime de chuvas. O Estado de Alagoas, devido sua localização na região nordeste, tem como 

principais características climáticas as irregularidades na precipitação pluviométrica e a pouca 

variação sazonal da radiação solar, do fotoperíodo e da temperatura de ar. O estado não 

apresenta grandes oscilações com relação à temperatura média do ar, variando, no litoral, entre 

23°C e 28°C, e no sertão, entre 17°C e 33°C (BARROS, 2012). 

 Uma pesquisa recente concluiu que o mosquito Aedes aegypti passou por algumas 

adaptações, como a resistência a inseticidas, a habilidade de se reproduzir em volumes de água 

cada vez menores e inclusive em água poluída. Além disso, os insetos que só picavam durante 

o dia agora também apresentam hábitos noturnos, necessitando apenas de luz artificial para 

direcionar o percurso até a vítima (LOUISE et al., 2015). Outro ponto importante é no que diz 

respeito a reprodução do vetor, em que a taxa reprodutiva foi inferior nos meses de inverno, 

                                                           
12 Xerófita ou xeromorfa é uma vegetação que está adaptada a viver em climas semiáridos e desérticos 

ou em regiões úmidas, mas salinas. Estas adaptações incluem caules e folhas carnudas para armazenar 

água, às vezes cobertas com uma camada de cera para diminuir a evaporação. 
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porém se manteve alta em todos os meses avaliados, o que somente reforça a necessidade do 

combate ao mosquito o ano todo (LOUISE et al., 2015). 

 

Gráfico 07 – Cronologia dos casos de infecção por ZIKV na RMM no período de janeiro de 

2016 a fevereiro de 2017. 

 
                   Fonte: SES, 2016. 

  

Durante os meses de março a maio de 2016 foram identificados mais casos de infecção 

por ZIKV, como vimos no Gráfico 07, e ao comparar com os índices de clima (Gráfico 08) de 

Maceió, onde há maior número de casos, fica provado que são justamente os meses que 

apresentaram maiores índices pluviométricos, ou seja, que apresentaram mais chuvas e assim 

foram formados mais focos com acúmulo de agua e consequente reprodução do vetor e infecção 

de pessoas. 

Os fatores clima, temperatura e pluviosidade influenciam os seres vivos e impactam na 

sua sobrevivência, no que se refere a disponibilidade de ar, água, alimentos e abrigo, e é na 

busca de atender tais necessidades que o homem provoca alterações irreversíveis nos ambientes 

naturais e urbanos, que causam ou contribuem não somente para a degradação ambiental, mas 

também para a disseminação de doenças, como é caso da proliferação do vetor Aedes que 

transmite as arboviroses (SILVA, 2017). 
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Gráfico 08 – Climatologia em Maceió no ano de 2016. 

 
               Fonte: Climatempo, 2017. 

 

Distribuição espacial dos casos de ZIKV na Região Metropolitana de Maceió  

 O crescimento da população em ritmo acelerado intensificou a urbanização. Nos países 

em desenvolvimento, a urbanização é sinônimo de aglomeração intensa, grandes porções de 

pessoas vivendo em espaço reduzido, e assim gera-se saneamento inadequado, no que diz 

respeito ao abastecimento de água e destino de resíduos sólidos; habitação precária; falta de 

infraestrutura urbana e agressão ao meio urbano (LIMA-CAMARA, 2016). 

 A análise espacial da distribuição das doenças e dos riscos ambientais estão sendo cada 

vez mais utilizados pelos gestores na área da saúde afim de possibilitar um auxílio nos planos 

e nas avaliações na área da saúde, o que possibilita a análise da distribuição dos dados das 

patologias no espaço e no tempo para identificar os fatores de risco e mapear as áreas de risco, 

através dos Sistemas de Geoprocessamento (BARCELLOS e BASTOS, 1996; WHO, 2009). É 

o que será feito nesse momento da discussão, a distribuição espacial dos casos de infecção por 

ZIKV em um determinado tempo, para identificar possíveis fatores/áreas de risco. 
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 O risco ambiental13 encontra-se associado a proliferação do vetor Aedes aegypti, áreas 

abandonadas pela construção civil, terrenos baldios, construções desabitadas, dentre outros 

podem intensificar a transmissão de patologias causadas por este vetor e ao identificar tais áreas 

ações podem ser realizadas para reduzir surtos e epidemias da doença (WHO, 2009). 

 A presença intensa das arboviroses relaciona-se diretamente aos processos de 

crescimento demográfico, globalização, intensificação do deslocamento humano e as mudanças 

climáticas (GALATI et al., 2015). O nível de cobertura vegetal do local, as alterações antrópicas 

presentes no ambiente e a infraestrutura urbana são fatores relacionados à distribuição do vetor 

e as infecções ocasionadas por este, e isso pode ser notado na distribuição espacial a seguir 

(LOUNIBOUS et al., 2016). Assim, através da distribuição espacial e visita aos bairros com 

mais casos, houve, na prática, a tentativa de se identificar tais fatores de risco. 

 A Região Metropolitana de Maceió foi estabelecida pela Lei Complementar n° 18, em 

1988. Apresentou acréscimos durante os anos e atualmente é composta por treze municípios, 

são eles: Maceió, Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Pilar, Coqueiro Seco, Santa Luzia 

do Norte, Satuba, Rio Largo, Messias, Paripueira, Barra de Santo Antônio, Atalaia e Murici, 

como observa-se na Figura 09 a seguir.  

