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APRESENTAÇÃO  

Desenvolver esta dissertação, certamente me retoma pensar o porquê escolhi o 

tema proposto “Estudo das vulnerabilidades socioambientais associadas à leptospirose 

no município do Rio de Janeiro: Técnicas de Análise Espacial”. Este questionamento me 

remete a minha trajetória pessoal e profissional, além da motivação de construir minha 

caminhada acadêmica. 

No decorrer da minha história constitui minhas experiências, fundamentos e 

discurso, através de leituras e horas de estudos. Na vivência com amigos e colegas e em 

momentos com a família. A minha vida é uma eterna estruturação de saberes, construindo 

e descontruindo ideias, com caminhos incertos a partir das minhas próprias escolhas e 

decisões.  

Sigo convicta de meus objetivos, não só por mim, mas pela sociedade a qual me 

insiro, e por tudo que vejo, nas coisas que me agradam e nas que me deixam 

decepcionada, na motivação grandiosa que tenho em contribuir com mudanças para uma 

sociedade mais justa, fazendo minha parte como profissional de pesquisa e de educação.  

A educação sempre esteve presente em minha vida e quando tive que decidir sobre 

a profissão que gostaria de seguir, fui me desvelando tendenciosamente para o campo da 

Saúde. Assim, motivei-me a cursar o Mestrado em Saúde Coletiva. 

Sou nascida no Município do Rio de Janeiro, onde cresci e vivenciei os conflitos 

desta cidade. Morei praticamente minha vida toda no bairro de Realengo, Zona Oeste do 

Rio de Janeiro. Desde mais jovem tive a experiência de conviver em locais de grandes 

conflitos sociais, ambientais e econômicos. Por inúmeras vezes, a localidade onde vivia 

foi notícia em programas televisivos por problemas relacionados às enchentes, 

ocasionadas por fortes chuvas. Convivi com pessoas que, além de perderem 

constantemente os bens materiais, habitualmente, após o desastre, sucediam as 

consequências do adoecimento.  

A minha formação secundária passa pelo Curso Técnico de Patologia Clínica, 

concluído em 2005 pela FAETEC, momento em que fui apresentada à área de saúde 

pública, provocando meu interesse sobre processos biológicos do adoecimento. O estágio 

curricular realizado no Hospital Clementino Fraga Filho (UFRJ) me permitiu obter 

experiências na área clínica. A partir daí, procurei ampliar meus conhecimentos em um 

novo desafio, outra formação técnica, desta vez em Vigilância Sanitária e Saúde 



 
 

Ambiental, realizado na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV/ 

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, no ano de 2006. Desta forma, ampliei meu olhar e 

compreensão sobre o Sistema Único de Saúde, as práticas da Vigilância em Saúde – 

Trabalhador, Ambiental, Epidemiológica e Sanitária- sobre os determinantes sociais 

entendendo a importância do território como estratégia de análise sobre condições de vida 

e situação de saúde da população.   

Durante o curso foram realizados dois estágios, uma na Secretaria Municipal de 

Saúde de Mangaratiba - RJ, acompanhando as atividades dos Agentes de Vigilância em 

Saúde Ambiental no controle da Leishmaniose e Doença de Chagas. O outro na Secretaria 

Municipal de Saúde de Mesquita-RJ, acompanhando os Agentes da Vigilância Sanitária 

nas fiscalizações rotineiras e nas denúncias em estabelecimentos comerciais com 

atividades alimentícias. 

Iniciei uma Graduação em Ciências Biológicas no ano de 2008, tendo realizado 

estágio de 1 (um) ano em uma indústria do ramo de produtos alimentícios, desenvolvendo 

atividades de controle de qualidade sanitária, que se tornou uma experiência 

enriquecedora na área do conhecimento de controle de contaminação biológica. No ano 

seguinte, iniciei noutro ramo de atividade profissional dentro do Laboratório de Educação 

Profissional em Vigilância em Saúde (LAVSA) da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio (EPSJV), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), localizada no bairro de 

Manguinhos, zona norte da cidade. Lá, nos últimos cinco anos desenvolvo atividades no 

setor da Estação de Territorialização (ET)1, compondo uma equipe multidisciplinar, com 

variadas práticas de Territorialização em processos formativos e de pesquisas 

acadêmicas. O Trabalho da Estação de Territorialização tem como objetivo desenvolver 

práticas metodológicas educacionais voltadas à cursos técnicos de Vigilância em Saúde 

e de qualificação profissional, ambos oferecidos para profissionais inseridos no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Essa mudança, motivaram o interesse pela troca do meu Curso de 

                                                           
1 A Estação de Territorialização, desde 2009, faz parte do Laboratório de Educação Profissional em 

Vigilância em Saúde, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venânicio / Fiocruz. A equipe da ET é 

coordenada por Maurício Monken (Geógrafo, Dr. em Saúde Pública pela ENSP/Fiocruz) e Grácia Gondim 

(Arquiteta, Dra. em Saúde Pública pela ENSP/ Fiocruz). 

“A proposta da ET é conceber a territorialização como método de obtenção e de análise de informação 

sobre as condições de vida e saúde de populações” (Monken M, Gondim GMM, 2014).  

“O Objetivo principal da tecnologia da territorialização em Saúde é ampliar a capacidade de gestão das 

equipes de saúde no território, por meio de processos territorializados em saúde. Como estratégias 

pedagógicas, articula-se com a pesquisa sobre as condições de vida e a situação de saúde [...]” (Monken M, 

Gondim GMM, 2014).  



 
 

Graduação, então passei a cursar Licenciatura em Geografia, pela Universidade Estácio 

de Sá (UNESA), onde concluir em 2013. 

Essa experiência profissional, despertou meu interesse em ampliar minha 

formação acadêmica, em consequência agregando valor as minhas atividades 

profissionais, assim como a busca pela realização pessoal alcançando níveis de excelência 

me formando como Mestre e abrindo caminhos para maiores oportunidades na área de 

educação e saúde. Por conseguinte, me dediquei à formação de Mestrado pelo Curso de 

Pós-graduação de Saúde Coletiva, com ênfase em Estudo das Condições e Determinantes 

de Saúde da População, oferecido pelo Instituto de Saúde da Comunidade (ISC) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

O objeto desta dissertação é estudar a Leptospirose relacionando com as 

vulnerabilidades socioambientais no Município do Rio de Janeiro, utilizando   Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). A motivação com a problemática da pesquisa, 

primeiramente, se dá pela minha vivência como moradora na Zona Oeste do Rio de 

Janeiro, mesmo antes de iniciar minha jornada profissional. A minha outra motivação se 

deu através das minhas experiências profissionais no decorrer dos últimos anos no campo 

da Saúde e da Geografia.  

Uma das minhas experiências adquiridas na Estação de Territorialização foi com 

técnicas de geoprocessamento, realizando mapas e cartogramas temáticos nos softwares 

ArcGis e QGIS. A ferramenta de SIG está sendo de grande importância como suporte 

pedagógico aos processos formativos e na área Vigilância em Saúde, auxiliando e 

incentivando os nossos alunos/trabalhadores do SUS a refletirem sobre as condições de 

vida da população do território, procurando entender os fenômenos e a possibilidade de 

se fazer predições de problemas, o que poderá subsidiar nas intervenções de problemas 

locais.  

Outra experiência motivadora que obtive na área de geoprocessamento, utilizando 

o software ArcGis, foi a minha participação em m Projeto de pesquisa na Universidade 

Estácio de Sá (2013), tendo como objetivo no grupo de pesquisa identificar o uso e 

ocupação na Planície de Inundação do Rio Marangá, na Zona Oeste do Município do Rio 

de Janeiro, e as relações com as inundações sazonais do rio principal e seus afluentes. 

Foram discutidas as consequências que sofrem a população local, pela ocupação 

inadequada em lugares passivos de inundações.   



 
 

RESUMO 

A leptospirose é uma doença infecciosa cuja a transmissão se dá através do contato 

com a água ou ambiente que contenha a bactéria Leptospira spp, presente principalmente 

na urina de roedores. É uma doença de grande relevância para saúde pública pela sua 

gravidade e o modo de disseminação entre a população. No Brasil é uma doença endêmica 

e de notificação compulsória. No Município do Rio de Janeiro a leptospirose possui 

constante ocorrência de casos, porém as localidades de maior vulnerabilidade social e 

ambientai possui mais riscos da doença. Pretendeu-se nesta pesquisa analisar a 

distribuição espaço-temporal da leptospirose em contextos de vulnerabilidade no 

Município do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2010, com base na hipótese de que a 

incidência da doença se dá de forma desigual nos territórios, sendo dependente de sua 

vulnerabilidade socioambiental. Na realização do estudo organizou-se um banco de 

dados, a partir do levantamento de dados secundários do município, oriundos das 

informações do Censo de 2000 e 2010 (IBGE), INPE, IPP, SINAN, SMAC e INEA. As 

variáveis de interesses utilizadas foram: Taxa de incidência entre 2000 a 2010; densidade 

demográfica; abastecimento de água (rede geral e por poços e nascentes); esgotamento 

sanitário; coleta de lixo (por serviços gerais de limpeza e por armazenamento em 

caçambas); áreas de favela; uso e ocupação do solo; e geomorfologia e altimetria. A 

metodologia baseou-se nas análises de mapas temáticos produzidos em ambientes de 

geoprocessamento. Sendo assim, foram realizadas estatísticas espaciais como estimador 

bayesiano local para as taxas de incidência e densidade de kernel. Além da espacialização 

de cada variável social e ambiental, posteriormente foi realizado a junção das mesmas 

através de análise multicritério, afim de resultar em um Mapeamento de Índice de 

Vulnerabilidade à Leptospirose (IVL). Nos resultados, os bairros considerados como 

taxas de incidência alta foram Bonsucesso e Campinho, ambos da zona norte (AP 3) e 

Saúde, no centro (AP 1), e consideradas taxas de incidência muito altas os bairros de 

Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Grumari (zona oeste, AP 5 e o último AP 4). 

Estes bairros foram considerados com IVL significativo. São locais que possuem em 

algumas áreas estruturas sanitárias precárias com população carente e de baixa renda, 

além ocorrerem constantes transtornos ocasionados por alagamentos em épocas de chuvas 

em áreas com mais baixas. Sugere-se que leptospirose acomete com maior frequência 

populações carentes que vivem em ambientes com fragilidades nos serviços sanitários. 

São necessárias ações de vigilância em saúde e atenção básica que levem em consideração 

as peculiaridades de cada território local, afim de identificar e intervir nos possíveis 

agravos ou doenças que possam acometer aquela população específica. As ações de 

prevenção, promoção e cuidados devem ser focadas nos territórios com maiores fatores 

de risco nos eventos de saúde, como a leptospirose. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Leptospirose, Vulnerabilidades socioambientais, Riscos, 

Território, Análise Espacial.  

 



 
 

 ABSTRACT 

Leptospirosis is an infectious disease whose transmission is through contact with water 

or environment containing the bacteria Leptospira spp, mainly present in the urine of 

rodents. It is a very important disease to public health due to its significance and spread 

so among the population. In Brazil is an endemic and mandatory notification disease. In 

Rio de Janeiro city leptospirosis have constant occurrences of cases, but in larger social 

and environmental vulnerabilities locations have more risks of disease’s ocurrence. The 

puropose of this research was to analyze the spatiotemporal distribution of leptospirosis 

in vulnerable social and environmental contexts in the municipality of Rio de Janeiro 

from 2000 to 2010, based on the hypothesis that the incidence of the disease occurs 

unevenly in the territories, being dependent of its social and environmental vulnerability. 

In the achievement of this study was organized database from collection of secondary 

data of the Rio de Janeiro city, coming from the Census data 2000 and 2010 (IBGE), 

INPE, IPP, SINAN, SMAC and INEA. The variables of interest used were: incidence rate 

from 2000 to 2010; demographic density; water supply (general network and wells and 

springs); sanitary sewage; garbage collection (for general cleaning services and storage 

buckets); slum areas; land use and occupation; and geomorphology and altimetry. The 

methodology was based on the analysis of thematic maps produced in geoprocessing 

environments. It was carried out spatial statistics, and local Bayes estimates for incidence 

rates and kernel density. In spatialization of each social and environmental variable, 

which was subsequently carried out joining the same through multi-criteria analysis, in 

order to result in a vulnerability index mapping leptospirosis (IVL). In the results, the 

districts considered high incidence rates were Bonsucesso and Campinho, both from north 

(AP 3) and Health, in the city center (AP 1), and considered very high incidence rates of 

the Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba and Grumari neighborhoods (west, AP 5 and 

the last AP 4). These neighborhoods were considered with significant IVL. They are 

places that have some poor sanitary structures areas with needy and low-income 

populations, beyond there occur constant disorders caused by flooding in rainy seasons 

in locations with lower altitudes. It is suggested that leptospirosis affects more frequently 

poor populations living in areas with weaknesses in health services. It is necessary that 

the surveillance actions in health and primary care take into account the peculiarities of 

each local territory, in order to identify and intervene in possible injuries or diseases that 

can affect that specific population. The actions of prevention, promotion, and healthcare 

must be focused in the áreas with the greatest risk factors in health events, such as 

leptospirosis. 

 

KEYWORDS: Leptospirosis, environmental Vulnerabilities, Risks, Territory, Spatial 

Analysis. 
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INTRODUÇÃO  

A leptospirose é uma doença infecciosa e sua transmissão se dá através do contato 

com a água ou ambiente que contenha a bactéria Leptospira spp, presente principalmente 

na urina de roedores. Diz Gonçalves-de-Albuquerque (2012), que as infecções podem 

ocorrer de forma mais leve ou de forma mais severa, podendo levar o indivíduo a óbito. 

A ocorrência de casos de Leptospirose está relacionada às baixas condições sanitárias 

com alta infestação de roedores, principalmente em locais que podem ocorrer inundações 

por chuva (Brasil, 2005). 

A Leptospirose é uma zoonose de grande relevância social e econômica pela sua 

gravidade e o modo de disseminação entre a população (Brasil, 2014a). É dever do poder 

público prevenir e intervir nos determinantes sociais e ambientais que podem gerar riscos 

na disseminação da Leptospirose.  

No Brasil, é uma doença endêmica e de notificação compulsória. São nos períodos 

com maiores índices pluviométricos que ocorrem epidemias, principalmente em áreas 

com maior aglomerado populacional e com condições de precariedade nos serviços 

sanitários.  De acordo com Barcellos e Sabrosa (2001), são nos locais metropolitanos e 

nas capitais onde há as maiores notificações da leptospirose – como é o caso da cidade 

do Rio de Janeiro.  

A transmissão de leptospirose no Município do Rio de Janeiro estaria relacionada 

à estrutura social e espacial da cidade – maior vulnerabilidade da população residindo em 

áreas com problemas de infraestrutura urbana (Carrijo, 2008). O processo histórico de 

ocupação do Município do Rio de Janeiro resultou em problemas espaciais críticos 

ligadas à alta densidade demográfica, à favelização, ao saneamento, à enchentes, entre 

outros (Brandão, 2011). Em consequência ao crescimento desordenado, grandes prejuízos 

ocorreram, como o desmatamento das encostas, aterramento de brejos e mangues e 

canalização de cursos d’água. Diz Brandão (1992), que à medida em que se intensifica o 

processo de urbanização, mais se agravam os problemas que contribuem para a 

degradação da qualidade de vida carioca. 

A geografia pode estar contribuindo positivamente junto a estudos 

epidemiológicos voltados para análises de situações-problemas que pode desencadear no 

processo saúde-doença, colaborando assim para estratégias na gestão de riscos em 

território de nível local. 
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A geografia da saúde é um campo do conhecimento, no qual diversos profissionais 

interessados em estudar os processos de saúde, doença e cuidado no espaço geográfico e 

nele poder intervir. Se a doença é uma manifestação do indivíduo, os problemas de saúde 

são expressões do lugar, entendendo lugar como resultados de acontecimentos históricos, 

ambientais e sociais (Barcellos, 2008a). 

Segundo Barcellos (2008a), a contribuição da geografia para saúde coletiva não 

se resume às técnicas de geoprocessamento. Nesse caso ao aplicar geoprocessamento em 

saúde é necessário compreender a especificidade dos dados em saúde e sua expressão 

espacial. A interpretação dos mapas gerados deve analisar o espaço geográfico e o modo 

com que esse espaço produz riscos ou promove condições coletivas de proteção. 

O desenvolvimento de tecnologias para análise de dados no espaço geográfico tem 

contribuído com inovadores estudos sobre análises de riscos e vulnerabilidades. A 

apropriação desse instrumento pelo poder público no campo da saúde é importante no 

Brasil, especialmente nos espaços urbanos. O uso de novas tecnologias gera grandes 

desafios para a organização e a atuação do setor saúde, contribuindo crescentemente para 

as necessidades de dados sistematizados, no intuito de desenvolver estratégias para 

possíveis intervenções (Santos e Souza, 2007).   

Entre 2000 e 2010, no Município do Rio de Janeiro, os números de morbidade por 

leptospirose obtiveram uma constância, com a média de 70 casos por ano - neste período 

não possui nenhum ano considerado epidêmico. Já a média de mortalidade, foi de 15 

casos por ano e a média do coeficiente de letalidade é de 22,5 por 100 indivíduos. Pela 

gravidade da doença e todas as condições favoráveis que o município possui para sua 

ocorrência, é necessário que sejam desenvolvidos estudos a fim de contribuir para o 

fortalecimento de políticas de saúde nas intervenções e prevenções da Leptospirose.  

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar a distribuição espacial da 

taxa de incidência da Leptospirose, no período de 2000 a 2010 no Município do Rio de 

Janeiro, identificando as vulnerabilidades socioambientais para o risco da ocorrência da 

doença. Destacam-se áreas de vulnerabilidades, os locais onde há população com maior 

fragilidade socioeconômica, sobretudo com precariedades nos serviços básicos de 

saneamento e de grandes aglomerações humanas. A hipótese do presente estudo é de que 

a incidência de leptospirose se dá de forma desigual nos territórios, sendo dependente de 

sua vulnerabilidade socioambiental. 
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No intuito de alcançar o objetivo desta pesquisa, foram estruturados quatro 

capítulos para esta dissertação. Com vistas a contribuir para esta pesquisa, no Capítulo I 

foram levantadas referências bibliográficas que se alinham ao tema dessa dissertação e 

foram divididos em quatro seções: a primeira refere-se a leptospirose – aspectos clínicos, 

histórico da doença, fatores de riscos e atuação da vigilância em saúde; a segunda expõe 

sobre vulnerabilidade socioambiental e risco, tratando sobre seus aspectos históricos, 

definições, e suas abordagens na saúde; a terceira retrata sobre espaço geográfico e as 

abordagens sobre território na Saúde, onde traz reflexões sobre estudos da geografia na 

saúde e as formas de organizações territoriais nas práticas de saúde coletivas; a quarta 

refere-se ao uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG) e geoprocessamento na 

utilização de estudos espaciais na saúde, além de trazer autores que fizeram pesquisas 

com leptospirose utilizando estudos espaciais.  