Não foi possível realizar a distribuição dos casos pela RMM, pois as coordenadas não 

foram disponibilizadas por serem inexistentes, e ao criar os pontos de forma aleatória os mapas 

não demonstraram visualmente localidades que a literatura aborda como áreas de risco, locais 

com abastecimento de água precário e sem saneamento básico por exemplo, assim optou-se por 

realizar a distribuição espacial somente dos bairros do município de Maceió. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Risco ambiental baseia-se na possibilidade do acontecimento de um certo processo ou fenômeno, e a amplitude 

de danos ou consequências econômicas e/ou sociais em um possível elemento, grupo ou comunidade. Tal conceito 

segue interligado a vulnerabilidade, quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco (BRASIL, 2007). 
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Figura 09 – Municípios pertencentes a Região Metropolitana de Maceió – RMM. 

 

 

 Assim, os casos foram distribuídos nos bairros de Maceió, esse município originou-se a 

partir de aglomerações provincianas, que anteriormente serviam de empório para os engenhos 

de açúcar ao redor de sua região. A capital de Alagoas recebeu as demandas migratórias dos 

processos de ajustes de todo o Estado (ALAGOAS, 2014). 

 De acordo com o Plano Diretor da Cidade de Maceió esta é configurada em oito regiões 

administrativas que englobam cinquenta bairros como consta na Figura 10 a seguir. 
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Figura 10 – Regiões administrativas e bairros do município de Maceió, AL. 

 

 

Para entender como ocorreu o processo de urbanização em Maceió, em 1960 a 

população urbana do estado era de 420.436 habitantes e o censo do IBGE de 2010 revela que 

este número passou para 2.298.091 habitantes, um crescimento de 81,7% da população urbana 

em 50 anos (FIBGE, 1986; IBGE, 2010). Esse processo de urbanização acelerado acarretou 

uma ocupação urbana desorganizada e uma implantação de infraestruturas às pressas, sem 

muito planejamento, tendo em vista que a cidade não estava preparada para receber essa 

quantidade de pessoas de forma relativamente rápida. 

 Um fato importante é que a maioria da população alagoana que migrou para a capital 

em busca de melhoria da qualidade de vida não obteve sucesso. Houve uma dificuldade no 

acesso a terra urbanizada e de se inserir no mercado de trabalho formal.  
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 Melo (2010, p.53) explica esse processo detalhadamente ao dizer que: 

“em Maceió, a localização territorial dos assentamentos da população de baixa renda, 

da mesma forma em que ocorre nas demais cidades brasileiras, se dá nos terrenos 

‘desprezados’ pelo mercado formal de terras. Segue a outra lógica do mercado, a do 

mercado informal, e a lógica da necessidade. O mercado formal de terras, por sua vez, 

segue os interesses das classes dominantes, as quais se apropriam dos melhores 

terrenos, ou seja, dos terrenos mais bem estruturados e com melhores condições de 

acessibilidade ao conjunto total dos benefícios da cidade”. 

 Desta forma, Maceió foi habitada por uma população em que a desigualdade imperava, 

onde a classe alta detinha os melhores e mais caros locais e com consequente melhor 

infraestrutura e os pobres residiam em locais cujo custo era menor, porém também ofereciam 

reduzida infraestrutura. 

Entender o quanto o processo de urbanização de Maceió ocorreu de forma repentina e 

sem organização e/ou planejamento prévio acarreta uma certa compreensão do porquê essa 

cidade se tornou endêmica do vetor Aedes e da infecção está amplamente distribuída na cidade. 

Os casos distribuídos no mapa apresentado na Figura 11 foram gerados de forma 

aleatória pelo software QGIS, ou seja, a quantidade de casos por bairros são fieis a coleta de 

dados realizada anteriormente, porém a sua localização no interior do bairro foi dada ao acaso. 
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Figura 11 – Distribuição espacial dos casos de infecção por ZIKV em Maceió, AL. 2016. 

 
    Fonte: Elaboração própria. SES, 2016. 

 

De um total de 3474 casos no município de Maceió, 165 foram registrados como 

ignorado/branco. Os três bairros que mais apresentaram casos de infecção por ZIKV foram os 

vizinhos Tabuleiro dos Martins e Clima Bom, localizados na sétima região administrativa de 

Maceió, e o bairro do Jacintinho, localizado na quinta região administrativa, esses bairros tem 

algumas características em comum, que serão analisadas de forma mais detida posteriormente, 

mas também tem semelhanças quanto a Distribuição populacional como verifica-se na Figura 

12 a seguir, são bairros populosos.  
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Figura 12 – Distribuição populacional nos bairros de Maceió, AL. 2010. 

Fonte:SEMPLA. Disponível em: http://www.sempla.maceio.al.gov.br/planejamentourbano.htm 

 

Quanto a densidade demográfica, o bairro do Jacintinho consegue apresentar ainda mais 

habitantes por quilômetro, com 23.382,16 hab/km², estando assim em primeiro lugar no que diz 

respeito a densidade demográfica. Estudar a densidade demográfica dos locais para avaliar 

fatores endêmicos permite um planejamento maior, visto que a densidade demográfica ou 

populacional compreende a relação entre o número de habitantes e a área do território, que pode 

ser expressa em quilômetros quadrados ou habitantes por hectare. 
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Figura 13 – Densidade demográfica dos bairros de Maceió, AL. 2010. 

 

Fonte:SEMPLA. Disponível em: http://www.sempla.maceio.al.gov.br/planejamentourbano.htm 

 

Considera-se uma área como superpovoada quando as necessidades da população 

excedem ou ameaçam a capacidade de suporte do meio ambiente, no que diz respeito, por 

exemplo, a disponibilidade de recursos naturais, ou ainda a capacidade da infraestrutura 

ofertada. Acioly (1998) afirma que quanto mais elevada a densidade, melhor será a utilização e 

maximização da infraestrutura e do solo urbano, porém, reconhece que aglomerados humanos 

com alta densidade podem sobrecarregar o solo urbano, contribuindo para a “saturação de 

infraestrutura e serviços urbanos”, o que pode produzir um meio ambiente superpopuloso e 

inadequado ao ambiente humano, o que nota-se ao caminhar pelo bairro do Jacintinho, áreas 

com características que geram impactos na saúde humana, seja lixo depositado em área 
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domiciliar, esgoto a céu aberto próximo a população, áreas de risco, situações como esta que 

visualizamos na Figura 06 a seguir. 