No capítulo II foi abordado sobre a área de estudo desta pesquisa e sua a 

organização territorial. No Capitulo III trata-se dos processos metodológicos da pesquisa, 

onde foi dividida em duas etapas: a primeira foi estudar a distribuição da taxa de 

incidência da leptospirose, no período de 2000 a 2010, no Município do Rio de Janeiro, 

apontando as áreas de maiores riscos de ocorrência da doença; a segunda refere-se as 

análises espaciais das vulnerabilidades socioambientais indicadoras para ocorrência da 

leptospirose. Foi realizado ainda, um Índice de Vulnerabilidade à Leptospirose a partir de 

junções de variáveis através da análise multicritério, onde foi sugerido um cenário das 

áreas sujeitas à ocorrência da doença. Todas os mapas foram gerados através de 

ferramentas de geoprocessamento. 

No capítulo IV apresenta-se os resultados e a discussão da pesquisa separadas em 

duas seções: a primeira fala sobre a distribuição da leptospirose no Município do Rio de 

Janeiro; a segunda refere-se as áreas de vulnerabilidades socioambientais que contribuem 

na ocorrência da leptospirose. 

Nas considerações finais são apresentadas reflexões acerca da metodologia 

utilizada e dos resultados encontrados sobre as áreas de maiores riscos e suas 

vulnerabilidades socioambientais.   
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1. Bases Conceituais e Teórica 

1.1 Características Clínicas, Históricas e Epidemiológicas da Leptospirose 

1.1.1 Aspectos Clínicos da doença 

 A leptospirose é uma doença infecciosa originada por uma bactéria, com quadro 

clínico que pode variar desde infecções assintomáticas até formas graves, podendo levar 

a óbito.  A sua letalidade é alta, podendo chegar a 40% dos casos. Quando a forma da 

doença é branda, comumente é diagnosticada como síndrome gripal, virose, influenza ou 

dengue, pela semelhança dos sintomas. Porém, trata-se de uma zoonose de grande 

importância social e econômica, por seus elevados índices de incidência, a letalidade nos 

casos mais graves e o alto custo hospitalar (Brasil, 2009). 

O agente etiológico é a bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica do gênero 

Leptospira, do qual se conhecem 14 espécies patogênicas, sendo a mais importante a L. 

interrogans. Mais de 200 sorovares (sorotipos) já foram identificados, cada um com o(s) 

seu(s) hospedeiro(s) preferencial(ais), ainda que uma espécie animal possa albergar um 

ou mais sorovares. Qualquer sorovar pode determinar as diversas formas de apresentação 

clínica no homem. No Brasil, os sorovares Icterohaemorrhagiae e Copenhageni estão 

relacionados aos casos mais graves (Brasil, 2014a). 

A Leptospira possui a capacidade de viver em variados ambientes, inclusive 

ambientes com pH ácido ou alcalino por tempo bem prolongado. O contágio ocorre 

quando o agente infeccioso entra em contato direto com mucosa ou onde haja lesões na 

pele, seja através de água ou pelo solo contaminado por urina de animais infectados 

(Gonçalves-de-Albuquerque, et al 2012; Karande et al., 2002; Levett, 2001). 

Os reservatórios são os animais sinantrópicos domésticos e selvagens. Os 

principais são os roedores das espécies Rattus norvegicus (ratazana ou rato de esgoto), 

Rattus rattus (rato de telhado ou rato preto) e Mus musculus (camundongo ou catita). 

Esses animais não desenvolvem a doença quando infectados e albergam a leptospira nos 

rins, eliminando-a viva no meio ambiente e contaminando água, solo e alimentos. O 

Rattus norvegicus é o principal portador do sorovar Icterohaemorraghiae, um dos mais 

patogênicos para o homem. Outros reservatórios são os caninos, suínos, bovinos, equinos, 

ovinos e caprinos. O ser humano é hospedeiro acidental e terminal dentro da cadeia de 

transmissão da Leptospira. (Brasil, 2014a) 
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A partir do local de infecção, a Leptospira atinge a corrente sanguínea e variados 

órgãos, sendo característicos os sintomas de lesão hepática e renal (Gonçalves-de-

Albuquerque, et al 2012). O período de incubação da doença tem, geralmente, variação 

de 1 a 30 dias (Brasil, 2010). 

Consideram-se duas fases evolutivas da leptospirose: a fase precoce (fase 

leptospirêmica) e fase tardia (fase imune). A fase precoce é caracterizada pelos sintomas 

de febre abrupta, juntamente com cefaleia e mialgia, anorexia, náuseas e vômitos. Podem 

ocorrer diarreia, artralgia, hiperemia ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular e 

tosse. Nesta fase, a doença regride de 3 a 7 dias sem deixar sequelas. Na fase tardia, 15% 

dos casos evoluem para surgimentos clínicos mais graves, geralmente, depois da primeira 

semana da doença. A forma mais grave é conhecida como doença de Weil ou síndrome 

de Weil, manifestada por icterícia, insuficiência renal e hemorragias, comumente 

pulmonar. A hemorragia pulmonar é caracterizada por lesão pulmonar aguda e 

sangramentos. Neste aspecto clínico a letalidade é superior a 50%. A suspeita clínica deve 

ser confirmada por métodos laboratoriais específicos, tanto na fase precoce quanto na fase 

tardia (Brasil, 2010). 

A leptospirose possui amplas características clínicas, podendo ser confundidas 

com outras doenças, tais como: na fase precoce - dengue, gripe, malária, Doença de 

Chagas aguda, toxoplasmose, febre tifóide, entre outras; e na fase tardia - hepatites virais 

agudas, hantavirose, febre amarela, malária grave, dengue hemorrágico, febre tifóide, 

pneumonias, apendicite aguda, meningites, síndrome hepatorrenal etc (Brasil, 2010). 

 

1.1.2 Histórico da leptospirose e suas características epidemiológicas 

Em 1886 foram relatados os primeiros casos de leptospirose em seres humanos 

pelo médico alemão Adolf Weil, cujo nome foi dado à doença em sua natureza mais 

grave, doença de Weil ou síndrome de Weil (Sambasiva et al 2003). No entanto, uma 

síndrome aparentemente idêntica ocorreu nos trabalhadores em esgotos, que foi descrito 

vários anos antes (Landouzy, 1883, apud Levett, 2001).  Foi em 1918 que Noguchi propõe 

o nome Leptospira, que significa espirais finas, observado em pesquisas feitas através do 

detalhamento microscópico, além de observações em culturas. Desde a descoberta até a 

década de 1930, muitos sorotipos e suas fontes hospedeiras foram descobertas em todo o 

mundo. As formas mais brandas da doença de distintos sorotipos apareceram entre os 
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anos de 1920 a 1950, elucidados no Japão, Indonésia e Alemanha. A doença ocorre em 

zonas tropicais, subtropicais e temperadas (Sambasiva et al 2003). 

A leptospirose é identificada como uma doença infecciosa reemergente. Vários 

pesquisadores citaram recentes surtos ocorridos em Nicarágua, Brasil, Índia, sudeste Ásia 

e Estados Unidos. No relatório do Instituto de Medicina "Emerging Infections: Microbial 

Threats to Health in the United States”, a doença foi utilizada como referência no passado, 

onde causou alta morbidade em militares implantados em áreas tropicais. Um dos 

interesses internacionais sobre a leptospirose é decorrente das grandes incidências na 

América do Sul e Central depois de inundações, que estão relacionados com o excesso de 

chuvas. Entretanto, a ocorrência de picos epidêmicos de leptospirose decorrentes de 

situações de inundações não é um fenómeno novo e não está restrita somente às regiões 

tropicais (Levett, 2001).  

A leptospirose está dispersa em todo o globo, porém é mais comum em países 

tropicais (Ko et al, 1999; Karande et al, 2000; Sarkar et al, 2002). Anteriormente, a 

leptospirose era vista como uma doença que ocorria eventualmente em áreas rurais. Na 

atualidade, é uma doença considerada, sobretudo, de áreas urbanas, principalmente nas 

localidades que houve crescimento desordenado e com precariedade nos serviços de 

saneamentos, o que facilita a proliferação de ratos nestas determinadas regiões, 

propiciando a transmissão da leptospirose (Aleixo e Neto 2010). 

Nos países tropicais ainda ocorrem surtos epidêmicos da leptospirose, 

principalmente em locais sujeitos a desastres naturais, como inundações ocasionadas pela 

chuva. Desta forma, ela se torna uma doença preocupante para saúde pública pela 

gravidade e o modo de disseminação (Gonçalves-de-Albuquerque, et al 2012), sendo 

considerada a grande causadora dessas epidemias em áreas urbanas na América Latina. 

No Brasil, aproximadamente 10 mil casos são notificados a cada ano em todas as grandes 

cidades. A falta de saneamento básico em favelas urbanas, com exposições ambientais 

contaminados durante fortes chuvas sazonais e alagamento, pode contribuir às epidemias 

anuais (Sarkar et al, 2002). 

Os primeiros casos de leptospirose no Brasil ocorreram em 1910, confundindo-se 

com casos de febre amarela.  Foi na década de 30 que ocorreram casos de formas mais 

graves. Vários surtos urbanos foram relatados nas grandes cidades na década de 60 

(Oliveira, 2009). No Brasil é tida como uma doença endêmica, porém torna-se epidêmica, 
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tanto nas capitais como em áreas metropolitanas, pela ocorrência de inundações nos 

períodos chuvosos. Sobretudo nos grandes conglomerados humanos de baixa renda, com 

alta infestação de roedores e condições improprias de saneamento (Brasil, 2009). 

No Brasil, entre 1985 a 1997 foram notificados 35.403 casos da doença, alterando 

de 1.594 em 1987 a 5.576 em 1997, com 3.821 óbitos registrados (Tassinari et al, 2004). 

Já entre 1999 e 2003 a média anual de casos foi de 2.866, com aproximadamente 336 

óbitos por ano, com taxa média de letalidade em torno de 12%. Ainda neste período, o 

perfil da população que mais predominou a incidência foi a faixa etária de adultos entre 

20 a 49 anos e a maioria do sexo masculino (Melão e Ribeiro, 2009). Foram confirmados 

de 2004 a 2008, 17.416 casos de leptospirose, como uma média anual de 3.483 casos, 

variando entre 3.084 (2008) a 4.390 casos (2006). Neste período, foram confirmados 

1.856 óbitos, com média de 371 óbitos/ano (Brasil, 2009). A média anual de casos 

confirmados nos últimos 10 (dez) anos é de 3.600 casos no Brasil, em sua maioria nas 

regiões Sudeste e Sul, seguidos pela Região Nordeste. Nesse mesmo período, foram 

registrados 375 óbitos em média, a cada ano (Brasil, 2014a). O Estado do Rio de Janeiro, 

entre 1985 a 2005 esteve entre os Estados com maior incidência de leptospirose, segundo 

dados do SINAN/SVS/MS de 1985 a 2005 (Gráfico 1), apresentando dois grandes picos 

de incidência que coincidem com enchentes ocorridas em 1988 e 1996 (Carrijo, 2008). 
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Fonte: SINAN/SVS/MS, in: Carrijo, 2008.   

 

De acordo com os dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), foram 

comparados os dados de mortalidade por leptospirose entre os anos de 2000 a 2010 

(Gráfico 2), onde observou-se que o Rio de Janeiro é um dos Estados com maior 

proporção de mortalidade causado pela doença, ficando atrás somente do Estado de São 

Paulo. 

 

 

 

 

Gráfico 1. Incidência de leptospirose por Estados do Brasil entre 1985 a 2005. 
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Gráfico 2. Mortalidade Proporcional de Leptospirose por Unidades Federativas do Brasil, 

no período de 2000 a 2010. 

Fonte: SIM/SVS/MS – Sistema de Informações sobre Mortalidade  

 

No Estado do Rio de Janeiro foram identificados casos esporádicos de 

leptospirose, antes da década de 60. Porém a partir do início dessa década, surgiram surtos 

epidêmicos após inundações causadas por chuvas fortes. No ano de 1988, em seus 

primeiros meses, diversas cidades do Estado enfrentaram chuvas fortes, o que ocasionou 

inundações em vários municípios, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, 

Belfort Roxo, São João de Meriti e regiões da Capital, circunvizinhas a baixada 

fluminense. Ocorreram neste mesmo ano, 1.117 casos de leptospirose. A partir de então 

observou-se que casos de leptospirose surgiam em regiões atingidas por inundações 

(Gonçalves et al, 1992).  

No período de 2000 a 2010, a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

obteve a maior ocorrência de mortalidade dentre as regiões, como é observado na figura 

1.  
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Figura 1. Mapa Casos de Mortalidade por Leptospirose nas Microrregiões do Estado do 

Rio de Janeiro, período de 2000 a 2010. 

 

 

No Município do Rio de Janeiro, através dos dados disponíveis da Secretaria 

Municipal de Saúde, é possível observar dois períodos em que houve picos na taxa de 

leptospirose no município, nos anos de 1988 e 1996, que foram considerados epidêmicos. 

Nos anos posteriores a 1996, houve queda nas incidências.  

Entre 2000 e 2010, os números de casos de morbidade obtiveram uma constância 

na média de 70 casos por ano, já a mortalidade foi em média, 15 casos por ano, enquanto 

a média do coeficiente de letalidade foi de 22,5 por 100 indivíduos.  

 

1.1.3 Fatores de risco para a leptospirose  

Diversas pesquisas associaram a ocorrência de leptospirose com alguns fatores de 

risco, conforme citado abaixo. Nas áreas urbanas foram fortemente relacionadas com 

baixos níveis socioeconômicos, o aumento da precipitação pluviométrica e enchentes. Já 

nas áreas rurais, a doença foi relacionada, principalmente, com as atividades agrícolas, 

como plantação de arroz e lavoura irrigada (Pelissari et al, 2011). 
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Existem atividades profissionais que potencializam o contato com a leptospira, 

como por exemplo trabalhadores de limpeza em geral, desentupidores de esgotos, garis, 

catadores de resíduos, agricultores, veterinários, tratadores de animais, pescadores, 

bombeiros militares, etc. No entanto, o contágio de leptospirose ocorre, na maioria dos 

casos, entre pessoas que moram ou trabalham em locais com infraestrutura sanitária 

inadequada e expostas à urina de roedores (Brasil, 2010). A leptospirose nas regiões 

urbanas e rurais do Brasil é favorecida pelo clima tropical úmido e pelo grande número 

de população de roedores.  O desordenado crescimento urbano e a grande quantidade de 

resíduos propiciam um ambiente adequado para a proliferação da doença (Figueiredo et 

al, 2001). 

Foi observado por Figueiredo et al (2001), que na Cidade de Belo Horizonte, 

capital do Estado de Minas Gerais, que pessoas com leptospirose residiam próximas a 

locais com curso de água ou tiveram contato com água e/ou animais contaminados. Já 

Sarkar et al (2002), investigou uma epidemia ocorrida em março de 2000, na Cidade de 

Salvador, capital do Estado da Bahia, onde foram identificados como fatores de riscos 

para leptospirose as residências que ficam em proximidade de esgoto a céu aberto, devido 

a presença de ratos peridomiciliares e exposição aos agentes de contaminação, como 

enchente ou solo.   

Foi examinado por Guimarães et al (2014), o efeito da média mensal de 

precipitações sobre o risco de leptospirose na Cidade do Rio de Janeiro entre 2007 e 2012, 

onde observou-se um padrão de sazonalidade da leptospirose, com concentração maior 

no verão, período em que há também um aumento das chuvas. Já Barcellos e Sabroza 

(2001), em suas pesquisas sobre leptospirose na zona oeste do Município do Rio de 

Janeiro em 1996, detectaram maior taxa de incidência da doença em regiões sujeitas a 

inundações e seu entorno com acumulação de lixos, comparativamente a locais sem 

inundações. Assim como, Tassinari et al (2004) que relatou aumento do número de casos 

após o período de chuva na cidade no período de 1996 a 1999.  

 Estudos feitos por Barcellos e Sabroza (2000) examinaram determinantes 

socioambientais na inferência sobre casos de leptospirose, verificando que as más 

condições de saneamento e dos riscos de inundações, foram identificadas como as 

principais variáveis que determinam os casos da doença no Município do Rio de Janeiro.
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 Durante o mês de fevereiro de 1996, houve fortes chuvas em todo Rio de Janeiro, 

causando persistentes inundações em diversas áreas da cidade. Centenas de casos de 

leptospirose foram relatados durante as semanas seguintes, ocorrendo a maior epidemia 

da história da cidade. Estes casos foram concentrados principalmente na zona oeste, onde 

as maiores taxas de incidência foram verificadas dentro da região sujeita à inundação e 

em torno daquelas que continham acumulação de lixo (Barcellos e Sabroza, 2001). 

Na Cidade do Rio de Janeiro são observadas rotineiramente na mídia, diversas 

áreas que tiveram uma expansão desordenada e que estão sujeitas a cheias cíclicas, o que 

propicia a disseminação de agravos (Guimarães et al, 2014). 

 Diz Carrijo (2008) em suas pesquisas, que a transmissão de leptospirose no 

Município do Rio de Janeiro estaria relacionada à estrutura social e espacial da cidade – 

maior vulnerabilidade da população residindo em áreas desordenadas, com problemas de 

infraestrutura urbana e áreas sujeitas à inundação. Segundo Barcellos (2001), são 

principalmente as áreas com maior aglomerado populacional, que estarão sujeitas a 

ocorrência de maior incidência da doença. 

A ocupação inadequada do solo, aliado a falta de estrutura sanitária das habitações 

pode criar as condições ambientais propícias para proliferações de roedores, o que 

intensifica o risco de leptospirose nestas localidades. Ao discutir o tema, Papine (2012) 

destaca o agravamento do número intenso de ratos em territórios que estão em condições 

de precariedade sanitária, com acesso inadequado de água potável e coleta de lixo 

insuficiente. O baixo grau de escolaridade e o alto índice de desemprego contribuem, 

significantemente, para o desenvolvimento de moradias em locais precários. 

 

1.1.4 Aspectos na Vigilância em Saúde 

A leptospirose é uma das doenças de veiculação hídrica e de notificação 

compulsória, sendo passível de registro e investigação (Ministério da Saúde, PORTARIA 

Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014), sendo incluída no grupo das doenças 

transmissíveis com grande importância socioeconômica e sanitária. O poder público está 

obrigado a prevenir e atuar nos determinantes socioambientais que possam suscitar riscos 

na ocorrência da leptospirose.  

Levando em consideração as ações da Vigilância em Saúde, suas atividades 

devem organizar-se em práticas que considerem a integralidade do cuidado à saúde e a 
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necessidade de adequar ações e serviços, a situações reais da população dentro de seu 

território. A vigilância em Saúde amplia suas ações envolvendo todos os atores do 

território, além dos profissionais da saúde (Teixeira, 2004).  

A Vigilância em Saúde, segundo a Portaria nº 1.378/2013, é entendida como “um 

processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre 

eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de 

saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, 

agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde” (Brasil, 2014).  

A leptospirose é uma zoonose de grande importância social e econômica por 

apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de 

dias de trabalho, além da sua alta letalidade. Em caso de uma pessoa com suspeita da 

doença, é necessário realizar os exames clínicos adequados, além disso, é importante que 

se realize a investigação do caso pelo menos 30 dias anteriores ao início dos sintomas. A 

investigação epidemiológica segue alguns critérios, como: exposição a enchentes; 

alagamentos; lama ou coleções hídricas; exposição a fossas; esgoto; lixo e entulho. Assim 

como, atividades que envolvam risco ocupacional como coleta de lixo e de material para 

reciclagem, limpeza de córregos, trabalho em água ou esgoto, manejo de animais, 

agricultura em áreas alagadas, vínculo epidemiológico com um caso confirmado por 

critério laboratorial e residência ou local de trabalho em área de risco para leptospirose 

(Brasil, 2014). 

Nesse sentido, as ações no combate a leptospirose no município deverão estar 

articuladas com todos setores da Vigilâncias em Saúde e Atenção Básica como: 

Vigilância Sanitária; Vigilância em Saúde Ambiental; Vigilância da Saúde do 

Trabalhador e Estratégia da Saúde da Família. Assim como, outras instâncias do governo 

municipal, como: Secretaria de Habitação; Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de 

Saneamento; Empresa pública de limpeza urbana; entre outras. Torna-se de suma 

importância um trabalho conjunto, possibilitando a identificação e as intervenções locais 

de situações de riscos e problemas que possam afetar a saúde humana.  

Tanto a ocorrência de casos suspeitos isolados como a de surtos devem ser 

notificadas para o desencadeamento das ações de vigilância epidemiológica e controle, 

devendo ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 

utilizando-se a Ficha de Investigação da Leptospirose (Brasil, 2014). 
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Em particular, as ações da vigilância epidemiológica se dão por um conjunto de 

atividades desenvolvidas de modo ininterrupto. As funções da vigilância epidemiológica 

de acordo com Ministério da Saúde, consistem em coletar e processar dados, analisar e 

interpretar os dados processados, propor medidas de prevenção e controle, avaliar a 

eficácia e a efetividade de medidas adotadas, além de divulgar as informações pertinentes. 

O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) deve realizar 

periodicamente, com vista ao aprimoramento das ações, inclusão ou exclusão de doenças 

e agravos na lista de notificação compulsória, identificação de falhas nos processos de 

comunicação, fluxo das informações e retroalimentação para todos os níveis de governo 

sobre os resultados alcançados com as ações, principalmente para o local (Brasil, 2009). 

As operações da vigilância epidemiológica no território local, ou seja, na esfera 

de governo municipal, compreendem variadas funções, que tem como finalidade principal 

controlar e propor medidas de prevenção de doenças ou agravos. Nesse sentido, o 

manuseio com os dados coletados precisa ser eficiente para que se tenham boas análises 

e interpretações. As ações inerentes as esferas municipais exigem um profundo 

conhecimento da situação de saúde local. Quanto mais capacitada e eficiente for a 

instância local, mais qualificada será a condução de medidas de controle de doenças. 

Além disso, o município precisa estar preparado para receber todas as notificações de 

agravos e doenças e realizar a investigação de todos os casos suspeitos.  
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Fonte: Guia de Vigilância em Saúde, 2014. 

 

 

As medidas de prevenção e controle devem ser direcionadas, não somente aos 

reservatórios de abastecimento de água, mas também, as condições para proteção dos 

trabalhadores que atuarão na retirada e limpeza das áreas atingidas, bem como nas 

condições sanitárias da população. Cabe lembrar, sobre as medidas corretivas ao meio 

ambiente, diminuindo sua capacidade de suporte para a instalação e proliferação de 

roedores. As ações voltadas ao controle e combate a leptospirose, preveem o 

monitoramento da ocorrência dos casos de surtos, determinando sua distribuição espacial 

e temporal, a fim de reduzir a letalidade da doença, através do diagnóstico precoce e 

tratamento adequado. Passando pela identificação dos sorovares circulantes em cada área 

e direcionando as medidas preventivas e de controle destinadas à população, ao meio 

ambiente e aos reservatórios animais (Brasil, 2014). 

 Existem algumas medidas de prevenção da doença nas quais a Vigilância em 

Saúde Ambiental (VSA) precisa atuar, tais como controle de roedores por meio de 

Figura 2. Roteiro de Investigação da Leptospirose 
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eliminação do ambiente que favorece a proliferação de ratos (abrigo, água, alimentos), e 

também da desratização, que objetiva na eliminação direta dos roedores, pela utilização 

de ratoeiras e raticidas.  Outras ações também são realizadas por meio de tratamento de 

animais domésticos e não domésticos infectados, imunizações e cuidados higiênicos com 

animais.  

Outra área da VSA que pode estar relacionada as vulnerabilidades para ocorrência 

de leptospirose na cidade após períodos de chuvas fortes, são as ações da Vigilância em 

Saúde dos Riscos Associados a Desastres (Vigidesastres). A Vigidesastres tem como 

objetivo desenvolver ações a serem adotadas continuamente pelas autoridades de saúde 

pública para reduzir a exposição da população e dos profissionais de saúde aos riscos dos 

desastres, às doenças e agravos decorrentes destes, bem como reduzir os danos à 

infraestrutura sanitária de saúde (Rohlfs et al, 2014).  

Nesse sentido, ações da Vigilância em Saúde Ambiental necessitam atuar na 

redução de risco (prevenção, mitigação e preparação), no manejo do desastre (alerta e 

resposta) e na recuperação (reabilitação e reconstrução). É possível quantificar e 

qualificar os riscos existentes em uma determinada localidade e promover medidas de 

mitigação, ou seja, promover a gestão do risco (Ibidem). 

A vigilância Epidemiológica também atua em situações de desastres naturais. 

Ocorrências de chuvas intensas, deslizamento de encostas habitadas, inundações e outros 

eventos que geram demandas para atenção em saúde, a vigilância epidemiológica se põe 

a detectar, monitorar e muitas vezes encaminhar as medidas necessárias para controle e 

prevenção, relacionadas principalmente ao tipo de exposição ocorrida, como por exemplo 

possíveis casos de leptospirose quando há fortes chuvas seguida de inundações. 

O tratamento e o consumo de água potável (filtrada e/ou fervida), são medidas 

sanitárias que nos levam à prevenção da leptospirose, já que são comuns em épocas de 

enchentes o rompimento nas canalizações, comprometendo assim sua qualidade. 

Podemos destacar também, o tratamento adequado do esgoto sanitário e dos resíduos 

orgânicos, de diversas origens, através de sua coleta, acondicionamento, e destinação 

apropriadas por tratar-se da principal fonte de alimento desses roedores.  Também é 

importante conscientizar a população sobre os riscos de contagio pela doença, através do 

contato com as águas que se represam após as fortes chuvas (Brasil, 2009). 
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 É fundamental que as ações de vigilância sanitária relativas ao cuidado com os 

alimentos, como produção, armazenamento, transporte e conservação sejam continuadas 

e que os locais destinados a essas atividades sejam inacessíveis a roedores. No caso de 

enchentes, é perigosa qualquer tentativa de reaproveitamento dos alimentos que entraram 

em contato com as águas de enchentes. No cuidado geral com os alimentos, algumas 

medidas tornam-se necessárias, como mantê-los devidamente acondicionados e fora do 

alcance de roedores, insetos ou outros animais e lavar as mãos com adequadamente, antes 

de manipular os alimentos. Os alimentos enlatados que se preservaram em bom estado, 

sem avarias, perfeitamente vedadas, sem qualquer contato com agentes externos 

possivelmente contaminados, poderão ser higienizadas de forma correta para sua 

desinfecção. Convém ainda, a ampla divulgação, pelos órgãos estatais, das medidas 

preventivas, forma de execução e distribuição de materiais para descontaminação de 

alimentos, utensílios domésticos e edificações (Brasil, 2014). 

 

1.2 Vulnerabilidades e Riscos 

1.2.1 Vulnerabilidades socioambientais e Riscos: uma abordagem integradora nos 

estudos de Saúde 

Todos os seres vivos precisam de um conjunto de componentes que favoreçam 

sua sobrevivência no ambiente. Quando este ambiente possui determinadas situações que 

possam influenciar negativamente na permanência deste ser vivo, podemos identificar 

que o mesmo poderá sofrer algum dano ou prejuízo.  

As condições ambientais influenciam na forma da vida, ao mesmo tempo que o 

homem também modifica o ambiente de acordo com suas necessidades. Na relação 

homem-meio-homem, é possível refletir sobre a saúde da população no território, 

identificando situações de risco no ambiente.  

Os riscos são compreendidos como efeitos desfavoráveis sobre um indivíduo ou 

um grupo de pessoas, cujo resultado pode trazer consequências graves, como por exemplo 

mortes e doenças. O risco surge a partir da percepção de uma população ou indivíduo 

daquele risco potencial (Veyret, 2013). Nesse sentido, o risco é entendido como o 

momento da percepção de um possível perigo.  
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Muitos que pesquisam sobre o tema em questão, trabalham os riscos no seu 

significado mais negativo, no sentido de situações perigosas que podem causar danos aos 

seres vivos. No entanto, o termo Risco tem uma variabilidade de significados em sua 

história. Existem pesquisas que elucidam certa dificuldade na precisão de quando se 

iniciou os estudos sobre riscos. Contudo, segundo Spink (2001) é no século XIV que o 

uso da palavra risco aparece. O risco nasce da percepção de um perigo potencial de 

diversas origens. Apesar da humanidade ter sofrido com variadas situações de riscos, 

esses acontecimentos não eram designados como tal, e sim como perigos, fatalidades, 

hazards ou dificuldades (Spink, 2001).   

Diz Giddens (1991), que a noção de “risco” se originou de resultados inesperados 

de nossas próprias atividades ou decisões. O desenvolvimento das instituições sociais 

modernas criou oportunidades para os seres humanos desfrutarem de uma vida segura, 

diferentemente de um sistema pré-moderno. No entanto, o mundo moderno é repleto de 

perigos. Para o autor, o risco não é apenas uma questão de ação individual, pois existem 

ambientes de risco que podem afetar grandes massas de pessoas, como por exemplo, 

ocorrência de desastre ecológico ou guerra nuclear. 

Para Porto (2012), o conceito de risco, em linhas gerais, possui duas noções. A 

primeira vem com a existência de um perigo ou ameaça para saúde, e a segunda é a chance 

do perigo se efetivar. Essa compreensão é reconhecida onde o risco é produto de um 

perigo potencial ou um potencial dano e a chance ou probabilidade de ocorrer esse perigo. 

Segundo Porto (2012), compreender os riscos a partir das vulnerabilidades possibilita 

uma visão mais abrangente e contextualizada dos riscos.  

Na sociedade moderna está havendo uma mudança na natureza do risco decorrente 

dos avanços tecnológicos, científico e do modelo produtivo. Nesse sentido, trouxeram 

impacto no processo saúde-doença, resultando no que podemos chamar de transição 

epidemiológica. As mortes deixam de ser somente por doenças infecciosas, e começam a 

surgir casos de doenças crônico-degenerativas, assim como os acidentes de trânsito e 

homicídios (Gondim, 2007). 

No contexto dos riscos socioambientais, segundo a concepção de Veyret (2013), 

é possível perceber a relação entre os riscos e a saúde da população, tanto diretamente 

quanto indiretamente. Os riscos socioambientais podem estar associados aos riscos 

naturais e aos riscos decorrentes de processos naturais que são agravados pela atividade 

humana e pela ocupação do território.   
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O risco natural é proveniente de fenômenos naturais que fazem parte da 

geodinâmica terrestre e que são imprescindíveis para a existência humana, pois são 

responsáveis pela formação do relevo, manutenção de ecossistemas, abastecimento das 

fontes hídricas, entre outros. Fenômenos como fortes chuvas, inundações, deslizamentos, 

furacões, vulcões etc., podem afetar grupos sociais trazendo consequências severas, de 

tal modo que é considerado um desastre natural dependendo da gravidade do evento. 

De acordo com Veyret (20013), os riscos decorrentes dos processos naturais e que 

são agravados ou provocados pela atividade humana e pela ocupação do território, podem 

trazer consequências severas ao homem, por exemplo, a desertificação (como o excesso 

de pastagens, retirada de florestas, degradação ambiental próximo às cidades etc.), seca 

(déficit de precipitações provocadas pela degradação da cobertura vegetal), incêndios 

urbanos e das florestas poluição do ar, água e solos (fatores nocivos: por atividades 

agrícolas, industriais, por transportes, pelo aumento de resíduos etc.), enchentes (devido 

à ocupação intensiva em ambientes naturalmente inundáveis),  entre outros.  

No território é possível identificar inúmeros riscos e de características distintas. 

Porém, há pessoas que são mais vulneráveis a determinados riscos que outras. De acordo 

com Ayres et al (2003) o termo vulnerabilidade na saúde proferi à potencialidade de 

adoecimento/não adoecimento de um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vivem em 

determinado contexto social. 

Nos dicionários a palavra vulnerável significa “do lado fraco de um assunto ou 

questão, e do ponto por onde alguém pode ser atacado ou ofendido”. Esta definição nos 

remete à fraqueza e a dor, algo que acontece com alguém, e que o mesmo não possa se 

defender. 

De acordo com Porto (2012), o termo vulnerabilidade na visão biomédica está 

restrita somente à existência de indivíduos ou grupos suscetíveis com predisposição para 

contraírem doenças mediante à situações de risco para uma perspectiva da saúde pública. 

Esta visão é ampliada e passa a ser utilizada no campo da saúde pública, e incorpora as 

questões sociais, econômicas e culturais na análise de doenças. Segundo Marcelo Porto 

(2012), muitos trabalhos foram adotados por este termo na visão da saúde pública visando 

caracterizar populações específicas com maior fragilidade nos aspectos sociais, como por 

exemplo pobreza, diante de fatores de risco para certos agravamentos de problemas de 

saúde. O autor explicita ainda, que na perspectiva da saúde pública, a questão de ser 

vulnerável deve-se levar em consideração também o recurso e o modo de vida que possam 
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restringir pessoas ou grupos de pessoas. Utiliza também, o exemplo da vulnerabilidade 

de uma pessoa cardíaca, que não expressa apenas ter a doença, mas também a 

possibilidade de acesso aos recursos terapêuticos e assistência, ou ainda através da 

vontade do indivíduo de se prevenir ou agravar a doença através do seu modo de vida. 

Abaixo, Porto (2012) sintetiza os contextos vulneráveis e processos de vulnerabilização 

em uma proposta de análise que integra e contextualiza o risco: 

A vulnerabilidade funciona como um conceito sintetizador das 

relações estruturais globais existentes na sociedade com os níveis locais 

onde se realizam as situações e eventos de risco. As vulnerabilidades 

privilegiadas possuem uma natureza humana e social, sendo 

decorrentes de ações e decisões que acabam por afetar outros seres 

humanos, suas organizações e instituições na compreensão e 

enfrentamento dos riscos. Dinâmicas históricas e coletivas formam, em 

um dado espaço-tempo, um campo de influência ou contexto 

vulnerável, o qual condiciona o surgimento e atuação dos riscos gerados 

pelos processos de desenvolvimento econômico e tecnológico numa 

região. Acoplado ao ciclo de geração-exposição-efeito dos perigos, este 

campo de influência entre os níveis global e local favorece a 

proliferação de sistemas sociotécnico-ambientais2 perigosos e 

descontrolados, ampliando e agravando a exposição e as consequências 

sobre certas populações e territórios afetados por diferentes tipos de 

riscos. 

(Porto, 2012, p 182) 

 

A presença de riscos na população de um determinado território que vive em um 

contexto de vulnerabilidade, pode trazer situações, como mortes, doenças e degradação. 

A importância da complexidade dos riscos é reforçada quando refletimos os contextos 

vulneráveis nas dimensões sociais. Nesse sentido, é necessário pensar em estratégias 

integradoras de prevenção e promoção para redução das vulnerabilidades. Como 

estratégia, as análises de vulnerabilidades podem funcionar a partir da contextualização 

dos riscos. Assim, se amplia a prevenção e a promoção de saúde pode ser discutida e 

colocadas em prática (Porto, 2012). 

A identificação dos riscos que interferem nas condições de vida da população, é 

um trabalho indispensável para profissionais de saúde que atuam na análise de problemas 

locais. A partir deste trabalho no território, é possível que o poder público realize 

intervenções nas situações de risco baseado na conjuntura socioambiental.  

                                                           
2 A abordagem “sistemas sociotécnicos-ambientais” confluem, segundo Porto (2012, p 39), “sistemas 

técnicos (tecnologia produtivas de consumo ou relacionadas às infraestruturas urbanas, de moradias e 

circulação), humanos (pessoas e comunidades que neles atuam, circulam e podem estar expostas aos riscos, 

bem como as organizações existentes) e ambientais (sistemas que produzem ou afetam os mecanismos 

vitais de suporte à vida, como ar, água e os alimento)”. 
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 No enfrentamento dos riscos, Porto (2012) pressupõe três pilares fundamentais 

que consistem nos fenômenos de saúde, trabalho e ambiente. O primeiro é o território, 

onde são produzidos os riscos, com seus ecossistemas e sistemas sociotécnicos-

ambientais, e seus ambientes urbanos. As pessoas seriam o outro pilar, representando os 

indivíduos e os grupos de população destacando os expostos e atingidos pelos riscos. Por 

último o tempo, sendo ele tempo histórico caracterizado por populações e territórios onde 

perigos são produzidos, ou tempo físico das gerações-exposição-efeito, comtemplando 

cenários futuros. 

 

1.3 Espaço Geográfico e Território 

1.3.1 O Espaço Geográfico: as abordagens sobre Território na Saúde 

O espaço geográfico vem sendo de grande interesse na área da saúde, visto como 

categoria de análise de agravos e também nos avanços dos sistemas de saúde. Esse 

interesse tem como base a renovação da epidemiologia, que vem procurando evidenciar 

os determinantes sociais e ambientais relacionados aos problemas de saúde da população, 

além da preocupação com a promoção da saúde e a necessidade de regionalizar os 

serviços públicos, tendo como base o território e a estratégia de planejamento e ações 

(Barcellos, 2008b).  

O espaço geográfico constituiu-se com diferentes abordagens a respeito do 

processo de saúde-doença na epidemiologia. Em pesquisas epidemiológicas, o espaço 

consolidou-se como categoria importante para compreender o adoecimento através de 

determinantes, como as condições naturais (fauna, flora, clima, hidrografia etc.) e as 

condições do ambiente humano (ambiente que envolve o indivíduo e a coletividade, como 

cultura, linguagem etc.) (Gondim, 2008). 