 

Figura 14 – Área de risco. Grota do Cigano, Jacintinho. Maceió, 2016. 

 
Fonte: Márcio Ferreira, foto de domínio público, disponível em: 

http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/6898-renan-filho-assina-ordem-de-servico-para-obras-de-

melhorias-na-grota-do-cigano  

 

O bairro que mais apresentou casos foi o do Tabuleiro dos Martins, com 427 casos, 

localizado na sétima região administrativa, esse bairro caracteriza-se pela topografia plana com 

altitude média de 80 metros; solos com bons parâmetros físicos para fundações; e 

disponibilidade de água subterrânea de boa potabilidade e baixos custos, o que fez com que a 

expansão da cidade de Maceió ocorresse predominantemente para essa região, com a 

implementação de grandes conjuntos habitacionais, indústrias e atividades econômicas (NETO, 

SANTOS e LIMA, 2004). 

Devido a deficiência no esgotamento sanitário e sistema de coleta de lixo é comum 

visualizar esgotos a céu aberto e pequenos lixões, principalmente na proximidade de conjuntos 

habitacionais (NETO, SANTOS e LIMA, 2004), o que pode então auxiliar na formação de 
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locais propícios para reprodução do vetor, depósitos de lixos, água parada, tudo o que possibilita 

a criação de mosquitos e consequentemente mais casos de infecção por ZIKV.  

Situações de esgotamento precário e lixo em área urbana, armazenado de forma 

inapropriada não é incomum de se ver ao caminhar pelo bairro, a esquerda na Figura 15 há uma 

cena típica de esgoto a céu aberto, com pessoas convivendo com a situação, com residências 

próximas, já a direita na mesma imagem há um terreno abandonado que no momento é utilizado 

apenas para acúmulo de lixo. 

 

Figura 15 – Possíveis focos do vetor Aedes aegypti. Bairro Tabuleiro dos Martins, Maceió, 

AL. 

  Fonte: Google Earth. 

 

O segundo bairro com maior número de casos de infecção por ZIKV consiste no Clima 

Bom, com 242 casos, também pertencente a 7° região administrativa, apresenta uma 

infraestrutura não planejada, sem equipamentos públicos como centro de assistência social, 

postos de saúde, lazer e esportes.  No quesito saneamento básico, é um dos bairros mais 

desprovidos, o esgoto e resíduos das residências correm pelas ruas, ocasionando diversos surtos 

e comprometendo a qualidade de vida das pessoas, além de que, quando há chuvas, as ruas 

alagam facilmente (MARROQUIM, 2007). 

O terceiro bairro em número de casos de infecção por ZIKV consiste no Jacintinho, com 

225 casos, participa da 5° região administrativa. Esse bairro abriga a maior parte das favelas do 

complexo do Vale do Reginaldo no total de doze tabelas, no seu espaço quase não existem mais 
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áreas verdes, as poucas áreas estão localizadas em grotas e encostas, sendo comum o acúmulo 

de lixo em ruas e calçadas (SILVA, 2011). 

O nível socioeconômico da população também se destaca, tendo em vista que as famílias 

que ali residem apresentam os piores indicadores sociais e econômicos, muitas sem 

abastecimento de água ou esgotamento sanitário, o que os leva, muitas vezes, a armazenar água 

em baldes e botijões, que quando não fechados corretamente tornam-se fonte de contaminação 

das doenças transmitidas por vetor, como é o caso do Aedes aegypti, que se reproduz em porções 

de água lima e parada, o que pode sim ter elevado o número de ocorrências de infecção por 

ZIKV no bairro (SILVA, 2011). 

Essa posição dos bairros quanto ao nível de infecção por ZIKV pode-se associar o nível 

de infecção com o menor desenvolvimento do bairro, visto que que bairros com IDH-M são 

bairros com menos sérvios urbanos (como coleta regular de lixo) e infraestrutura urbana 

(reduzido alcance de saneamento básico, quando existente), o que possibilita concluir que essa 

associação nefasta é positiva, ou seja, empiricamente observada. Lembrando que o IDH 

consiste em uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento 

humano: longevidade (ou expectativa de vida), educação (ou acesso ao conhecimento) e renda 

(ou padrão de vida). Trata-se de uma medida que varia de 0 a 1 em que, quanto mais próximo 

do máximo, significa maior desenvolvimento humano daquela unidade territorial. Este índice 

populariza o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, e não a visão de que 

desenvolvimento se limita a crescimento econômico e viabiliza a comparação entre os 

municípios brasileiros ao longo do tempo (ATLAS BRASIL, 2015). 

Maceió se encontra na posição 1266° de 5565 municípios brasileiros com a média do 

IDHM de 0,721, um IDH considerado alto. É município com o maior IDHM e o único nessa 

faixa do Estado de Alagoas. No entanto ainda está um pouco abaixo da média do Brasil que é 

de 0,727. Entre 2000 e 2010, IDHM de Maceió passou de 0,584 para 0,721, crescendo, em 

números absolutos, de 0,137 (um percentual de crescimento de 23,46%) (ATLAS BRASIL, 

2015).  