No início do século XX Hartshorne, privilegiou o raciocínio dedutivo ou 

qualitativo como método de análise do espaço. Portanto, seus estudos analisam as 

variações espaciais e as conexões de fenômenos geográficos em interação para 

determinação de áreas (Rodrigues, 2008). Nesse período a geografia surge com uma nova 

abordagem de divisão regional, a Região hipotética, homogênea ou funcional, a partir da 

corrente teorético-quantitativa caraterizada pela utilização de modelos matemático 

estatísticos, segundo Rodrigues, rompendo com a “Geografia tradicional moderna e 

apresentou como nova geografia”. Suas contribuições foram importantes nos estudos 
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políticos e geopolíticos da escola Norte-americana. Seu surgimento corresponde ao 

período pós-guerra, de intensa urbanização e industrialização e desenvolvimento do 

capital, circunstâncias essas que mudam a configuração espacial das civilizações no 

mundo. 

 

A Geografia Teórico-Quantitativa busca maior rigor na 

utilização da metodologia científica na pesquisa geográfica. Procura 

uma renovação metodológica, com a utilização de novas técnicas e de 

nova linguagem para ser trabalhada no planejamento. Os estudos 

geográficos não devem só explicar o existente e o acontecido, como 

também devem ser capazes de propor predições, um estudo prospectivo 

no planejamento do espaço geográfico. E, por essa razão, o resultado 

do trabalho geográfico deve ser capaz de prever o estado futuro dos 

sistemas de organizações espaciais e contribuir, de modo efetivo, para 

alcançar o estado mais condizente para as necessidades humanas.  

(Rodriguês, 2008, p 110) 

 

A partir dessa abordagem, o espaço geográfico pode ser planejado, observando 

cenários ou modelos preditivos que possam auxiliar no planejamento socioambiental e 

contribui na criação e gestão de políticas públicas que se voltem para o bem estar da 

sociedade. 

Na concepção de Milton Santos (2008), o espaço geográfico é “um conjunto 

indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações”. O espaço territorial está 

sujeito à transformação contínua através de técnicas. Essas técnicas são definidas por “um 

conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz 

e, ao mesmo tempo, cria o espaço” (Santos, 2008). 

Os sistemas de objetos referem-se a um conjunto de fixos, ou seja, fixados em 

lugares. Podem ser objetos construídos, como prédios, casas, hospitais, avenidas ou 

também podem ser objetos naturais, como planícies, hidrografia, montanhas, praias etc. 

Os elementos fixos permitem que ações sejam realizadas, definidas como fluxos. Os 

fluxos referem-se aos atos de movimento e circulação. As ações são resultados de 

necessidades materiais, imateriais, econômicas, socais, culturais, afetivas etc. Os fluxos 

e fixos interagem entre si e expressam a realidade geográfica. Atualmente os fixos são 

cada vez mais artificiais e os fluxos cada vez mais amplos e numerosos, além de mais 

rápidos (Santos, 2008).  

  Para Santos (2008), o espaço não é homogêneo e sim constituído de forma 

desigual a partir dos objetos e as ações modernas, não sendo constituídos igualmente para 
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todos. Desta forma, são criados os subespaços, que possam acolher as ações de interesse 

dos atores hegemônicos. As desigualdades socioespaciais ocorrem quando locais com 

melhores recursos são ocupados por grupos de maior poder econômico. Já em locais com 

piores condições estruturais são ocupados por pessoas com baixo poder econômico 

(Barcellos, 2004). A segregação socioespacial tem o significado de separar ou isolar 

grupos sociais no espaço geográfico. A ocupação irregular de locais de risco, como 

encostas de morros e margens de rios, ocorre por populações pobres que foram espoliados 

de áreas considerados privilegiadas pela sociedade capitalista.  

Segundo Milton Santos (2011a), o termo território usado como sinônimo de 

espaço geográfico, diz respeito ao espaço de um país, o que se faz remeter à Estado. O 

território é entendido como: 

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um 

conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas 

criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, 

uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se 

fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando 

em território usado, utilizado por uma dada população.  

    (Santos, 2011a, p. 96) 

 

Segundo Monken et al (2008), a diferença mais marcante entre espaço e território 

seria a de que espaço não possui limites estabelecidos, diferentemente da ideia de 

território que faz referência a limites e acessos estabelecidos.  

A discussão de território na área da saúde tem sido de grande importância a seus 

gestores e a estudiosos da área. Este conceito não está restrito somente à geografia, 

havendo muitos outros campos de conhecimento discutindo sobre Território (Monken, et 

al 2008).  

O território surge a princípio, na Geografia Política como espaço concreto em si 

(atributos naturais e socialmente construídos) ocupado por um grupo social. Esta 

ocupação é entendida por algo formador de raízes e identidade, ou seja, um grupo não é 

compreendido sem seu território - sentido de identidade sociocultural. O primeiro autor a 

discutir essa concepção de território foi Friedrich Ratzel no século XIX, com seu discurso 
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baseado em limites nacionais e política de um Estado. Autores posteriores procuraram 

ampliar o conceito de território (Souza, 2009). 

O Geógrafo Claude Raffestin (1993), fez críticas à Geografia Política Clássica e 

foi o principal mentor sobre o conceito de território atrelado ao determinismo. Para o 

autor, o território é proveniente do espaço geográfico e resultado de uma ação conduzida 

por um ator. Assim, quando o indivíduo se apropria do espaço, ele se territorializa. 

Raffestin estudou a concepção de território a partir de sua compreensão sobre poder, que 

não só é influenciado pelo Estado, mas também por um indivíduo ou grupo de pessoas. 

Entretanto, Marcelo Lopes Souza (2009) diz que Raffestin reduziu o conceito de espaço 

ao espaço natural, tornando o conceito de território, automaticamente, sinônimo de espaço 

social, empobrecendo a definição de território.  

O território a priori é entendido, “fundamentalmente, como espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder”. No entanto, esta definição é insuficiente, 

mas necessária como primeira aproximação. Outros aspectos cruciais para compreender 

o território, são as ligações afetivas e de identidade entre grupos sociais e seu espaço, um 

espaço socialmente partilhado (Souza, 2009; Souza, 2013). 

Em Haesbaert e Limonad (2007) reuniram algumas concepções sobre território e 

separadas em três vertentes: 1) Jurídico e político – espaço delimitado e controlado 

através de uma relação de poder, a maioria visto como o poder político do Estado; 2) 

Cultural – dimensão simbólico-cultural (mais subjetivo), valorização simbólica de um 

grupo sobre seu espaço; 3) Econômica – enfatiza as relações econômica no espaço (entre 

classes sociais e relação capital-trabalho).  

Para Barcellos (2004), é no território que a vida acontece – inter-relações, regras 

ou normas – e está sempre relacionada a uma área delimitada.  As transformações 

espaciais do território afetam a todos da localidade, mas não são feitas por todos, nem 

para todos. Desta forma, ocasiona neste mesmo território conflitos entre diferentes grupos 

sociais através da desigualdade espacial. O autor define essa desigualdade em Território 

Complexo, que são subáreas no mesmo território que possuem diferenças e diversidades, 

originando esses conflitos. 

  Nas cidades, regiões ou países, a disseminação de doenças é resultante da 

acumulação de situações históricas, ambientais e sociais. Faz-se necessário refletir sobre 

as condições de vida, procurando entender a saúde da população e desenvolver 
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indicadores apropriados para situações de risco, e sua incidência pelas condições 

ambientais e sociais (Barcelos et al, 2002). 

Torna-se indispensável desenvolver ações de saúde pública nos territórios. Tais 

ações têm por objetivo prevenir e mitigar os riscos e seus possíveis danos à saúde pública, 

mediante diagnóstico das condições de vida da população em áreas delimitadas (Monken 

et al, 2008). Presume-se que é no território que se organizam os processos de trabalho e 

das ações em saúde, refletindo a atuação da saúde pública em uma área espacialmente 

delimitada (Monken e Barcellos, 2005). 

A territorialização vem sendo desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), como por exemplo na Estratégia de Saúde da Família e na Vigilância em Saúde. 

Entretanto, ainda é utilizada como forma de gestão e administração, sem levar em 

consideração a potencialidade do conceito como proposta de ações em saúde, como 

identificação e planejamentos de intervenções de problemas (Monken e Barcellos, 2005). 

O território vai muito além de ser um espaço político-operativo do sistema de 

saúde. No território de um município que ocorrem as interações do serviço local de saúde 

com população. Este território apresenta seu perfil demográfico, epidemiológico, político, 

social, cultura etc. É a partir desse perfil que os serviços de saúde devem (re)conhecer 

para caracterizar os indivíduos daquele território e atuar sobre seus problemas de saúde, 

desenvolvendo um elo entre o serviço e população. Esta é uma proposta justificada pela 

acentuada desigualdade social vinculada a uma segregação espacial, onde a população 

com menor poder econômico é restrita à melhores condições de vida (Monken e 

Barcellos, 2005). 

As condições de vida e situação de saúde nos territórios podem caracterizar-se por 

um conjunto de necessidades, podendo gerar problemas e insatisfações. Estudos das 

situações de saúde podem desvelar as condições de vida e o perfil de morbidade e 

mortalidade de uma população, assim como seus determinantes e condicionantes. A 

epidemiologia visa explicar o processo de saúde-doença da população e indivíduo, e a 

geografia da saúde busca explicar, através das relações sociais e estruturação espacial, o 

processo de adoecimento (Peiter et al, 2006). 

Segundo Carvalho et al (2007), o conceito de Epidemiologia Geográfica remete a 

“estudos dos padrões de distribuição geográfica das doenças e suas relações com fatores 

socioambientais”. Este campo tem realizado novos métodos de análise de dados espaciais 
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em saúde, que são viabilizados pelo desenvolvimento de Sistemas de Informações 

Geográficas.  Ainda, de acordo com o autor, “as técnicas de análise espacial se adequam 

às necessidades dos estudos ecológicos, que utilizam áreas geográficas como unidade 

usual de observação”. Na perspectiva ecológica deve-se levar em consideração a 

dinâmica evolutiva dos processos sociais e apontar causas de incidências de doenças em 

grupos populacionais, utilizando análises espaciais integradas com variáveis 

socioambientais (Carvalho et al, 2007). 

 

1.4 O uso do SIG em Estudos Espaciais aplicado na Saúde  

1.4.1 SIG e Geoprocessamento: utilização em Análises Espaciais na Saúde 

Quando nos referimos a um território, também nos remetemos ao espaço 

geográfico com todas as dinâmicas e funções conforme discutido anteriormente. Para 

estudar esse espaço, uma das técnicas utilizada são os mapas. De acordo com Peiter et al 

(2006), os mapas são bastantes úteis para conhecer melhor o espaço em que vivemos, pois 

permitem representar aspectos reais do espaço geográfico. 

A distribuição de agravos e doenças ocorrem em um determinado espaço 

geográfico e podem ser representada na forma de mapas, além de outros fatos que estão 

relacionados ao determinado evento em questão. Esses mapas serão representados de 

acordo com a realidade local sobre uma base cartográfica. Os mapas são produzidos em 

computador com programas específicos. O processamento é realizado a partir de dados 

codificados dentro de um ambiente de Sistema de Informação Geográfico - SIG. (Peiter 

et al, 2006).  

As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamada de Sistemas de 

Informação Geográfica, permitem armazenar, gerenciar e analisar informações --

geográficas, e também realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes 

e ao criar bancos de dados georreferenciados. O termo Geoprocessamento é entendido 

como conjunto de técnicas de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de dados 

espaciais. São consideradas técnicas de geoprocessamento: sensoriamento remoto, a 

cartografia digital, a estatística espacial, além dos Sistemas de Informações Geográficas. 

(Câmara e Medeiros, 1998; Magalhães et al, 2006). 
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O uso de Sistema de Informação Geográfica como ferramenta espacial torna 

possível representar o espaço geográfico, detectando e delimitando objetos para 

representação da realidade, demonstrando um potencial instrumento de planejamento, 

pois a partir dos resultados obtidos, o território é representado caracterizando suas 

condições atuais, além de desenvolver cenários e sistemas de apoio à tomada de decisões.  

Técnicas espaciais são utilizadas de acordo com as necessidades de análise, sendo 

trabalhada em um recorte geográfico como unidade usual de observação. São métodos 

que vêm se fortalecendo na área da saúde. De acordo Barcellos et al (2002), a utilização 

de análise espacial é empregada para o estudo de transmissão de doenças ou agentes 

infecciosos.  Neste caso, ao aplicar geoprocessamento na saúde, é necessário 

compreender a especificidade dos dados e sua expressão espacial. A interpretação dos 

mapas gerados deve analisar o espaço geográfico e o modo com que esse espaço produz 

riscos ou promove condições coletivas de proteção. 

Nem todas as pessoas estão livres de riscos de adquirir doenças. Os indivíduos ou 

grupos populacionais estão sujeitos a riscos por diversas naturezas que expressam perfis 

distintos de problemas de saúde, como a idade, sexo, nível socioeconômico, localização 

geográfica de onde habita. Quando se trabalha com indicadores socioambientais, o 

principal objetivo é evidenciar as desigualdades entre a população em determinados 

territórios. Esta é uma forma de apresentar a variabilidade em diversas unidades de 

análises. Desta forma, as análises espaciais que mostram as desigualdades em saúde são 

compreendidas através dos processos de determinação social da saúde e doença. Existem 

certas dificuldades em identificar desigualdades territoriais, a fim do poder público 

estabelecer ações para reduzir ou eliminar riscos (Peiter et al, 2006). 

1.4.2 Aplicabilidade da análise espacial em estudos sobre Leptospirose no Brasil 

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os estudos com Leptospirose 

no Brasil, onde foram considerados os aspectos ecológicos com a metodologia através da 

análise espacial. Dez trabalhos pertinentes ao tema foram selecionados para realização da 

leitura na íntegra, e assim subsidiar os resultados e discussões sobre a doença incidente 

no território do município do Rio de Janeiro.  

As pesquisas foram realizadas nas principais bases de periódicos científicos 

relacionados ao assunto em questão - Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e MedLine (US 

National Library of Medicine). Os descritores para a pesquisa foram: “Leptospirosis”, 
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“spatial analysis”, ‘Distribution Geography’’, “temporal analysis”, “Analysis space and 

time” e “Mapping”.  

Abaixo, seguem as informações da pesquisa que foram feitas, conforme Quadro 

1 - referencial teórico sobre leptospirose utilizando métodos de estudos espaciais.
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Quadro 1. Referencial Teórico sobre leptospirose, utilizando métodos de estudos espaço-temporal. 

Autor  Publicação e 

Ano 

Lugar e  

População  

estudada 

Período do 

estudo e tipo 

de desenho do 

estudo 

Título Objetivo principal do 

estudo 

Resultados 

Barcellos 

C, Sabroza 

P.  

 

Cad. Saúde 

Pública, Rio de 

Janeiro, 

17(Suplemento):5

9-67, 2001. 

- Zona Oeste do 

Município do Rio 

de Janeiro. 

 

- 1996 

- Estudo 

Ecológico 

O lugar do caso: 

leptospirose e riscos 

associados a 

condições ambientais 

durante o surto de 

1996 na Zona Oeste 

do Rio de Janeiro 

Analisar a distribuição 

espacial de leptospirose de 

acordo com a localização 

dos casos e dos fatores de 

risco ambiental.  

Propor um modelo de 

análise para a dinâmica da 

doença. 

Maiores taxas de incidência foram verificadas 

dentro da região sujeita à inundação e em 

torno daquelas de acumulação de lixo. Os 

resultados evidenciam o papel de fatores de 

risco ambientais e coletivos na determinação 

da doença. 

Figueiredo 

CM, et al. 

Revista da 

Sociedade 

Brasileira de 

Medicina Tropical 

34(4): 331-338, 

jul-ago, 2001. 

Município de 

Belo Horizonte, -

MG 

- 1995 

- Estudo 

Ecológico 

Leptospirose humana 

no município de Belo 

Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil: 

uma abordagem 

geográfica 

Analisar a leptospirose 

humana no município de 

Belo Horizonte em 1995, 

usando recursos de 

geoprocessamento. 

Nas áreas de favelas e bolsões de pobreza foram 

identificados os principais focos da doença. Na 

periferia, onde ocorreu um aumento populacional, 

localizaram-se 95% dos casos confirmados, sendo o 

local com maior carência de infraestrutura básica. 

Observou-se que 50 ± 14% dos casos suspeitos e 42 

± 14% dos casos confirmados estavam localizados 

nas áreas com maior concentração de redes fluviais. 

Barcellos 

C, et al 

 

Cad. Saúde 

Pública, Rio de 

Janeiro, 

19(5):1283-1292, 

set-out, 2003. 

- Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

- 2001 

- Estudo 

Ecológico 

Distribuição espacial 

da leptospirose no 

Rio Grande do Sul, 

Brasil: recuperando a 

ecologia dos estudos 

ecológicos. 

 

Identificar áreas de maior 

risco e possíveis 

componentes ecológicos da 

transmissão da leptospirose 

por meio da agregação de 

dados epidemiológicos em 

unidades espaciais que 

representem a diversidade 

socioambiental do Estado. 

Sugerem a existência de características 

ecológicas favoráveis à transmissão da 

leptospirose em locais de proliferação de 

roedores sinantrópicos e de produção agrícola 

intensiva. São discutidos os efeitos da 

agregação de dados em unidades ambientais 

na análise de dados epidemiológicos e 

estratégias de controle da endemia no Estado. 

 



47 
 

Autor  Publicação e 

Ano 

Lugar e  

População  

estudada 

Período do 

estudo e tipo 

de desenho do 

estudo 

Título Objetivo principal do 

estudo 

Resultados 

Carrijo 

RSGG. 

 

Dissertação de 

Mestrado. Saúde 

Escola Nacional 

de Saúde Pública 

– ENSP/ 

FIOCRUZ. 2008. 

3 escalas de 

estudo:  

- Estado RJ,   

Município Rio de 

Janeiro  e Região 

Administrativa de 

Jacarepaguá  

- 1996 a 1999 

-Estudo 

Ecológico 

O efeito da escala 

geográfica na análise 

dos determinantes da 

Leptospirose. 

Identificar e discutir os 

determinantes 

socioeconômicos e 

ambientais envolvidos com a 

ocorrência da Leptospirose 

no Brasil, em diferentes 

escalas geográficas no 

período de 1996 a 1999. 

Os resultados dependem muito da escala e do 

período analisado. Os riscos associados a cada 

indicador podem variar em magnitude, de 

acordo com a escala geográfica. As áreas 

pobres em municípios densos, urbanos e com 

favelas seriam as de maior risco para 

transmissão da Leptospirose. Outra situação 

de risco seria em áreas inundáveis próximas a 

favelas em grandes municípios. Os riscos têm 

caráter multifatorial e multinível.  