 O IDH do bairro do Tabuleiro dos Martins é de 0,507, do Clima Bom é de 0,645 e o do 

Jacintinho é de 0,418, que se mostram dados muito inferiores quando comparados aos índices 

dos bairros que apresentam maiores IDHMs, Ponta Verde apresenta o IDHM de 0,956, 

Pajuçara, Jatiúca e Faarol apresentam o mesmo IDHM de 0,939 (ATLAS BRASIL, 2015). 
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Além dos aspectos relacionados a infraestrutura inadequada, há também as atitudes de 

risco por parte da população, que ou desconhecem as medidas de prevenção ao mosquito ou 

sabem e ainda assim tem ações que proporcionam a formação de focos para a reprodução de 

vetores, como é o caso da situação presente na Figura 16 a seguir, inúmeros objetos 

armazenados na rua que ao chover tornam-se locais em potencial para multiplicação do 

mosquito, já que os criadouros do Aedes aegypti geralmente são recipientes artificiais, 

abandonados a céu aberto, ou ainda que servem para armazenamento de água com fim 

doméstico (ZARA et al., 2016). 

A população, junto com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de 

Combate a Endemias (ACE), são responsáveis pela prevenção do vetor Aedes, que se dá através 

do controle mecânico e químico do mosquito, ou seja, encontrar e destruir qualquer tipo de 

reservatório para os ovos do Aedes, sendo a promoção de ações educativas introduzidas em 

todos os momentos, afinal conhecimento é poder (ZARA et al., 2016). 

Porém, para uma prevenção eficiente é necessária a cooperação de outros setores atém 

da saúde, visto que “saneamento básico, manejo adequado de resíduos sólidos e de lixo, 

abastecimento regular de água, educação em saúde, vigilância de fronteiras, turismo e intensa 

movimentação de pessoas” influenciam no número de infectados e devem ser priorizados 

(ZARA et al., 2016). 

 

Figura 16 – Possível foco do vetor Aedes aegypti. Bairro Jacintinho, Maceió, AL. 

 
     Fonte: Google Earth. 
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Mapeamento de risco é também utilizado como medida preventiva, visto que ao 

identificar áreas de risco elevado para transmissão de arboviroses em determinados ambientes, 

pois assim as atividades podem ser melhor direcionadas. O mapeamento possibilita então 

análises mais precisas de situações de risco, o que auxilia na otimização de recursos (ZARA et 

al., 2016). 

A Figura 17 a seguir consiste no mapa de calor dos casos de infecção por ZIKV, o que 

possibilita melhor visualização dos municípios que são mais endêmicos. Infelizmente, ainda há 

dificuldades para a realização de mapas referentes as arboviroses, visto que após a introdução 

dos vírus Chikungunya e Zika o diagnóstico diferencial dessas infecções tornou-se mais 

complicado, devido os sinais e sintomas semelhantes, o que pode comprometer a notificação 

dos casos de forma correta (ZARA et al., 2016). 

 

Figura 17 – Mapa de calor dos casos de infecção por ZIKV subnormais em Maceió, AL. 

2016. 

 
         Fonte: Elaboração própria. 
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Eis um ditado que fala que “mosquitos são democráticos; eles picam tanto os ricos como 

os pobres”, porém, embora se saiba que os insetos não possuem consciência de classe, a situação 

é que a crise da infecção pelo ZIKV apresentou impactos bem diferentes em cada classe ou 

grupo social, tornando-se então mais um indicador da desigualdade que persiste no Brasil 

(LESSER e KITRON, 2016). 

 Assim, a fim de identificar esta geografia intrínseca a infecção por ZIKV na Figura 18 

a seguir há a distribuição dos casos concomitante a disposição dos aglomerados subnormais, 

que consistem em um conjunto de 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por 

ausência de título de propriedades e pelo menos umas das características a seguir: 

“irregularidades das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes” e/ou “carência de 

serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica 

e iluminação pública)” (IBGE, 2010). 

Os aglomerados subnormais urbanos14 têm sido mais um desafio enfrentado pelo 

município de Maceió, que vivencia um crescimento populacional desenfreado, com déficit de 

saneamento básico e elevada concentração de criadouros, favorecendo uma transmissão rápida 

da doença, cuja intervenção foi realizada intersetorialmente, bem como a mobilização da 

comunidade nas ações para combate. Assim verifica-se uma distribuição dos casos mais 

acentuada ao entorno dos aglomerados subnormais. 

A formação desses aglomerados subnormais se deu devido à forte especulação 

imobiliária e fundiária e também ao espraiamento territorial do tecido urbano, carência de 

infraestruturas, número elevado de domicílios, fazendo com que outra opção de crescimento 

fosse utilizada, levando então à periferização da população e a busca de imóveis em locais cada 

vez menos valorizados pelo setor imobiliário e fundiário (IBGE, 2010). 

Desta forma, a concentração dos casos de infecção por ZIKV nos bairros marginalizados 

relaciona-se ao fornecimento irregular e imprevisível de água, pois a pressão das tubulações é 

reduzida conforma a distância das centrais de distribuição, que diversas vezes ficam longe da 

periferia, essa situação pode ser agravada pela seca, em alguns lugares, o que força cada família 

                                                           
14 Áreas conhecidas por diversos nomes, como favela, comunidade, vila, grotão, mocambo, dentre outros, e que 

segundo o IBGE consiste no conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por 

ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características: irregularidade das vias de circulação e do 

tamanho e forma dos lotes e/ou; carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede 

de água, energia elétrica e iluminação pública). 
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ter sua caixa d´água para armazenamento de água, uso na cozinha e higiene pessoal. Esses 

reservatórios geralmente são recipientes redondos de plástico, com média de um metro de 

diâmetro, são preenchidos nos dias em que o bairro é abastecido. Se esses reservatórios não 

estiverem em bom estado ou não forem devidamente fechados, as caixas d’água podem 

representar ótimos locais para a reprodução do Aedes aegypti (LESSER e KITRON, 2016). 