Guimarães 

RM, et al 

 

 

Ciência & Saúde 

Coletiva, 

19(9):3683-3692, 

2014. 

Município do Rio 

de Janeiro 

 

- 2007 a 2012 

- Estudo 

Ecológico 

Análise temporal da 

relação entre 

leptospirose e 

ocorrência de 

inundações por 

chuvas no município 

do Rio de Janeiro, 

Brasil, 2007-2012 

Examinar o efeito da média 

mensal de precipitações 

sobre o risco de leptospirose 

na cidade do Rio de Janeiro 

entre 2007 e 2012. 

A média mensal de precipitações pode se 

constituir em um indicador que permita a 

realização de ações visando à preparação do 

setor saúde para o provável aumento de casos 

desta doença. Cabe, portanto, a articulação 

entre o trabalho da vigilância epidemiológica, 

especialmente aquele feito pelas salas de 

situação em períodos de crise, e as instâncias 

de gestão de riscos da vigilância ambiental, 

para aumentar a capacidade de resposta a 

desastres naturais no município do Rio de 

Janeiro. 

Melo CB, 

et al 

 

 

Revista da 

Sociedade 

Brasileira de 

Medicina Tropical 

44(4):475-480, 

jul-ago, 2011. 

Município de 

Aracaju 

 

- 2001 a 2007 

- Estudo 

Ecológico 

Espacialização da 

leptospirose em 

Aracaju, Estado de 

Sergipe, no período 

de 2001 a 2007 

Descrever o padrão espacial 

da leptospirose na Cidade de 

Aracaju, no período de 2001 

a 2007, buscando identificar 

as áreas de risco para 

ocorrência da leptospirose. 

Comparando os períodos de chuva com os 

períodos de seca, verificou-se que o padrão de 

distribuição espacial da doença não é 

semelhante. O aumento dos casos de 

leptospirose está associados à incidência do 

aumento da precipitação. 
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Autor  Publicação e 

Ano 

Lugar e  

População  

estudada 

Período do 

estudo e tipo 

de desenho do 

estudo 

Título Objetivo principal do 

estudo 

Resultados 

Soares 

TSM, et al 

 

Rev Saúde 

Pública;44(2):283

-91. 2010. 

Município de São 

Paulo 

 

- 1998 a 2006 

- Estudo 

Ecológico 

Análise espacial e 

sazonal da 

leptospirose no 

município de São 

Paulo, SP, 1998 a 

2006. 

Analisar a distribuição 

espacial e sazonal da 

leptospirose, identificando 

possíveis componentes 

ecológicos e sociais para a 

sua transmissão. 

O padrão espacial em aglomerados foi observado 

nas variáveis taxa de incidência de leptospirose, 

taxa de alfabetização, renda média mensal, número 

de moradores por domicílio, abastecimento de água 

e rede de esgoto. Foram notificados 773 casos no 

período seco e 1.717 no úmido. A incidência e a 

letalidade estão correlacionadas com as condições 

socioeconômicas da população, independentemente 

do período. 

Vasconcel

os CH, et 

al. 

 

Cad. Saúde 

Colet., Rio de 

Janeiro, 20 (1): 

49-56. 2012. 

 

- Estado de 

Pernambuco 

 

- 2001 a 2009 

- Estudo 

Ecológico 

 

Fatores ambientais e 

socioeconômicos 

relacionados à 

distribuição de casos 

de leptospirose no 

Estado de 

Pernambuco, Brasil, 

2001–2009. 

Identificar os principais 

fatores ambientais e 

socioeconômicos que estão 

relacionados à transmissão 

da leptospirose no Estado de 

Pernambuco, no período de 

2001 a 2009.  

Observou-se que quanto maior a densidade 

demográfica e pessoas com nenhuma 

escolaridade, maiores são as chances de 

ocorrer leptospirose. Esse modelo explica 

63% dos casos de leptospirose na área de 

estudo. 

Tassinari 

WS, et al. 

 

Cad. Saúde 

Pública, Rio de 

Janeiro, 

20(6):1721-1729, 

nov-dez, 2004. 

Município do Rio 

de Janeiro 

 

- 1996 a 1999 

- Estudo 

Ecológico 

Distribuição espacial 

da leptospirose no 

Município do Rio de 

Janeiro, Brasil, ao 

longo dos anos de 

1996-1999. 

Descrever a distribuição 

espacial da leptospirose em 

oito momentos diferentes no 

tempo – os semestres de 

1996 a 1999 – e comparar os 

“mapas” obtidos com a 

distribuição dos principais 

fatores de risco ambientais 

para a ocorrência de 

doenças. 

A distribuição temporal da leptospirose entre os 

anos de 1995 e 1999 por semana epidemiológica 

mostra a ocorrência de uma grande epidemia, com 

1.792 casos notificados no período de 1996 a 1999. 

Os locais usualmente considerados de maior risco 

(áreas faveladas e sujeitas a inundações) não foram 

as mais atingidas. No entanto, o Rio de Janeiro é 

caracterizado por muitos contrastes 

socioeconômicas, o que justamente essa 

“proximidade” pode estar influenciando nos 

resultados das áreas de maior ocorrência da 

leptospirose.  
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Autor  Publicação e 

Ano 

Lugar e  

População  

estudada 

Período do 

estudo e tipo 

de desenho do 

estudo 

Título Objetivo principal do 

estudo 

Resultados 

Barcellos 

C e 

Sabroza P. 

 

 

International 

Journal Health 

Research, 10 p. 

301-313, 2000. 

 

Zona Oeste do 

Município do Rio 

de Janeiro. 

 

- 1996 

- Estudo 

Ecológico 

Socio-environmental 

determinants of the 

leptospirosis outbreak 

of 1996 in western 

Rio de Janeiro: a 

geographical 

approach. 

Recuperar as características 

do local de exposição e 

relacioná-la para os riscos de 

infecção, incorporando 

variáveis ambientais. 

Cobertura de abastecimento de água, coleta de lixo, 

cobertura da rede de esgotos e área de risco de 

inundação foram as principais variáveis que 

determinaram o agravo. A influência destes fatores 

sociais e ambientais desfavoráveis é verificado 

distante dos casos por residência de leptospirose, 

demonstrando uma necessidade de ampliar a área 

de práticas de vigilância em saúde. 
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2. Área de Estudo: Localização e suas características territoriais. 

2.1 Organização do território do município do Rio de Janeiro 

O Município do Rio de Janeiro é a capital do Estado do Rio de Janeiro, localizada 

na Região Sudeste do Brasil.  Segundo os dados censitários de 2010, a população do 

município era de 6.320.446, com a área territorial (km²) de 1.197,463. A densidade 

demográfica (hab/km²) era de 5.265,82. Oficialmente é um município 100% urbano, 

apesar da existência de localidades com atividades agrícolas. 

O perfil de sua população é de 53,2% do sexo feminino e 46,8% do sexo masculino 

A cidade tem o maior perfil etário entre adultos, com 50,3% da faixa de idade de 25 a 59 

anos.  Os outros grupos de etários foram: de 0 a 5 anos de idade 7,0%; de 6 a 14 anos de 

idade 12,4%; de 15 a 24 anos de idade 15,4 %; e de 60 anos de idade ou mais 14,9 % 

(IBGE, 2010). 

O município geograficamente faz limite com os municípios de Duque de Caxias, 

Itaguaí, Seropédica, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu e São João de Meriti. A 

cidade é o núcleo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

O município está dividido em quatro regiões geográficas, conhecidas como: 

Centro, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. Na necessidade de administração municipal, 

desde 1981 o Rio de Janeiro apresenta divisões setoriais, onde atualmente a cidade está 

separada em cinco Áreas de Planejamento (APs) - AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5; 33 

Regiões Administrativas (RA) e 161 bairros.  

O território municipal possui bastante distinção entre suas regiões e bairros, pois 

historicamente seu desenvolvimento se deu de formas diferentes, o que 

consequentemente ocasionou desigualdades na distribuição e utilização dos recursos 

disponíveis, incluindo os serviços de saúde. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), para fins de planejamento em saúde, trabalha desde 1993 com a divisão de 

10 Áreas de Planejamento: AP 1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 3.3, AP 4, AP 5.1, 

AP 5.2 e AP 5.3 (PMRJ, 2013). 

O processo de ocupação da cidade e a rede de interações entre as localidades, 

mediante atividades econômicas, circulação, mobilidade e organização dos equipamentos 

públicos e privados de saúde, educação e lazer, definem as características de cada região, 
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inclusive suas formas de adoecimento e morte. As APs são bastante diferentes, na AP 1 

por exemplo concentra-se maior proporção de habitantes vivendo em favelas. Porém é 

uma área que possui maior aparato público de saúde na cidade.  AP 2.1 tem a maior 

população de idosos e a maior densidade demográfica da cidade e concentra o maior 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município. A AP 2.2 possui um perfil 

semelhante ao da AP 2.1, o grupo etário de idosos é a segunda maior da cidade. Já as APs 

3.1, 3.2 e 3.3 agrupadas caracterizam a área mais populosa da cidade, onde metade dos 

moradores vivem em áreas de favela. A AP 4 é a segunda maior em área, sendo uma 

região com expansão urbana de população de classes de renda média e alta. No entanto, 

alguns bairros, principalmente na região de Jacarepaguá, possuem áreas mais pobres com 

população de menor poder econômico vivendo em condições mais vulneráveis. 

Finalmente, as APs 5.1, 5.2 e 5.3 juntas formam a segunda área mais populosa do 

município, com expansão urbana para populações de renda baixa e média (SMSRJ, 2013) 

Na Figura 3 é possível identificar os limites das Áreas de Planejamento, incluindo 

as áreas de coordenação da saúde e os Bairros do Município do Rio de Janeiro.  
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Fonte: Base Cartográfica - PortalGeo/IPP; Topodata – INPE (consulta 2015). 

 

A zona oeste da cidade é uma área mais distante do centro e sua população é 

bastante numerosa com baixa densidade demográfica. Esta localidade compreende as APs  

5 e 4. A Área 2 (2.1) fica localizado na zona sul da cidade, e possui bairros cuja população 

tem maior poder econômico, porém é marcada pela disparidade entres as áreas mais 

pobres. Já a zona norte do Rio de Janeiro é uma das localidades com grande densidade 

demográfica, e é uma área completamente urbanizada com poucas áreas de vegetação. Na 

zona norte estão localizadas as APs 3 e 2 (2.2) e parte da AP 1. No Centro do município 

Figura 3. Mapa de Localização da área de estudo – Município do Rio de Janeiro com 

limites das Áreas de Planejamento e Bairros. 
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também está localizado parte da extensão territorial da AP 1. É uma região muito 

movimentada da cidade, pois é um polo de empregos de muitas pessoas que residem na 

cidade e nos municípios vizinhos (como Niterói e municípios da baixada fluminense). No 

entanto, na área central possuem localidades residenciais e muitas áreas de favelas.  

A Cidade do Rio de Janeiro apresenta uma paisagem incomum no contexto 

urbano, que se expandiu pela planície – locais da Baixada de Santa Cruz, de Jacarepaguá 

e Fluminense. O seu processo urbano cresceu em direção aos maciços montanhosos da 

Pedra Branca, de Gericinó-Mendanha e, principalmente, o Maciço da Tijuca (Guerra, 

2011).  

O clima predominante no Rio de Janeiro é tropical, com influência da ação das 

massas de ar tropicais atlânticas e polar, gerando instabilidade nas condições do tempo, 

com temperatura predominantemente quente. Embora frentes frias atuem frequentemente 

durante o inverno, é no verão que causa maior impacto com as chuvas intensas sobre a 

região (Brandão, 1992). De acordo com Galvão (1992) a substituição das florestas por 

feições urbanas está ocasionando um transbordamento de águas pluviais, provocando 

inundações. As enchentes não se dão somente pelas fortes chuvas, acontecem também 

pela falta de capacidade de escoamento das águas pluviais e pela incapacidade de 

infiltração da água no solo. 

O Rio de Janeiro é comprimido entre o mar e a montanha, cercados por praias, 

restingas, baixadas parcialmente pantanosas e florestas. Tem seu crescimento baseado 

pela luta de espaço e na superação das distâncias geradas por essas barreiras físicas. O 

percurso da cidade colonial à grande metrópole, é marcada por ajustes e conflitos na 

organização social. O ambiente é um produto da relação homem-meio, sociedade-

natureza, onde a natureza é recriada pela sociedade (Galvão, 1992). 

No Rio de Janeiro do século XIX, grandes indústrias se instalaram na cidade, 

desencadeando um crescimento desordenado e aumentando o número de pessoas nas 

favelas do Centro da Cidade. Iniciou-se um novo perfil espacial, marcado pela desordem 

habitacional, impactos ambientais e na saúde da população (Galvão, 1992). 

O Município desenvolveu-se, gerando grande especulação no valor de 

propriedade e forçando a população de menor poder aquisitivo a buscar habitações mais 

baratas, muito das vezes situadas em encostas e fundos de vales fluviais.   
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No processo de embelezamento da “cidade maravilhosa” houve remoções de 

favelas na Zona Sul e expulsão da população pobre da região do centro da cidade para 

locais da Zona Norte e Oeste. Isto gerou um grande crescimento de favelas no Rio de 

Janeiro, denominado de espaços suburbanos. Foram abertas também estradas, ruas, 

avenidas e túneis que ligaram os locais mais distantes ao Centro da Cidade e Zona Sul, 

além da extensão para Barra e baixada de Jacarepaguá, como a criação da Autoestrada 

Lagoa-Barra e Túnel Rebouças (Galvão, 1992). 

Historicamente, a partir do início do século XX, houve um crescimento intenso 

populacional no Município do Rio de Janeiro. Em meados deste mesmo século, a 

ocupação da cidade passou por um aumento de habitantes em locais de favelas, devido às 

migrações intensas, principalmente entre nordestinos à procura de melhores condições de 

trabalho (Abreu, 1994).  

A população carioca apresentou uma redução na taxa de crescimento nas décadas 

de 80 e 90. No entanto, a ocupação do território municipal ainda vive um período de 

adensamento acelerado devido ao deslocamento populacional entre áreas internas ao 

território. As dinâmicas demográficas estão se expandindo para localidades mais distantes 

da zona oeste da cidade (Rio de Janeiro, 2001) 

A estrutura da cidade foi caracterizada pelo modelo dicotômico núcleo-periferia, 

onde a população que possui maior poder econômico contrapõe-se com a população 

pobre. Esta estrutura não se deve somente pela força de mercado, mas também mediante 

políticas benéficas ao capital e muitas das vezes em detrimento ao trabalhador. O modelo 

segregador da cidade é caracterizado, principalmente, a partir dos interesses do capital e 

legitimado e consolidado pelo Estado (Abreu, 1997).  
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3. Processos metodológicos 

 Esta pesquisa é um estudo ecológico, no qual a área de estudo é o Município do 

Rio de Janeiro, constituído geograficamente no ano de 2015 por 161 bairros. Foram 

utilizados dados de leptospirose do período de 2000 a 2010, através do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação - SINAN.  

Na realização da pesquisa, os dados em formatos de tabelas foram organizados na 

extensão “.xls” (Excel), a partir de levantamento de dados secundários do Município do 

Rio de janeiro, oriundos das informações do Censo de 2000 e 2010 (IBGE/ IPP) e SINAN. 

Este banco foi separado por Bairro (unidade territorial de análise) e Área de Planejamento 

- AP.   

As malhas das unidades territoriais (AP e Bairro) foram utilizadas do Instituto 

Pereira Passos – IPP, 2010. Na produção dos mapas referentes ao município do Rio de 

Janeiro foi utilizado o raster3 do Modelo Digital de Elevação (MDE) e Topodata (INPE, 

2009), que representa as elevações da superfície terrestre e permite análises para geração 

das formas de relevo (Hillshade). Assim, em todos os mapas poderão ser visualizados as 

feições geomorfológicas do território, através do relevo sombreado.  

Os dados em formato shapefile (Área de favela, Uso e ocupação da Terra e 

Geomorfologia e níveis de Altimetria) foram coletados através do IPP, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SMAC e do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

Shapefile é um formato para armazenar dados vetoriais que são atributos de feições 

geográficas. De acordo com Pina et al (2006), no modelo vetorial qualquer componente 

da superfície terrestre é representado por pares de coordenadas, que apontam pontos 

existentes.  As demais formas, linhas e polígonos, são constituídas por derivações desses 

pontos. 

No Quadro 2 são listadas todas as variáveis de interesses que foram utilizadas na 

pesquisa, assim como suas fontes e formato dos dados.  

 A base metodológica desta pesquisa epidemiológica foi analisar espacialmente a 

taxa de incidência de leptospirose no Município do Rio de Janeiro, associando com 

                                                           
3 “No raster ou modelo matricial a área em estudo é dividida em células formando uma grade regular 

(matriz). Essas células são também chamadas de pixel”. Assim, “E os elementos da superfície terrestre são 

representados por um conjunto de pixels, seja ele um ponto, uma linha ou uma área” (Pina et al, 2006). 
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variáveis socioambientais, utilizando as ferramentas de geoprocessamento. Todos os 

mapas foram gerados através do ArcGis 10.3. 

 Foi usado o software TerraView 4.2.2 para exportação dos dados bayesianos 

referente às taxas de incidência (umas das análises realizada na pesquisa, detalhadamente 

explicada adiante) em formato tabular “.xls” (Excel), que posteriormente foram 

processados na plataforma ArcGis.   

As técnicas espaciais utilizadas foram através de modelagens estatísticas - 

densidade de kernel e estimador bayesiano local. Além de análises espaciais simples, 

mapas temáticos, e análise espacial complexa, análise multicritério. 

 

3.1 Variáveis de interesse 

A partir do levantamento dos dados secundários foram definidas 11 (onze) 

variáveis de interesse - input - para processamento de mapas estruturais de saída -  output 

(Quadro 2). Foi feita aquisição dos mesmos para o formato de banco de dados, os quais 

foram manipulados em ambiente georreferenciado. A manipulação dos dados consistiu 

na padronização das escalas do mapeamento e sistema de referência e coordenadas.   
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Quadro 2. Lista de variáveis e informações dos dados originais e processados. 

Formato do 

dado 
Variáveis Fonte e data 

Informações Originais 

 
Informações Processadas 

Sistema de Referência e sistema 

de coordenada 

Escala de 

mapeamento 

Sistema de Referência e 

sistema de coordenada 
Apresentação do dado 

Tabela 

Taxa de Incidência de Leptospirose no Município do 

Rio de Janeiro – estimador bayesiano 

SINAN/ SMS-RJ 

2000 – 2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Densidade demográfica 
CENSO/ IBGE  

2000 – 2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Porcentagem de Domicílios particulares permanentes 

por rendimento de até um salário mínimo - rendimento 

mensal per capita 

CENSO/ IBGE 

2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes 

com abastecimento de água da rede geral 

CENSO/ IBGE 

2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes 

com abastecimento de água de poço ou nascentes  

CENSO/ IBGE 

2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes 

com esgotamento sanitário  

CENSO/ IBGE 

2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Porcentagem de Domicílios particulares permanentes 

com coleta de lixo através dos serviços de limpeza 

pública ou privada  

CENSO/ IBGE 

2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Porcentagem de Domicílios particulares permanentes 

com lixo depositado em caçambas ou tanques, fora do 

domicílio.  