Uma contradição ao que acontece nos bairros de classes mais privilegiadas, que recebem 

água regularmente e a manutenção dos tanques onde é armazenada é feita com frequência, 

geralmente por funcionários dos condomínios (LESSER e KITRON, 2016). 

Além da questão do abastecimento, há a coleta de lixo, que não acontece de forma 

regular em muitos bairros do Brasil, e após uma chuva, itens como sacos plásticos, vasilhames 

descartáveis tornam-se foco para reprodução do vetor do ZIKV (LESSER e KITRON, 2016). 

 

Figura 18 – Distribuição espacial dos casos de infecção por ZIKV e os aglomerados 

subnormais em Maceió, AL. 2016. 

 
   Fonte: Elaboração própria. SES, 2016. 
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O ZIKV e suas relações 

Quando estamos lidando com dados que representam algum tipo de ocorrência entre 

determinados níveis, precisamos lidar com números relativos. Isto porque, números absolutos 

são pouco informativos quando existe grande variação entre os níveis com que se está lidando. 

Por exemplo, o número de 200 nascidos vivos em determinado município não nos diz nada se 

não levarmos em conta o tamanho populacional. Por isso, analisaremos os dados de ocorrência 

de infecção por ZIKV levando em conta o tamanho populacional das unidades territoriais. A 

fórmula abaixo ilustra o procedimento: 

 

Taxa de Zika = N * 1000 / população 

 

Onde N é o número de ocorrências. Logo, a taxa de incidência de infecção por ZIKV é 

medida para cada 1 Mil habitantes. Dividindo esse número pelo tamanho da população, 

podemos comparar as taxas entre os 13 municípios na amostra. 

A tabela 05 sumariza as informações acerca da taxa de ZIKV na amostra. 

 

Tabela 05 - Descritivos da taxa de infecção por Zika vírus. Região Metropolitana de Maceió. 

2016. 

N Mínimo Máximo Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Var. 

13 0,72 16,60 2,82 4,04 4,22 104,29 

                     Fonte: Elaboração própria. 

 

A amostra foi composta por 13 municípios que formam a Região Metropolitana de 

Maceió. A menor incidência de ZIKV foi no município de Coqueiro seco com uma taxa de 

0,72. No outro extremo, encontramos o município de Rio Largo registrando uma taxa de 16,60 

casos para cada mil habitantes. A média por sua vez foi de 4,04 ocorrências para cada mil 

habitantes levando em conta os 13 municípios da amostra. Como podemos ver o desvio padrão 
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da distribuição é muito alto. Isso quer dizer que os casos estão ao redor da média a uma distância 

de 4,22 em média. Essa variação é muito em função do caso extremo que é Rio Largo, ele está 

a 3,93 desvio padrão da média. O gráfico 09 sumariza graficamente a distribuição da taxa de 

infecção por ZIKV. 

 

Gráfico 09 - Taxa por mil da incidência de infecção por ZIKV na Região Metropolitana de 

Maceió, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse gráfico possui a taxa de infecção por ZIKV para cada um dos municípios e a linha 

pontilhada apresenta a média da distribuição. Como podemos ver, três municípios estão acima 

da média (Rio Largo, Paripueira e Pilar) no que se refere a ocorrência de infecção pelo vírus, 

um deles está praticamente na média (Maceió) e os demais estão abaixo da média.  

Buscando comunalidades nesses três municípios que situam-se acima da média que 

possam justificar esse perfil, nota-se o IDHM como um fator em comum, Rio Largo com o IDH 

de 0,643, Paripueira com 0,605 e Pilar com 0,610 (ATLAS BRASIL, 2010; IBGE, 2010). 

As evidências que interligam determinantes sociais da saúde, como a marginalização 

social ou geográfica e a pobreza a doenças infecciosas continua a avançar. Assim como as 

doenças transmitidas por mosquitos, a infecção por ZIKV é uma doença que não se distribui 
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aleatoriamente ou igualmente em toda população, ela muitas vezes é descrita como uma 

“doença da pobreza”, pois costuma ser endêmica em regiões mais pobres, ou onde 

infraestruturas de saúde pública são insuficientes (PNUD, 2017). 

O índice de Gini consegue tornar visível essa relação, visto que dentre os municípios 

que mais destaca-se por número de casos de infecção por ZIKV a cada 1000 habitantes, Rio 

Largo se destaca em primeiro lugar, e esse mesmo município é o que apresenta o menor índice 

de Gini dentre os municípios da RMM (ATLAS BRASIL, 2010; IBGE, 2010). 

Esse índice é importante, pois proporciona o avanço no que diz respeito a mensuração 

de desigualdade social, já que o IDH não consegue realizar tal avaliação. Assim, o índice de 

Gini mensura o grau de concentração de renda de um grupo, identificando a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Na prática, o mesmo varia de zero a um, onde 

zero significa a situação de igualdade, todos possuem uma mesma renda, assim, quanto mais 

próximo a zero, menos concentrada é a distribuição de renda (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

2016). 

Diversas vezes, a pobreza extrema corrobora ainda para a falta de recursos necessários 

para tratamento e distribuição de água e saneamento, acentuando os efeitos negativos para 

proliferação de doenças em indivíduos já vulneráveis (PNUD, 2017). 

O padrão geral indica que existe uma relação entre a taxa e o tamanho da população, 

notadamente Paripueira está fora do padrão. Uma correlação entre o número real de casos (não 

a taxa) e a população do município chega a ser praticamente perfeita. Contudo, quando utilizada 

a taxa por 1000 habitantes as correlações são fracas e não significativas. Um exemplo disso é a 

correlação entre a taxa de ZIKV e a densidade demográfica. 

 

Tabela 06 - Correlação de Spearman entre casos de infecção por ZIKV e densidade 

demográfica. 

Rho Spearman Sig. 