CENSO/ IBGE 

2010 
Não se aplica Não se aplica Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Shapefile 

Áreas de Favela IPP 2010 
SIRGAS 2000 Sistema de 

Coordenada Geográfica 
1:10.000 Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Uso e ocupação da terra SMAC 2010 
WGS 84 Sistema de Coordenada 

Geográfica 
1:100.000 Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 

Geomorfologia e níveis de Altimetria INEA 2010 
WGS 84 Sistema de Coordenada 

Geográfica 
1:100.000 Fuso 23S SIRGAS 2000 Mapa temático 
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o Variável 1 – Taxa de Incidência da Leptospirose no Município do Rio de Janeiro 

Para realização desta variável foi necessário coletar os dados de casos de 

leptospirose por bairros do Município do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2010 

(SINAN) e os dados de população total por bairros (censo 2000 e 2010). Esta é variável 

de desfecho da pesquisa. 

A taxa de incidência é calculada através dos números de casos dividido pela 

população total e multiplicado por 100.000.  

Cálculo da Taxa de Incidência: 

  

Após elaborar as taxas de incidência por bairro, em plataforma de um SIG, foi 

gerado a estatística denominada estimador bayesiano empírico local a partir da taxa de 

incidência. O SIG recalcula a taxa de incidência ponderando as taxas originais dos 

territórios vizinhos. Foi realizado um mapeamento de densidade de Kernel sobre a taxa 

de incidência de leptospirose (ponderado pela estatística de bayes), o que permitiu a 

visualização das áreas de risco para leptospirose. A metodologia das análises estatísticas 

de Bayes e Kernel são detalhadas mais adiante. 

 

o Variável 2 - Dados da população: Densidade demográfica  

Este dado foi gerado a partir da informação do número de população por bairro e 

do tamanho da área por Km². A densidade demográfica é calculada pelo número de 

habitantes dividido pela área em Km². A informação do tamanho da área está contida no 

shapefile da malha territorial de bairros (IPP).  

 

 

 

Há estudos que evidenciam esta variável como um dos fatores que facilitam a 

transmissão de leptospirose, por se tratar de áreas com grande número de pessoas 
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habitando em um território completamente urbanizado, ou áreas de favelas com grande 

número de população que vive em condições de aglomeração habitacional. Essas 

características urbanas são fatores que podem estar relacionadas à problemas urbanos, 

como áreas de alagamentos ocasionadas por fortes chuvas, áreas com infraestrutura 

sanitária precárias, altos números de roedores a facilitar a transmissão de doenças. 

 

o Variáveis 3 - Dados da população: renda de até um salário mínimo 

A variável renda por bairro possibilitou indicar locais com menores recursos 

socioeconômicos. São em locais de maiores riscos de ocorrência de doenças que residem 

pessoas menos favorecidas economicamente, além de sofrer pela falta de intervenções do 

poder público em melhorias nas condições de vida e situação de saúde. População que 

vive em condição de moradia mais precária, são pessoas que não possuem fontes de renda 

ou que possuem renda baixa.  

 

o Variáveis - Saneamento:  

4 - Abastecimento de água através da rede geral;  

5 - Abastecimento de água através de poços e nascentes;  

6 - Esgotamento sanitário; 

7 - Coleta de lixo através de serviços de limpeza pública e privada;  

8 - Coleta de lixo através de caçambas. 

As Variáveis sobre saneamento são importantes, pois quanto menor poder 

econômico da população residente em um determinado lugar, maior é a possibilidade dos 

habitantes viverem em locais de ocupação inadequada, com falta de estrutura sanitária 

das habitações. Estes são indicativos de pobreza e vulnerabilidades à ocorrência de 

doenças.  

Falta de saneamento, como esgotamento inapropriado, falta de água potável e 

coleta de lixo insuficiente podem criar condições ambientais propícias para proliferações 

de roedores, o que intensifica o risco de leptospirose nestas localidades.   
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o Variável 9 - Área de Favela   

Muitos autores citam esta variável em pesquisas sobre leptospirose. São 

populações que vivem geralmente em condições precárias, o que favorecem o 

aparecimento da doença.  Favela é resultado da ação de grupos socialmente excluídos que 

ocuparam terrenos de forma inadequada, e trata-se de um ambiente com elevada 

densidade demográfica (Corrêa,1992). 

 

o Variável 10 – Uso e ocupação da terra 

O uso do solo condiz com as atividades humanas. É uma combinação do tipo de 

uso (atividades) e o tipo de assentamento (Csaba, 2001). 

Esta variável é importante para entender a estrutura da Cidade do Rio de Janeiro 

e suas atividades. Deste modo, discutir sobre o planejamento e gestão do território a partir 

de identificação de riscos socioambientais e vulnerabilidades locais à qual possa estar 

contribuindo para indecência da leptospirose. 

No mapeamento da variável estão classificadas: áreas antrópicas agrícolas; áreas 

Antrópicas não Agrícolas (locais urbanizados e solo exposto); área de formação florestal 

(floresta ombrófila e vegetação secundária); campestres (vegetação rasteiras em áreas 

rochosas); formação pioneira (área de mangue, restinga e brejos); e corpos d’água (águas 

continentais e praias) 

 

o Variável 11 – Geomorfologia e Altimetria 

As formas de relevo constituem o objeto de estudo da Geomorfologia, e é um 

importante recurso que condiciona a forma de uso e ocupação do solo. O relevo em todas 

as partes do planeta apresenta saliências e depressões oriundas das eras geológicas 

passadas, incluindo as montanhas, planaltos, planícies, depressões, entre outros (Guerra 

et al, 2008). 

Esta variável subsidiará a análise espacial em relação ao nível ou altitude de um 

terreno e do relevo da área estudada. Portanto, são números que representam altitude 

acima do nível do mar. É possível identificar áreas de planícies fluviais e fluvio-marinhas, 

onde são passiveis de inundações, já que são áreas de baixas altitudes (0 a 20 metros). 
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Nestas áreas podem ter a facilidade de transmissão da leptospirose em situações de 

inundação. 

 

3.2 Caracterização das etapas do Estudo 

No intuito de estudar a distribuição espaço-temporal da leptospirose no Município 

do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2010, foi dividido em três etapas da pesquisa com 

a finalidade de alcançar os objetivos propostos. Abaixo foi descrito a metodologia de cada 

etapa. 

3.2.1   Etapa 1: Análise da distribuição espacial da leptospirose no município do Rio 

de Janeiro 

A partir dos dados de casos de Leptospirose e do número de população, separados 

por bairros e APs do Município do Rio de Janeiro, foram calculadas as taxas de incidência 

dos anos de 2000 a 2010 (período do estudo desta pesquisa).   A partir deste indicador, 

foram processados dois tipos de modelagens estatísticas, estimador Bayesiano empirico 

local e densidade de Kernel. Pretende-se com estas técnicas localizar as áreas de 

planejamento e bairros do Município do Rio de Janeiro que tiveram as taxas de incidência 

mais elevadas, subsidiando a análise das áreas de maior risco da doença. 

A análise de dispersão espacial do risco de um evento é realizada, no caso de uma 

doença, através de mapas de taxas de incidência, onde as áreas são destacadas de acordo 

com os valores desta taxa. Essa é uma taxa bruta, sendo um estimador mais simples para 

o risco de ocorrência de um acontecimento, em que pode ocorrer uma instabilidade ao 

expressar o risco de um determinado evento, principalmente, quando a população da área 

sob risco é pequena e o evento incidir esporadicamente. Neste sentido, as flutuações 

aleatórias casuais, como a ocorrência de um ou dois casos do evento (a mais ou a menos) 

em uma localidade específica, determinam alterações substanciais das taxas brutas se a 

sua população for pequena. Outra situação de correção é quando não há ocorrências de 

casos do determinado evento em alguma localidade (mesmo quando os territórios 

vizinhos a ocorrência é alta), a taxa bruta estima o risco de ocorrência como zero, o que 

pode tratar-se de um fato é ilusório (Santos et al, 2005).  

Na pesquisa, a fim de corrigir as taxas brutas de incidência, utilizou-se o estimador 

Bayesiano empírico local. Segundo Santos et al (2005), o estimador de Bayes local têm 
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resultados espaciais mais estáveis, pois leva em consideração no cálculo, não só a 

informação daquela determinada área, mas também os dados dos vizinhos geográficos, 

convergindo em direção a uma média local.  

Neste caso, segundo Souza et al (2007) é suposto que a taxa real θi, expressa a 

força de ocorrência do evento na área i, é uma variável aleatória com média µi e variância 

θi..O estimador dessa taxa é uma combinação linear entre a taxa observada 

(eventos/população) na área i e um valor médio µi ponderados por um fator wi.,  pelo 

seguinte cálculo:  

 

 

 

No intuito de complementar as análises de risco da leptospirose (2000 a 2010), foi 

utilizada outra técnica de análise estatística espacial, a densidade de Kernel.   

A densidade de Kernel é uma técnica estatística, onde a distribuição de eventos é 

transformada em uma superfície contínua. Trata-se de um interpolador que permite a 

estimativa da densidade do evento em toda a área. Assim, pode-se identificar as “áreas 

quentes” onde houve ocorrências do evento.  Neste sentido, tem como finalidade avaliar 

a ocorrência de eventos no espaço. É possível dizer que este estimador consiste em aferir 

em uma determinada área, o evento esperado (Santos et al, 2012). 

Sendo Kernel uma palavra inglesa que significa “centro” ou “núcleo”, e seguindo 

o seu significado, com o seu mapa é possível observar o valor central, onde há uma 

intensidade pontual maior de um determinado fenômeno na área de estudo, e ponderar a 

distância em relação a esse valor central.  

A densidade de Kernel se ajusta por uma função bidimensional sobre os eventos 

analisados, compondo uma superfície cujo valor é proporcional à densidade de amostras 

por unidade de área. A função Kernel, executa uma contagem de todos os pontos dentro 

de um raio de influência, considerando a distância entre elas (Bergamaschi, 2010).  
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O estimador de kernel tem como parâmetros básicos, um raio de influência que 

define a vizinhança a ser interpolado e uma função de estimação com propriedades de 

suavização do fenômeno (Camargo et al, 2004). De acordo com Camargo et al (2004) o 

estimador de intensidade será computado a partir dos valores das amostras contidos 

{z1,...,zn} num raio de tamanho τ, na seguinte equação: 

 

 

 

 

 

 Os estimadores de kernel são métodos mais sofisticados de interpolação, as 

superfícies interpoladas são suaves e aproximam muitos fenômenos naturais e 

socioeconômicos (Camargo et al, 2004).  

Fonte: Bergamaschi, 2010. 

Figura 4.  Estimador de densidade de kernel. 



64 
 

 

3.2.2 Etapa 2: Identificação de áreas de vulnerabilidades socioambientais que 

contribuem na ocorrência de leptospirose  

Elaboração de mapas temáticos 

 As vulnerabilidades e riscos tornaram-se fundamentais para se compreender e 

discutir as transformações na sociedade, buscando o melhor entendimento sobre as 

condições de vida. A utilização da espacialidade de riscos e vulnerabilidades 

(localizações e situações) está sendo discutida como método de análise em espaços 

urbanos (Marandola et al, 2009). 

 Trabalhar com escalas de análises distintas pode ter grande utilidade na área de 

saúde, pois com diferentes unidades espaciais de agregação, os níveis de análise de acordo 

com a escala podem fornecer resultados e interpretações diferentes (Barcellos, 2003). 

Pesquisas que procuram um enfoque qualitativo em uma escala menor de análise têm sido 

imprescindíveis para melhor compreensão da vulnerabilidade, tanto para entender a 

dimensão sociocultural e demográfica de sua composição, quanto para aprofundar no 

entendimento da importância do lugar (Marandola et al, 2009). 

Mapeamento de vulnerabilidades tem sido de interesse para muitos trabalhos de 

instituições governamentais e acadêmicas, podendo ser aplicado nas mais diversas áreas 

de estudo com o intuito de analisar os arranjos espaciais do território e suas 

transformações, assim como identificação de riscos à saúde.  

Na identificação de áreas de vulnerabilidade socioambientais para determinação 

da leptospirose foram realizados mapas temáticos das seguintes variáveis: densidade 

demográfica; renda; dados de saneamento - abastecimento de água através da rede geral, 

abastecimento de água através de poços e nascentes, esgotamento sanitário, coleta de lixo 

através do serviço de limpeza pública e privada e coleta de lixo através de depósito em 

caçambas; áreas de favela; uso e ocupação da terra; e geomorfologia/altimetria. A Figura 

5 mostra o fluxo de trabalho para construção dos mapas temáticos em ambiente SIG. 
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A partir de análises sobre a distribuição da doença na escala territorial do 

Município do Rio de Janeiro, foram realizadas análises em escalas microlocais (Áreas de 

Planejamento e Bairros) de acordo com as variáveis sugeridas, no intuito de identificar 

situações locais de vulnerabilidades socioambientais.   

 

Elaboração de mapa integrativo – análise multicritério 

O mapeamento integrado de variáveis baseia-se no instrumento lógico de sistema, 

trabalhando com as correlações das variáveis escolhidas através de análises geoespaciais, 

gerando mapa resultante de combinações de camadas (overlayers) representadas 

matematicamente por um Sistema de Informação Geográfica. Os modelos de 

representação (combinação de camadas) podem contribuir na avaliação e resolução de 

problemas a partir de uma simplificação da realidade através de dados espaciais 

georreferenciados e mapas. Tais modelos combinam dados geográficos para responder 

determinadas questões do tipo: Como? Onde? Quando? Tais categorias de análise 

geoespacial são tratadas por Ferreira (2014), por relações algébricas entre temas, a fim de 

demonstrar objetos (o que) localizados em determinada posição, as posições ocupadas 

por determinado objeto (onde) em dado espaço temporal (quando).  

Figura 5. Fluxo de Construção de Mapas temáticos – estudo de situações de 

vulnerabilidade à Leptospirose 
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A Análise de Multicritério é um procedimento metodológico de cruzamento de 

variáveis amplamente aceito nas análises espaciais. Esta análise é conhecida como 

“Análise Hierárquica de Pesos”, pois a escolha de conjunto de variáveis e o peso que cada 

uma delas implicará no resultado final da análise. O resultado obtido é um contexto no 

tempo e no espaço de uma situação específica (Moura, 2007). 

Nesse sentido a análise multicritério, ou seja, mais de um critério envolvido, 

corresponde a combinação de diferentes camadas a fim de entender qual a relação de 

determinada camada de informação com a outra(s) na compreensão de determinado 

fenômeno (Figura 6).   

 

Fonte: Adaptado da Apostila Análise Multicritério, Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), 2013. 

 

Segundo Moura (2007), a análise de multicritérios é amplamente usado em 

geoprocessamento, e baseia-se nos seguintes etapas: 

(...) seleção das principais variáveis que caracterizam um 

fenômeno,  já  realizando  um  recorte  metodológico  de simplificação  

da  complexidade  espacial;  representação  da  realidade  segundo  

diferentes variáveis,  organizadas  em  camadas  de  informação;  

discretização  dos  planos  de  análise  em resoluções espaciais 

adequadas tanto para as fontes dos dados como para os objetivos a 

serem alcançados; promoção da combinação das camadas de variáveis, 

integradas na forma de um sistema,  que  traduza  a  complexidade  da  

realidade;  finalmente,  possibilidade  de  validação  e calibração  do  

sistema,  mediante  identificação  e  correção  das  relações  construídas  

entre  as variáveis mapeadas. 

(Moura, 2007, p.2900) 

  

A manipulação de um SIG perpassa por uma trajetória longa que envolve 

diferentes aspectos. Para que haja o cruzamento de informações oriunda de bases 

Figura 6. Esquema da Análise Multicritério. 
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georrefenciadas são necessários critérios, o que remete ao “apoio à decisão”. O apoio à 

decisão é entendido como um facilitador, que procura direcionar por meio de 

metodologias responder algumas necessidades ou problemas, auxiliando à tomada de 

decisão. A análise multicritério em ambiente SIG visa à tentativa de uma tomada de 

decisão pautada em técnicas eficazes para solucionar o problema a ser analisado (Fitz, 

2008). 

Neste sentido, a utilização de análise multicritério permite ponderar diversos 

critérios no estudo de uma situação complexa e integrada no mesmo mapa. Esse método 

poderá ajudar na gestão de situações de riscos e vulnerabilidades em medidas de decisão 

e ações. A avaliação multicritério pode ser constituída no sentido de produzir uma 

conclusão analítica simples ou produção de conclusões adaptadas às prioridades de 

diferentes parceiros. 

Foi empregada nesta pesquisa o método do multicritério utilizando a lógica 

booleana. Segundo Câmara et al (2001), a álgebra booleana permite realizar cruzamentos 

entre dois ou mais planos de informação, utilizando os ponderadores lógicos para 

determinar se uma hipótese satisfaz ou não uma particular condição. Considerando A e B 

áreas de estudos distintas, a operação lógica do tipo “A AND B” retorna todos os 

elementos contidos na intersecção entre A e B; “A NOT B” retorna somente os elementos 

contidos exclusivamente em A; “A OR B” retorna todos os elementos contidos tanto em 

A como em B; “A XOR B” retorna todos os elementos contidos em A e B não incluídos 

na intersecção de A e B (Câmara e Medeiros, 1998). 

A análise multicritério utilizando a lógica booleana é vantajosa pela simplicidade 

na análise, pois opera a partir de combinação de mapas em SIG diretamente análoga a 

sobreposição de “overlayers” de mapas em formato raster (Camâra et al, 2001). 

Utilizou-se este método de análise espacial, multicritério, pois foram agregados 

variados fatores causais a leptospirose para os estudos da vulnerabilidade socioambientais 

no Município do Rio de Janeiro. O processo da análise multicritério se deu por algumas 

fases de construção, de acordo com o esquema e descrição abaixo:  
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Na primeira fase, etapa de definição de variáveis para compor análise 

multicritério, foram definidas as variáveis de entrada (análise multicritério) a partir das 

onze (11) variáveis de interesse da pesquisa (listada abaixo):  

 Variável 1 - Taxa de Incidência de Leptospirose no Município do Rio de Janeiro; 

 Variável 2 - Densidade demográfica; 

 Variável 3 - Porcentagem de Domicílios particulares permanentes por rendimento 

de até um salário mínimo - rendimento mensal per capita; 

 Variável 4 - Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

abastecimento de água da rede geral; 

 Variável 5 - Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

abastecimento de água de poço ou nascentes;  

 Variável 6 - Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

esgotamento sanitário;  

 Variável 7 - Porcentagem de Domicílios particulares permanentes com coleta de 

lixo através dos serviços de limpeza pública ou privada;  

 Variável 8 - Porcentagem de Domicílios particulares permanentes com lixo 

depositado em caçambas ou tanques, fora do domicílio; 

Figura 7. Fluxo de construção da Análise Multicritério - Mapa de Indicador de 

Vulnerabilidade à Ocorrência de Leptospirose 
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 Variável 9 - Áreas de Favela; 

 Variável 10 - Uso e ocupação da terra; 

 Variável 11 - Geomorfologia e níveis de Altimetria. 