0,181 0,554 

                                                    Fonte: Elaboração própria. 
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A correlação é positiva, contudo de magnitude fraca. Isto é, a taxa de infecção por ZIKV 

por 1000 não se relaciona diretamente com a densidade demográfica. Mas ainda podemos 

explorar a relação da incidência de infecção por ZIKV com variáveis mais importantes do ponto 

de vista substantivo. Dado o número de casos na amostra, nossas análises possuem uma certa 

limitação. Além disso, grande parte das nossas variáveis possuem alto grau de correlação dado 

que essas observações e variáveis não são plenamente independentes. Por exemplo, municípios 

maiores, possuem maior densidade populacional, maior percentual de pessoas em áreas 

urbanas, maior desenvolvimento econômico e social e maior incidência do vírus. Portanto a 

variação desses indicadores é menor do que seria necessário para capturar efeitos estatísticos. 

Então adotaremos duas estratégias de investigação: (1) usar correlações somente quando não 

existir uma dependência grande entre observações e variáveis; (2) avaliaremos a associação por 

diferenças entre médias para avaliarmos os padrões de associação. 

Podemos também avaliar como a pobreza está relacionada com a incidência do ZIKV 

ao realizar a comparação da renda per capita dos municípios com taxa de infecção por ZIKV. 

A tabela abaixo compara a taxa de infecção por ZIKV entre municípios mais pobres e mais 

ricos levando em conta a distribuição do PIB per capita.  

 

Tabela 07 - PIB per capita x Taxa de infecção por ZIKV na RMM. 

PIB per capita N Média Desvio Padrão Coef. Var. 

Abaixo da Média 8 4,75 5,14 108,13 

Acima da media 5 2,91 2,91 73,20 

  Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 10 - Média de infecção por ZIKV por PIB per capita. RMM, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizemos o exercício de agrupar os municípios em dois grupos, o primeiro com o PIB 

per capita abaixo da média geral e o outro acima da média geral. Queremos saber se pobreza se 

encontrava relacionada a ocorrência de casos de infecção por ZIKV. Como podemos ver, a 

média da taxa de infecção por ZIKV foi maior (4,75) entre os municípios com PIB per capita 

menor, isto é, os mais pobres em comparação. Municípios com PIB per capita maior 

apresentaram uma taxa menor de infecção por ZIKV (2,91). Embora não possamos aferir 

adequadamente significância estatística nesta amostra o teste de correlação de Pearson entre 

essas duas variáveis segue a direção negativa esperada com r = -0,167.15 

Podemos avaliar ainda a relação entre a incidência de infecção por ZIKV em relação ao 

sexo das pessoas por município. Aqui utilizamos a taxa por mil habitantes levando em conta a 

população de cada sexo. A tabela 08 apresenta os descritivos básicos da incidência entre 

homens e mulheres. 

 

 

                                                           
15  A realização do mesmo procedimento com o IDHM não segue o padrão esperado. As justificativas são 

duas (1) o tamanho da amostra não permite averiguação estatística adequada e (2) os municípios possuem IDHM 

muito parecidos e isso dificulta a comparação dado a baixa variação dos indicadores. 
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Tabela 08 - Taxa de casos de infecção por ZIKV por sexo. RMM, 2016. 

Sexo N Média Desvio Padrão Mediana 

Homens 13 2,71 3,27 1,80 

Mulheres 13 5,33 5,21 3,84 

                        Fonte: Elaboração própria. 

 

A média da taxa de incidência de infecção por ZIKV entre as mulheres é maior do que 

entre os homens. De acordo com nossos dados, entre os 13 municípios a média entre as 

mulheres foi de 5,33 enquanto entre os homens foi de 2,71. Esses dados podem ser melhor 

visualizados no gráfico, as barras representam o intervalo de confiança para 95%. 

Adicionalmente, dado que a distribuição da variável não é normal podemos analisar a mediana 

também. Indicando forte assimetria e mantendo novamente a taxa mais alta entre as mulheres. 

Dado as características dos nossos dados é importante executamos também um teste não 

paramétrico para comparar a distribuição de casos de infecção por ZIKV entre esses dois 

grupos. O gráfico 11 abaixo sumariza a distribuição dos casos de infecção por ZIKV entre os 

sexos.  

 

Gráfico 11 - Box Plot casos de infecção por ZIKV por sexo. RMM, 2016. 

 
                                              Legenda: Linha pontilhada = média.  
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                                              Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse gráfico apresenta a distribuição de infecção por ZIKV entre os dois grupos em 

questão. Como podemos ver os casos de infecção por ZIKV não se distribuem normalmente. 

Além disso, a infecção por ZIKV apresenta maiores valores no grupo das mulheres. A mediana, 

nesse caso é extremamente importante uma vez que ela define claramente um ponto de cisão 

da taxa de infecção por ZIKV entre os homens e mulheres. Um teste que lide com essas 

características do que o t de student nesse caso é preferível. Utilizaremos o teste de Wilcox 

para avaliarmos essas diferenças. Essas informações podem ser visualizadas na Tabela 09. 

 

Tabela 09 - Teste de Wilcox: casos de infecção por ZIKV entre homens e mulheres. RMM, 

2016. 

Willcoxon W Sig. 

41 0,026 

                                                      Fonte: Elaboração própria. 

 

O teste de Wilcoxon/Mann-Whitney é uma alternativa não paramétrica ao teste t para 

amostras independentes. Ele é preferível quando o tamanho da amostra é pequeno e 

principalmente se a distribuição da variável não for normal. A principal diferença entre os dois 

testes diz respeito ao fato de que o teste t utiliza a média como parâmetro enquanto o 

Wilcoxon/Mann-Whitney utiliza os postos ao invés. Nesse caso, como já havíamos observado, 

existem diferenças entre a mediana dos grupos. Mulheres foram mais afetadas pelo ZIKV que 

os homens. 

A epidemia do ZIKV é uma crise na saúde, e assim é previsto que com ela eleve a 

pobreza e exacerbe as desigualdades de gênero, visto que as mulheres são mais acometidas, 

apresentando maior risco de infecção congênita por ZIKV, e assim a imposição de 

responsabilidade é colocada sobre essas mulheres e meninas, de cuidar de crianças com doenças 

crônicas e ainda redução da participação da mulher no mercado de trabalho (PNUD, 2017). 
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O ZIKV conseguiu abrir um debate sobre o direito sexual e reprodutivo das mulheres, 

já que o vírus pode interferir no desenvolvimento embrionário. Uma pesquisa realizada em 

2010 entre as mulheres jovens residentes em área urbana no Brasil, concluiu que uma em cada 

cinco mulheres havia realizado aborto, e essas que haviam passado pelo procedimento 

frequentemente apresentavam um nível de educação inferior (DINIZ, MEDEIROS, 2010). 

Assim, o ZIKV ampliou essa discussão, para a necessidade de respeitar, proteger e cumprir os 

direitos humanos de todas as pessoas infectadas pelo vírus (PNUD, 2017). 

Podemos analisar também a distribuição da taxa de infecção por ZIKV entre grupos 

etários entre os municípios. A taxa foi calculada por Mil levando em conta a população em cada 

faixa etária. A tabela 10 apresenta os descritivos da taxa para cada um dos grupos etários na 

amostra. 

 

Tabela 10 - Taxa de infecção por ZIKV por faixa etária. RMM, 2016. 

Faixa Etária N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

0-4 13 0,00  17,62  2,97  4,60  1,42  

5-9 13 0,00  14,90  2,18  3,94  0,85  

10-14 13 0,00  13,02  2,88  3,52  1,80  

15-19 13 0,00  18,53  4,20  4,71  3,80  

20-34 13 0,00  18,95  5,24  5,15  3,40  

35-49 13 0,98  17,54  5,13  4,61  3,97  

50-64 13 0,00  15,13  3,41  3,85  2,62  

65-79 13 0,00  10,65  3,41  2,81  3,63  

80- 13 0,00  8,47  2,12  3,21  0,00  

                        Fonte: Elaboração própria. 

 

A média da taxa de infecção por ZIKV foi maior entre as idades do meio da distribuição. 

Isto é, entre 15 e 49 anos a incidência de infecção por ZIKV foi maior. Destaca-se o fato de que 
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Rio Largo é um caso extremo nessa distribuição, ele com certeza está afetando as médias da 

distribuição de infecção por ZIKV. Isso pode ser em função da exposição desses indivíduos a 

vida urbana. O gráfico 12 sumariza as informações para a distribuição dessa variável. 

Diversos profissionais comentaram sobre a infecção por ZIKV em um estudo realizado 

pelo PNUD em 2017, e um psicólogo da Colômbia afirmou que devido as informações 

existentes, as pessoas mis susceptíveis a infecção por ZIKV são mulheres jovens, de 18 a 24 

anos, com nível socioeconômico baixo, oriundas das periferias das cidades (PNUD, 2017). 

 

Gráfico 12 - Box Plot casos de infecção por ZIKV por faixa etária. RMM, 2016. 

 
                                                 Fonte: Elaboração própria. 

 

Testes de análise de variância como ANOVA e o não paramétrico Kruskal Wallis não 

encontram diferenças significativas entre esses grupos. Se analisado par a par pode-se visualizar 

diferenças entre grupos etários medianos e aqueles nas extremidades, contudo, isso é mais 

função da ausência de informação para todos os municípios. Isto é, nas idades iniciais e nas 

idades finais muitos municípios reportaram não haver indivíduos nessa categoria, logo, 

baixando a taxa por 1000.  

A desigualdade no que diz respeito a pobreza e consequente falta de infraestrutura, com 

acesso a serviços de saúde e saneamento limitados contribuem para o maior risco de transmissão 

de doenças, além de possibilitar maior peso econômico para a camada mais vulnerável da 

população (PNUD, 2017). 
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O caso de Recife por exemplo, local “centro” da epidemia de infecção por ZIKV no 

Brasil, apresenta um histórico de infecções relacionados a água, principalmente em bairros 

pobres (CASTRO, 2015). Os sistemas de abastecimento de água e saneamento não conseguem 

suprir a população, principalmente em bairros urbanos pobres altamente povoados, assim, as 

famílias são obrigadas a armazenar água potável para uso domiciliar, gerando situações 

propensas à reprodução do vetor e elevando o risco de transmissão (PNUD, 2017). 

A situação existente no Brasil é retratada pela fala de um funcionário da saúde pública 

do Brasil, que explica o seguinte: 

 “Temos 33 municípios que não contam com serviços de água. Como Campina 

Grande; cinco dias sem água por semana, com racionamento. Há municípios 

que têm água apenas um dia por semana. Não há investimento nos recursos de 

tratamento e abastecimento de água. Nessas áreas, as famílias pobres vivem 

amontoadas em pequenas casas. Onde não há distribuição de água, as famílias 

precisam acumulá-la e armazená-la em recipientes durante o dia, criando 

criadouros do mosquito” (PNUD, 2017).  

A incidência de infecção por ZIKV está relacionada às condições sanitárias. Abaixo, na 

Tabela 11, sumarizamos a variação da taxa de infecção por ZIKV e o percentual de casas com 

fossa rudimentar. 

 

Tabela 11 - % fossa rudimentar x taxa de infecção por ZIKV na RMM. 2016. 

Fossa rudimentar N Média Desvio Padrão Coef. Var. 