 

Para as variáveis de entrada, não foi incluída a variável 1 (Taxa de Incidência de 

Leptospirose no Município do Rio de Janeiro), pois é a variável de desfecho da pesquisa, 

e também a variável 5 (Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

abastecimento de água de poço ou nascentes), pois esta variável possui forte colinearidade 

com a variável 4 (Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

abastecimento de água da rede geral) de acordo com os resultados referentes aos mapas 

temáticos (Figuras 20 e 21, capitulo IV).  

 Na segunda fase, em ambiente SIG, todas as variáveis foram transformadas em 

formato matricial (ou raster).  De acordo com Moura (2007), a vantagem da aplicação de 

modelos de análise espacial ser realizada em formato raster é a otimização de 

cruzamentos de dados.  Para que ocorra o cruzamento de dados, as informações deverão 

estar na mesma resolução. A definição da resolução é a escolha do tamanho do pixel do 

mapa em formato raster e a quantidade de linhas e colunas da matriz de representação, 

de acordo com a figura abaixo (Moura, 2007). No quadro 3, referente a Matriz de análise 

multicritério – Notas e especificações das variáveis, que mostra as imagens em formato 

raster de cada variável de entrada. 

 

  Fonte: Moura, 2003. 

Figura 8. Representação matricial em linhas e colunas, com dimensão do 

pixel definindo a resolução. 
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Na terceira fase, etapa de análise das variáveis de entrada, foram atribuídas classes 

(para vulnerabilidade) e pesos para cada atributo de uma variável, além disso foram 

atribuídas notas para as variáveis de forma ordinal, ou seja, realização de um ranking das 

variáveis utilizadas. Esses procedimentos foram necessários para análise multicritério, 

pois na plataforma ArcGis 10.3 está disposto nesta condição para que seja possível dar 

entrada aos dados que resulte a integração das variáveis. Os pesos dos intervalos e 

categorias de cada variável e as notas de ranking influenciam no resultado do mapa de 

integração.  

 Assim, foram definidas as classes de vulnerabilidade de acordo com análise de 

relacionamento dos valores tabulares. As classes de vulnerabilidade para ocorrência da 

leptospirose, foram definidas como: Muito Baixa; Baixa; Moderada; Alta e Muito Alta. 

De acordo com cada intervalo ou categoria da variável de entrada.  

 Os intervalos de valores das variáveis em formato tabular foram atribuídos em 5 

classificações através da manipulação em ambiente de SIG, onde foram categorizados de 

acordo com os valores dos dados da unidade espacial de análise (bairros), variando de 

forma gradativa. 

  A partir da definição das classes de vulnerabilidade para ocorrência da 

leptospirose, foram estabelecidos pesos conforme suas peculiaridades. Os pesos menores 

foram atribuídos para as classes mais baixas, assim como o maior peso foi concedido para 

a classe de maior vulnerabilidade, ou seja, Alta ou Muito Alta. Os valores dos pesos 

variam entre maior que 0 e menor que 1 (0 < X < 1), onde a soma dos pesos de cada 

variável é menor ou igual a 1 (X ≤ 1). Foram testados e calibrados os valores dos pesos 

no SIG, antes da definição dos reais valores de entrada.  

 A análise multicritério foi precedida através da criação de uma matriz de decisão, 

considerando as variáveis de interesse (entrada) na avaliação de vulnerabilidade à 

ocorrência da leptospirose. A Tabela 1 refere-se à matriz de informações para construção 

da análise multicritério, dispondo das classes de vulnerabilidade e seus pesos, de acordo 

com os intervalos dos valores (dado tabular) ou categorias (dado shapefile) de cada 

variável de entrada. Considerou-se valores nulos para as áreas correspondentes aos 

maciços, pois são áreas que não apresentam taxas de incidência de Leptospirose, 

conforme mostra adiante o Quadro 3.  
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Tabela 1. Matriz de análise multicritério – definição das Classes de vulnerabilidade e 

Pesos. 

 

 

Variável  

Dados por bairro  

Classificação dos intervalos 

de valores  

5 classes 

Classes de 

vulnerabilidade 
Pesos 

Densidade demográfica 
 

15,8 – 4.660,3 Muito Baixa 0,05 

4.660,3 – 10.735,2 Baixa 0,07 

10.735,2 – 18.759,3 Moderada 0,2 

18.759,3 – 33.611,9 Alta 0,23 

33.611,9 – 78.087,7 Muito Alta 0,45 

Porcentagem de Domicílios 

particulares permanentes por 

rendimento de até um salário 

mínimo - rendimento mensal 

per capita 

5% – 20,6% Muito Baixa 0,02 

20,6% – 37,7% Baixa 0,05 

37,7% – 48,6% Moderada 0,23 

48,6% – 57,5% Alta 0,3 

57,5% – 100% Muito Alta 0,4 

Porcentagem de Domicílios 

Particulares Permanentes com 

abastecimento de água da 

rede geral 

81,8% – 100% Muito Baixa 0,1 

63,6% – 81,8% Baixa 0,15 

45,4% – 63,6% Moderada 0,2 

27,2% – 45,4% Alta 0,25 

9% – 27,2% Muito Alta 0,3 

Porcentagem de Domicílios 

Particulares Permanentes com 

esgotamento sanitário 

79,9% – 99,9% Muito Baixa 0,1 

59,9% – 79,9% Baixa 0,15 

39,9% – 59,9% Moderada 0,2 

19,9 % – 39,9% Alta 0,25 

0% – 19,9% Muito Alta 0,3 

Porcentagem de Domicílios 

particulares permanentes com 

coleta de lixo através dos 

serviços de limpeza pública ou 

privada 

89,2% – 100% Muito Baixa 0,05 

74,7% – 89,2% Baixa 0,1 

58,6% – 74,7% Moderada 0,15 

34,6% – 58,6% Alta 0,3 

18,3% – 34,6% Muito Alta 0,4 

Porcentagem de Domicílios 

particulares permanentes com 

lixo depositado em caçambas 

ou tanques, fora do domicílio 

0% – 10% Muito Baixa 0,1 

10% – 20,3% Baixa 0,15 

20,3% – 30,2% Moderada 0,2 

30,2% – 40,1% Alta 0,25 

40,1% – 79,9% Muito Alta 0,3 

Variável  

Dados da unidade municipal 

Categorias 

 

Classes de 

vulnerabilidade 
Pesos 

Áreas de Favela Bairro não possui favela Baixa 0,25 

Bairro possui favela Alta 0,5 

Uso e ocupação da terra Formação Pioneira Moderada 0,2 

Áreas Antrópicas Agrícolas Alta 0,35 

Áreas Antrópicas não Agrícolas 
Muito Alta 

0,45 

Geomorfologia e níveis de 

Altimetria 

Colinas (20 – 100) Alta 0,2 

Planícies fluviais e fluvio-

marinhas (0 – 20) 

Muito Alta 0,3 
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A realização da nota de cada variável de forma ordinal foi definida a partir das 

análises dos Mapas Temáticos (aspectos socioambientais) e do mapeamento de risco da 

leptospirose no Município do Rio de Janeiro (Taxa de Incidência e mapa de densidade de 

Kernel), juntamente com as análises de resultados de estudos e pesquisas de especialistas 

da área, conforme o levantamento de bases teóricas e conceituais (Quadro 1 – estudos 

espaciais da Leptospirose).  A análise multicritério foi definida de acordo com preceitos 

explicitados anteriormente, nove variáveis de entrada, cuja a nota de ranking foi dada de 

1 a 9 de acordo com o nível de relevância, sendo o valor igual a “1” dada à variável 

considerada de maior relevância na ocorrência de leptospirose.  

 Segue abaixo, no Quadro 3, as notas do ranking das variáveis de entrada e as 

especificações das mesmas, além do mapeamento das classes de vulnerabilidade, em 

formato raster, de cada variável, apontando os mapas (das variáveis) de entrada 

predecessores à integração deles, que fora realizada através das somas dos pesos e 

ponderado pelas notas do ranking, mediante a operação booleana, resultando na análise 

multicritério. 
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 Quadro 3. Matriz de análise multicritério – definição das notas das variáveis de entrada e suas especificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

 (Ranking) 
Variável de entrada 

Classe de 

vulnerabilidade 
Especificação 

1 

 
Geomorfologia (Relevo) 

Nula Áreas com altitudes mais baixas tem propensões à 

inundações constantes, principalmente após chuvas 

fortes. Nesse sentido foi considerado para este estudo 

de vulnerabilidade, as áreas com relevo mais baixos. 

Além de serem as áreas com maior adensamento 

populacional. 

Estudos anteriores, sobre a leptospirose, mostram que 

pessoas em contato com água contaminada por 

leptospira estão sujeitos à adquirir a doença. 

Alta 

Muito Alta 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Favela 

Nula 
A favela também aparece em muitos trabalhos sobre a 

leptospirose, o que torna-se um lugar de risco a doença, 

pois são localidades que geralmente possuem 

precariedades em serviços de saneamento (um grande 

fator de risco). Lixo, falta de esgotamento adequado e 

falta de abastecimento de água, são condições que 

podem determinar a proliferação de ratos, ou seja, o 

principal vetor à doença. 

Baixa 

Alta 

3 

 
 

 

 

Densidade demográfica 

Nula Locais com grande número de população, vivendo em 

áreas com maior concentração são sujeitas à adquirir 

doenças, principalmente quando referimos à doenças 

transmissíveis. A leptospirose é uma doença, 

atualmente, urbanizada e que possuem grande 

ocorrência em áreas precárias e de propensão à 

proliferação do principal vetor, ratos.  

Muito Baixa 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito Alta 
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Notas 

(Ranking) 
Variável de entrada 

Classe de 

vulnerabilidade 
Especificação 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Dom. com lixo depositado em caçambas ou tanques 

Nula 
Dentre as variáveis relacionadas ao saneamento básico. 

O lixo foi selecionado, aqui nesta pesquisa, como uma 

variável de maior relevância à proliferação do vetor à 

leptospirose (ratos). Localidades com grande acúmulo 

de lixos maior chance de possuir o vetor, e maior é a 

possibilidade dessas áreas ocorrer casos leptospirose. 

Muito Baixa 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito Alta 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%Dom. com coleta de lixo 

Nula 
Conforme explicitado à variável acima, a falta de coleta 

de lixo, pode possibilidade em proliferação de ratos, o 

que pode gerar na ocorrência de leptospirose. 
Muito Baixa 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito Alta 

6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Dom. com esgotamento sanitário 

Nula 
O esgotamento sanitário também é uma variável de 

grande importância em estudos sobre leptospirose. 

Áreas com precariedade desse serviço, atrai vetores que 

gera a doença. Muitos pesquisas sobre leptospirose 

apontam que locais que não possuem esgotamento 

adequado, tem propensão na ocorrência de casos. 

Muito Baixa 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito Alta 
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Notas 

 (Ranking) 
Variável de entrada 

Classe de 

vulnerabilidade 
Especificação 

7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Dom. com abastecimento de água da rede geral 

Nula 
O abastecimento de água é de suma importância também 

para estudos sobre a leptospirose. Quando há problemas 

quanto ao acesso ao serviço, muitas utilizam de outros 

recursos para adquirirem água em suas casas, o que pode 

colocar em risco a qualidade da mesma, ficando sujeita à 

contaminação.  

Muito Baixa 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito Alta 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso e ocupação da terra 

Nula 
A variável Uso e ocupação da terra possui 5 categorias: Áreas de 

formação florestal; Áreas campestres; Corpo d’água; Áreas 

antrópicas – Agrícolas e Não agrícolas; e por fim Áreas de formação 

pioneiras. No estudo à vulnerabilidade não foi considerado como 

localidades de risco à leptospirose as áreas de formação florestal 

(áreas mais altas dos maciços), as áreas campestres (vegetação 

rasteira em afloramento rochoso) e corpos d’água, por não possuir 

população residente.  

As áreas de formação pioneiras (mangue, brejos, restinga) são áreas 

naturalmente inundável e que a população estão invadindo cada vez 

mais, porém há indícios de riscos à leptospirose nestas localidades. 

As áreas antrópicas (possui maior número de habitantes) são as áreas 

com maior riscos, por tanto, foram classificadas com maior 

vulnerabilidade. 

 

Moderada 

Alta 

Muito Alta 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%Dom. com renda de até 1 salário mínimo (Per capita) 

Nula 
Esta variável ficou em último lugar no ranking, mas as 

variáveis anteriores que foram classificadas como alta 

vulnerabilidade, são locais com população de renda mais 

baixa. Por isso, esta variável foi sugerida como a última. 

 

A variável de renda baixa, mostra locais com maior 

pobreza. O que geralmente são população que vivem em 

condições habitacionais com precariedade nos serviços 

sanitários. 

Muito Baixa 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito Alta 
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3.2.3 Etapa 3: Observações de campo 

Foram realizadas observações de campo das localidades de maior risco e de maior 

vulnerabilidade socioambiental à leptospirose, classificadas nos resultados como: Muito 

Alta e Altas.  

 Os resultados sobre a distribuição espacial da leptospirose, no período de 2000 a 

2010 no Município do Rio de Janeiro, sugeriram alguns bairros de maior risco à 

leptospirose sendo classificados como áreas de risco com Taxa de Incidência Muito Altas 

e Taxa de Incidência Alta. Já os resultados sobre áreas de vulnerabilidades 

socioambientais à ocorrência da leptospirose, foram sugeridos a partir da análise 

multicritério e consideradas localidades com maior Índice de Vulnerabilidade de 

Ocorrência à leptospirose, classificando-se como Muito Alta e Alta. 

As atividades realizadas em campo se deram por visitas aos bairros de maior risco 

e vulnerabilidade, tendo-se observado os aspectos socioambientais de cada local. Além 

disso, foram captadas imagens de alguns Pontos de Observação (PO). No entanto, por 

questões de segurança não foram realizadas imagens em todos os pontos visitados, o que 

foi um fator limitador. Entretanto, a fim de compensar, foram utilizadas imagens de 

Observação através do aplicativo Street View, do programa Google Earth.  
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Distribuição espacial da leptospirose no Município do Rio de Janeiro  

O mapa abaixo mostra a taxa de incidência de leptospirose por bairros do 

Município do Rio de Janeiro (destacando as Áreas de Planejamento).  

Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015); SINAN/ SMS (2015). 

 

Figura 9. Mapa da taxa de incidência de leptospirose no período de 2000 a 2010 no 

Município do Rio de Janeiro. 
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Observa-se que os bairros de Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Grumari 

foram os que obtiveram as taxas maiores de incidência de leptospirose (TI acima 100 

casos por 100.000 habitantes). São bairros localizados na zona oeste da cidade e fazem 

parte da AP 5 (Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba) e a AP 4 (Grumari). Os bairros 

de Bonsucesso (AP 3), Saúde (AP 1) e Campinho (AP 3) obtiveram taxas altas (TI entre 

50 a 100 casos por 100.000 habitantes). Estes ficam localizados mais próximos ao Centro 

da Cidade e com maior concentração populacional dos três primeiros bairros.   

A tabela 2 mostra a relação dos bairros que tiveram taxas de incidência (corrigidas 

pela estimador Bayesiano) moderada, alta e muito alta.   

Tabela 2. Taxa de Incidência (estimador Bayes) de leptospirose segundo Bairros no 

Município do Rio de Janeiro, período de 2000 a 2010. 

 

BAIRRO 

 

ÁREA DE PLANEJAMENTO 

(AP) 

 

TAXA DE INCIDÊNCIA 

(ESTIMADOR BAYES) 
Por 100.000 hab 

   

Barra de Guaratiba 5 (5.2) 165.9 

Pedra de Guaratiba 5 (5.2) 134.7 

Grumari 4 126.1 

Bonsucesso 3 (3.1) 89.4 

Saúde 1 52.0 

Campinho 3 (3.3) 50.1 

Zumbi 3 (3.1) 44.1 

Jardim América 3 (3.1) 42.4 

Benfica 1 41.9 

Rio Comprido 1 38.3 

Estácio 1 38.1 

Catumbi 1 36.2 

Ramos 3 (3.1) 34.4 

Mangueira 1 33.7 

Inhoaíba 5 (5.2) 29.6 

Ribeira 3 (3.1) 29.2 

Turiaçú 3 (3.3) 27.8 

Cidade Nova 1 27.6 

Centro 1 27.4 

Lapa 1 27.4 

Osvaldo Cruz 3 (3.3) 27.2 

Jacarezinho 3 (3.2) 26.5 

Inhaúma 3 (3.2) 25.2 

 

Fonte: SINAN/ SMS, 2015. 
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 A figura 10, refere-se ao mapeamento de densidade de kernel. O mapa mostra 

localidades no município de possíveis riscos na transmissão da leptospirose. As áreas de 

maior intensidade são locais que obtiveram as taxas maiores, quanto maior intensidade, 

maior foi o risco de incidência.   

Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015); SINAN/ SMS (2015). 

 

Figura 10. Mapa de densidade de Kernel da taxa de incidência de leptospirose no período 

de 2000 a 2010 no Município do Rio de Janeiro. 
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Na figura 10, são identificadas as áreas quentes no mapa de densidade de kernel, 

destacando-se as áreas de maiores riscos. Neste tipo de análise, levou-se em consideração 

os bairros próximos que tiveram taxas de incidência. Nesta pesquisa as áreas com maiores 

intensidades foram os locais, considerados aqui, como taxas moderadas, altas e muito 

altas. Destacou-se na zona oeste como área de maior risco à leptospirose os bairros de 

Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Grumari. Além disso, nos bairros pertencentes 

à AP 1 e AP 3 também se observou uma intensidade no mapeamento de kernel. As Áreas 

de Planejamento 1 e 3 ficaram em evidência, pois vários bairros próximos obtiveram taxas 

moderadas e altas de incidência da doença.  

 Ao agrupar as informações na escala geográfica por Área de Planejamento, notou-

se que as APs 1 e 3 obtiveram as taxas de incidência de leptospirose maiores no período 

de 2000 a 2010, de acordo com o gráfico 3. 

 

       Fonte: SINAN/ SMS, 2015.  