Abaixo da Média 5 2,67 0,95 35,58 

Acima da media 8 4,90 5,27 107,55 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

Tomamos o percentual de residências com fossas rudimentares e dividimos em dois 

grupos: (1) o primeiro com o percentual abaixo da média e (2) o segundo o percentual acima 

da média. Nesse caso, o grupo abaixo da média representa aqueles municípios onde o percentual 

de residências com esse tipo de fossa é menor em relação a todas as residências.  A incidência 

de casos de infecção por ZIKV foi de 4,90 por mil habitantes nos municípios onde as instalações 

sanitárias são majoritariamente rudimentares quando comparados com outras instalações 

sanitárias que apresentou uma média de 2,67. em resumo, o uso de fossas rudimentares esteve 
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associado a ocorrência de infecção por ZIKV, contudo não há significância estatística dessa 

diferença encontrada. 

 

Gráfico 13 - % Fossa rudimentar x Taxa de infecção por ZIKV (média) na RMM. 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Elaboração própria. 

 

Vamos avaliar a relação entre coleta de lixo e incidência de infecção por ZIKV. 

Selecionamos as variáveis que possuem informação para todos os casos na nossa amostra. 

Abaixo apresentamos uma tabela de correlação usando o teste de Spearman16. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  Neste caso, escolhemos esse método por não ser possível cumprir com os requisitos paramétricos do teste 

de produto momento de Person. O teste de Spearman é mais adequado nessa situação. Cabe notar que o Spearman 

tem a vantagem de não pressupor relacionamento linear. Para mais informações ver Triola (2013) e Moore e 

McCabe (2002). 
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Tabela 12 - Matriz de correlação de Spearman. 

Taxa de Zika

RSU coletado por dia 1 -0,027 -0,038 0,553 0,412

-0,027 1 0,181 -0,190 0,088

-0,038 0,181 1 -0,707 -0,302

0,553 -0,190 -0,707 1 0,536

Taxa de Zika 0,412 0,088 -0,302 0,536 1

RSU coletado
 Por dia

% domicílios particulares
com Coleta de 

Resíduos sólidos (rurais)

% domicílios particulares
Com Coleta de 

Resíduos sólidos (urbano)
RSU déficit de
 Coleta por dia

% domicílios particulares
com Coleta de

Resíduos sólidos (rurais)

% domicílios particulares
com Coleta de

 Resíduos sólidos (urbano)

RSU déficit de
 Coleta por dia

 
* RSU = resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nos interessa as correlações entre as variáveis relacionadas à coleta de lixo e a taxa de 

infecção por ZIKV. Como podemos observar, a taxa de incidência de infecção por ZIKV está 

correlacionada negativamente com o percentual de domicílios urbanos que possuem coleta de 

lixo, indicando que valores mais altos de infecção por ZIKV ocorrem onde a quantidade de 

residências com coleta de lixo é menor. A correlação é fraca para os moldes de Dancey e Reidy 

(2013), contudo segue a direção esperada. Outro dado interessante foi a correlação positiva e 

moderada entre infecção por ZIKV e déficit de coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) por 

dia. Isso indica que valores altos de infecção por ZIKV estão correlacionados à valores altos de 

déficit17. Além disso, a significância dessa relação foi de p=0,059. Assim, se confirma a 

premissa de que piores serviços urbanos proporcionam maiores condições de infecção por 

arboviroses (não apenas ZIKV). 

A figura 19, a seguir, aborda o armazenamento de água, o lixo e o depósito domiciliar 

como fatores que predispõem a reprodução do mosquito vetor e a consequente infecção por 

arboviroses transmitidas por este, Lima-camera (2016) coloca que essas infecções têm sua 

trajetória associada ao comportamento humano e ao meio ambiente em que o homem se 

encontra, características como depósitos de lixo, saneamento básico, abastecimento de água 

irregular, clima, fatores que envolvem os espaços urbanos em que o homem habita. 

                                                           
17  A correlação entre RSU coletado por dia e incidência de infecção por ZIKV é moderada e positiva. Isso 

é esperado dado o caráter de urbanidade e tamanho da população. Nestes termos, é normal esperar maior incidência 

de infecção por ZIKV e maior coleta de RSU em municípios mais populosos. 
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Figura 19 – Distribuição dos depósitos de larvas do Aedes aegypti e suas características. 

 

      Fonte: Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/revista/886/e-haja-mosquitos 

 

3.4 Considerações finais 

Identificamos que a incidência de infecção por ZIKV está relacionada ao tamanho da 

população. Rio Largo foi o município com maior incidência da infecção. Esse município esteve 

a 3,92 desvios padrão da média o que já justificaria um estudo de caso sobre ele. Infelizmente, 

não pudemos retirar esse caso das análises devido ao nosso N reduzido. Coqueiro Seco, por sua 

vez, foi o município que apresentou a menor incidência de infecção por ZIKV na amostra.  

Como observamos, municípios com mais residências com utilização de fossas 

rudimentares apresentam, em média, maior incidência de infecção por ZIKV.  
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A incidência de infecção por ZIKV também esteve relacionada a pobreza geral das 

unidades. Municípios com PIB per capita mais baixo apresentaram em média maiores médias 

de infecção por ZIKV.  

Por fim, a variável que distinguiu a incidência de infecção por ZIKV consiste em dados 

relacionados à coleta de lixo. As evidências foram duas, municípios com mais residências com 

coleta de lixo apresentaram taxa de infecção por ZIKV menor. E a mais importante foi a relação 

positiva e moderada a incidência de infecção por ZIKV e o déficit de coleta de RSU diária. 

Municípios onde o déficit foi alto apresentou maiores taxas de infecção, essa relação foi 

significativa ao nível de 10%. Contudo, dado a limitação no número de casos não podemos 

bater o martelo a esse respeito. 
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