 

A Área de Planejamento 1, é localizada na região central da cidade onde 

encontram-se variados tipos de comércios e serviços, o que a torna uma região de intenso 

fluxos de pessoas que trabalham ou procuram os serviços oferecidos nesta localidade. Os 

bairros adjacentes são na maioria residenciais, com grande concentração de favelas e alta 

densidade demográfica.  

Gráfico 3. Taxa de Incidência de leptospirose por Área de Planejamento (AP) do 

Município de Janeiro, 2000 a 2010. 
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Na Área de Planejamento 3, localizam-se partes dos bairros da zona norte, 

subúrbio do município. Esta é uma área bastante povoada e com grande número de 

favelas. São bairros residenciais, apesar também dos serviços e comércios que são 

oferecidos na região, principalmente nas localidades próximas à linha ferroviária (corta a 

zona norte da cidade). Essas duas Áreas de Planejamento são completamente urbanizadas 

e com diversos problemas sociais e ambientais que podem estar associadas às taxas de 

incidência de leptospirose nos territórios afetados.  

 Nos estudos feitos por Guimarães et al (2014), associando a incidência da 

leptospirose e o índice de precipitação de chuva no Município do Rio de Janeiro, 

observou-se a densidade de incidência em dois triênios (2007 a 2009 e 2010 a 2012). Na 

Área de Planejamento 1 obtive a maior taxa de incidência no primeiro triênio em relação 

às outras APs da cidade. Em ambos os períodos a Área de Planejamento 5.2 atingiu as 

maiores taxas da doença. Os bairros de Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba 

pertencem à AP 5.2. 

Segundo Barcellos e Sabroza (2000), no verão de 1996 houve fortes chuvas na 

Cidade do Rio de Janeiro ocasionando grandes inundações. Desta forma, a zona oeste 

obteve os maiores índices de casos de leptospirose do município, nas semanas 

subsequentes, como constatou a pesquisa.  

Diversas pesquisas sugerem que a leptospirose atualmente acomete mais em áreas 

urbanas e podem estar relacionadas com diversos fatores, como: baixas condições 

socioeconômicas; precariedade no saneamento básico; serviços de limpeza ineficiente; 

áreas de favelas; e regiões com maior densidade demográfica. Estes fatores de 

vulnerabilidade, associados com áreas propicias a inundações em épocas de fortes chuvas, 

podem aumentar os surtos epidêmicos da doença. 

 

  

4.2 Áreas de vulnerabilidades socioambientais indicadoras na ocorrência da 

leptospirose  

A Figura 11, refere-se ao mapa de geomorfologia e altimetria do Município do 

Rio de Janeiro, que mostra as áreas de maiores altitudes, como os maciços, e também as 

áreas com seu relevo mais baixo, planícies fluviais/ fluvio-marinhas e colinas. Além 

disso, o mapa apresenta os cursos hidrográficos da cidade.   
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Nele também pode-se observar, os três maciços do Município do Rio de Janeiro 

com o Maciço Gericinó-Mendanha, Maciço da Pedra Branca e Maciço da Tijuca. Estes 

constituem importantes centros dispersores de águas pluviais que convergem para o fundo 

de vales e zonas de baixadas. No que tange as condições climáticas os efeitos dos maciços 

no município Rio de Janeiro, sobre os eventos pluviométricos, possuem repercussões 

significativas nos aspectos socioambientais (Guerra, 2011).  

A figura 12 retrata sobre mapeamento de uso e ocupação do solo no Município 

do Rio de Janeiro, onde é possível observar as áreas antrópicas (agrícolas e não agrícolas), 

ou seja, localidades de ocupação humana, além de áreas de florestas, formações pioneiras 

e campestres. 

Nos mapas abaixo, observa-se que as áreas antrópicas não agrícolas estão 

localizadas nas regiões de menor altitude. São esses locais que possuem maior 

possibilidade de enchentes em épocas com maior intensidade de chuvas na cidade. 

Percebe-se ainda na figura 12, nos bairros da AP 3, as áreas de favelas onde há maior 

densidade demográfica. As áreas antrópicas agrícolas estão localizadas nos arredores dos 

maciços. 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); Topodata INPE (consulta, 2015); Unidade de Relevo – INEA (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa de geomorfologia/altimetria do município do Rio de Janeiro. 
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Fonte: IPP/PortalGeo (2015); Topodata INPE (consulta, 2015); SMAC 2010. 

 

A figura 13 refere-se à densidade demográfica. Observa-se que as localidades 

com intensidade rosada possuem maior densidade demográfica. As Áreas de 

Planejamento 1 e 3, além de alguns bairros da AP 2 e da AP 4, obtiveram as maiores 

densidades populacionais do município.  

 

 

Figura 12. Mapa de uso e ocupação do solo no município do Rio de Janeiro. 
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Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015). 

 

Os bairros considerados com taxas de incidência muito altas, são bastante distintos 

dos bairros das APs 1 e 3 que também foram apontados como áreas de possíveis riscos à 

leptospirose, de acordo com mapeamento de Kernel. Os bairros de Barra de Guaratiba e 

de Grumari são áreas do litoral do município e possuem uma região ampla de vegetação 

e ecossistemas, localizados na ponta do Maciço da Pedra Branca com características 

antrópicas agrícolas. Nesse sentido, grande parte da extensão territorial destes bairros são 

acima de 100 metros. São nas áreas de encosta e nas áreas mais planas que possuem as 

habitações populacionais propícios as inundações em épocas de chuvas. Ainda sobre 

Figura 13. Mapa de densidade demográfica do Município do Rio de Janeiro. 
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Barra de Guaratiba, é possível observar uma concentração de redes fluviais no limite do 

bairro, além de uma extensa área de mangue ocupadas por residências.  

Já o bairro de Pedra de Guaratiba é mais urbanizado, porém ainda possui 

atividades agrícolas em algumas localidades. A maior parte da extensão territorial do 

bairro é caracterizado por área plana e de possíveis ocorrência de enchentes em período 

de chuvas intensas. Também possui ambiente de mata, mangue e praias, que são áreas 

naturais e sofrem a pressão antrópica cada vez maior no decorrer dos anos.  

Nas Áreas de Planejamento 1 e 3 (contempla os bairros considerados com taxas 

de incidência altas e alguns bairros taxas moderadas), parte da extensão territorial são 

locais de possíveis alagamentos (de altitude baixa). Os bairros destas APs são urbanizados 

sem características agrícolas e de grande densidade de favelas, o que se evidencia bem no 

mapa da figura 12.  

Segundo Carrijo (2008), na conclusão de sua pesquisa sobre o efeito da escala 

geográfica na determinação da leptospirose, no período de 1996 a 1999 no Município do 

Rio de Janeiro, observa-se que a proporção da população residente em áreas de favela, 

apresentou correlação positiva apontando uma vulnerabilidade na transmissão da doença 

nestas localidades, o que independe se são áreas de possíveis alagamentos.  

Nos resultados do estudo de Tassinari et al (2004), no Município do Rio de Janeiro 

(1996 a 1999), em períodos considerados epidêmicos na pesquisa, não foi confirmado 

uma relação espacial entre a incidência da doença com a distribuição de favelas e 

polígonos de áreas inundáveis. De acordo com o autor, a cidade é marcada por muitos 

contrastes, como a proximidade das áreas extremamente ricas com as localidades mais 

pobres, o que parece estar influenciando na distribuição de ocorrência da leptospirose. 

Observa-se na pesquisa, que a maior parte das Áreas de Planejamento 1 e 3 

possuem áreas de favelas, com grande densidade demográfica e de baixas altitudes 

sujeitas a inundações, o que sugere nos resultados relações espaciais com estes fatores 

vulneráveis para o risco de ocorrência da leptospirose.  

As taxas de incidência consideradas muito altas nos bairros de Pedra de Guaratiba, 

Barra de Guaratiba e Grumari podem estar relacionadas com as áreas de possíveis 

alagamentos, e também com as atividades agrícolas realizadas na região. Estas 

localidades não possuem áreas de favelas e não são densamente populosas. No entanto, 

são bairros com grandes problemas sociais e ambientais que podem ser vulneráveis à 
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ocorrência da doença. É necessário discutir as questões de infraestrutura sanitária e 

socioeconômica sobre estes bairros que apresentaram riscos à leptospirose. 

Em um estudo de revisão sistemática sobre fatores associados à leptospirose no 

Brasil (2000-2009), Pelissari et al (2011), concluiu que a leptospirose em área urbana 

estava associada aos baixos níveis socioeconômicos, e que em períodos com maior 

precipitação pluviométricas ocorriam surtos epidêmicos da doença. Outro fator 

importante que favorece o risco de transmissão da leptospirose, são as áreas de favelas 

urbanas, pois geralmente são locais com precariedades nas condições ambientais no 

domicílio e peridomicílio, aliadas as altas infestações de roedores.  Nos casos de 

leptospirose nas áreas rurais, não foram evidenciados relações dos casos com aumento 

pluviométrico mas sim com as atividades ocupacionais (plantação e lavoura).  

De acordo com Aleixo e Neto (2010), atualmente a leptospirose está associada, 

sobretudo a áreas urbanas, principalmente em locais que ocorreram crescimento 

desordenado em áreas de segregação socioeconômica. Figueiredo et al (2001) em sua 

pesquisa sobre leptospirose humana, no Município de Belo Horizonte em 1995, apontou 

os principais focos da doença nas áreas de favelas e locais de pobreza, e ainda foram 

identificados casos nas áreas periféricas do município, onde as concentrações 

populacionais são altas e de infraestrutura básica carente. Neste trabalho, observou-se que 

os casos ocorreram em locais com concentração de redes fluviais e de altimetria baixa.  

 Vasconcelos et al (2012), relacionou os fatores ambientais e socioeconômicos com 

casos de leptospirose em Pernambuco no período de 2001 a 2009, sugerindo em seus 

resultados que quanto maior a densidade demográfica numa localidade, maior será a 

chance de ocorrer a leptospirose. O autor diz que apesar de ser considerada uma doença 

ocupacional, principalmente em áreas rurais no Brasil, atualmente é uma doença que 

acomete mais frequentemente as áreas urbanas, estando relacionada ao ambiente 

domiciliar e a falta infraestrutura sanitária. Ressalta-se ainda, que outros fatores devem 

ser considerados nos resultados, como características do terreno (topografia e 

declividade), tempo de escoamento das enchentes, o período de exposição a essas águas, 

os aglomerados de população de baixa renda, os locais com presença de lixos e a 

infestação de roedores.  

 Foram discutidos, de acordo com os mapas abaixo, os aspectos de infraestrutura 

sanitária do município, além da questão socioeconômica, considerando uma renda de até 

01(um) salário mínimo da população. 
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Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015). 

 

Figura 14. Mapa de Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

abastecimento de água através da rede geral. 
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Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015); 

 

Nos mapas acima referentes às figuras 14 e 15, sobre o abastecimento de água no 

Município do Rio de Janeiro, considera-se que alguns dos bairros que estão na AP 5, 4 e 

2 possuem menor abastecimento da rede geral de água. Porém, são nesses mesmos bairros 

que o abastecimento é realizado através de nascentes e poços.  

Em relação aos bairros que obtiveram taxas altas de leptospirose, destacaram-se 

Grumari e Pedra de Guaratiba como localidades que não possuem abastecimento da rede 

Figura 15. Mapa de Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

abastecimento de água de poço ou nascente. 
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geral de água, diferente de Barra de Guaratiba (maior taxa de incidência do município) 

onde, segundo o censo 2010, o abastecimento da rede geral de água é regular.  

Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015). 

 

 De acordo com os dados do censo 2010, observa-se uma discrepância entre os 

bairros da zona oeste, que possuem uma fragilidade no serviço de esgotamento sanitário, 

comparado com os bairros das zonas norte, sul e centro, onde o serviço é prestado em 

99% dos domicílios nestas localidades. 

Figura 16. Mapa Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com esgotamento 

sanitário. 
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 Dentre os bairros com maior incidência de leptospirose, destacam-se Barra de 

Guaratiba e Grumari, onde a coleta de esgoto sanitário possui os mais baixos percentuais 

de prestação do serviço. Já Pedra de Guaratiba ficou com o percentual moderado, em 

relação aos outros dois bairros. Diferentemente dos bairros da AP 3 e 1, que apresentam 

maiores percentuais desta prestação.  

 

Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015); 

 

 

 

Figura 17. Mapa Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com coleta de 

lixo através dos serviços de limpeza público ou privado. 
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Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015). 

  

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com coleta de 

lixo através de caçambas ou tanques para ser coletado por serviço de limpeza 

pública ou privada. 
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As figuras 17 e 18 são mapas referentes à coleta de lixo no município, conforme 

apurou o censo do ano de 2010. O primeiro mapa define o serviço de coleta de lixo 

realizado através dos setores público e privado, porém não foram considerados nesses 

dados as localidades que armazenam lixos em caçambas ou tanques para posteriormente 

serem retirados. O segundo mapa retrata somente a coleta realizada por caçambas ou 

tanques de armazenamentos. A informação de coleta por caçambas ou tanques é relevante 

para pesquisa, pois levou-se em consideração o lixo que fica exposto à ação de vetores 

por períodos contínuos e longos em determinados lugares, principalmente onde a coleta 

regular não chega, como é o caso da área de favela, sendo uma variável importante nos 

estudos para leptospirose. 

Em relação aos mapas sobre lixo, observa-se que em muitos bairros do município 

há precariedade nas duas formas de coletas.  Nas APs 1 e 3 e o bairro de Barra de 

Guaratiba (localidades com taxas de incidência relevantes na pesquisa) obtiveram 

fragilidades nos serviços de coleta do lixo. 

O mapa a seguir (Figura 19) refere-se à renda mensal da população (per capita) 

que ganha até um salário mínimo, incluindo pessoas sem rendimento. Observa-se que as 

áreas com maior população que ganham até um salário moram nos bairros que possuem 

áreas de favelas e que possuem população vivendo em áreas com precariedades de 

moradia e infraestrutura sanitária. Áreas mais pobres tendem a maior incidência de 

doenças e agravos, além de serem locais com maior precariedade de prestação serviços 

públicos, como saúde, educação, habitação, transportes etc. 

Podemos observar que os bairros da AP 5 (região de Santa Cruz, Bangu e 

Guaratiba), AP 4 (bairro da Cidade de Deus e Grumari), AP 3, AP 1 e AP 2 (Rocinha e 

Vidigal) possuem maiores números de domicílio com renda de até 1 salário mínimo e 

muitas áreas de favelas. 
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Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015). 

 

 Nos mapas anteriores, sobre a infraestrutura sanitária (oferta de água, serviço de 

coleta de lixo e de esgoto sanitário) e renda, verificou-se que as áreas com alto risco à 

leptospirose, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Grumari, possuem uma 

precariedade dos serviços oferecidos, sendo a coleta de lixo (uma variável importante 

para o estudo da leptospirose) alta em Pedra de Guaratiba e Grumari, enquanto Barra de 

Guaratiba a coleta é mais frágil. No entanto, Pedra de Guaratiba possui muitas áreas com 

precariedade nos serviços sanitários, além de ser um bairro que possui áreas sujeitas a 

Figura 19. Mapa Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com até um 

salário mínimo de rendimento mensal per capita. 
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inundações, o que fortalece o risco da doença na localidade. Entretanto Grumari, é um 

bairro que possui fragilidade nos serviços de esgotamento e no abastecimento de água, 

sendo realizado através de poços e nascentes, o que denota risco de contaminação. Ainda 

que os dados oficiais (censo 2010) apontem para maior oferta de coleta de lixo, trata-se 

de uma área de região litorânea com grande movimentação de pessoas, o que incide 

diretamente na demanda pelo comércio de alimentos, consequentemente gerando maior 

quantidade de lixo em risco de exposição ao ambiente. 

 Em relação à população com renda baixa, nos bairros de Barrra de Guaratiba e 

Pedra de Guaratiba observa-se que 37% a 48% das pessoas vivem em domicílios com 

renda de até um salário mínimo, enquanto em Grumari esse percentual é mais alto, entre 

57% a 100%.   

Nas Áreas de Planejamento 1 e 3, apesar dos dados oficiais (censo 2010) 

apontarem uma oferta de serviços como abastecimento de água e coleta de esgoto e lixo, 

são áreas que possuem grande número de habitantes vivendo em locais de favela com 

precariedades habitacionais e dos serviços de infraestrutura sanitária.  Tais áreas sofrem 

a carência na prestação de serviços básicos de saneamento, abastecimento de água, coleta 

de esgoto sanitário e de lixo, tornando-as sujeitas à maior índice de doenças e agravos. 

São locais que abrigam, em sua grande maioria, a população economicamente mais pobre 

e em condições habitacionais precárias. 

 Segundo Tassinari et al (2004), os anos que são considerados endêmicos (casos 

esperados), sobretudo em locais de risco, são caracterizados pela ausência de saneamento 

básico e de coleta de lixo, áreas de favelas e regiões com tendências a inundações. Já em 

períodos considerados epidêmicos (acima do esperado) são marcados por um aumento de 

casos posteriores à temporais, acometendo locais com boas condições de saneamento.  

Já Barcelos e Sabroza (2000), trabalharam sobre os determinantes socioambientais 

no surto de leptospirose de 1996. A cobertura do abastecimento de água, coleta de lixo, 

serviço de rede de esgotos e locais de possíveis riscos à inundação, foram as principais 

variáveis determinantes à doença. Porém nos resultados, nesses fatores sociais e 

ambientais desfavoráveis foram verificados que possuíam distancias significativas em 

relação aos casos por residência, sugerindo assim, a necessidade de ampliar a área das 

práticas da saúde pública e vigilância. Conclui-se ainda, que as áreas de favelas e as áreas 

semi-rurais possuem restrições severas para coleta de resíduos, tratamento de esgoto e 

abastecimento de água, além das áreas periféricas montanhosas que apresentam 
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dificuldades no acesso básico de infraestrutura sanitária, sendo considerados problemas 

graves na região metropolitana do Município do Rio de Janeiro.  

Em Belo Horizonte Figueiredo et al (2001), verificou em sua periferia um 

aumento da população com carência na infraestrutura básica (falta de redes de esgoto e 

de pavimentação de vias, deficiência no sistema de coleta e destinação do lixo), onde 

exatamente foram constatados aproximadamente, 95% dos casos confirmados de 

leptospirose.  

Foram analisados por Soares et al (2010), a distribuição e a sazonalidade da 

leptospirose no Município de São Paulo nos anos de 1998 a 2006, sendo notificados 773 

casos no período seco e 1.717 no úmido. Os estudos apontaram que a incidência e a 

letalidade estavam correlacionadas com as condições socioeconômicas da população, em 

ambos os períodos (seco ou úmido), sugerindo que a variação dos números de casos de 

leptospirose não é determinada unicamente pela pluviometria, mas também por múltiplos 

fatores sociais e ambientais. Ainda de acordo com Soares et al (2010), no Município de 

São Paulo a leptospirose era contraída, principalmente, pelo contato com água 

contaminada em épocas chuvosas, havendo características epidemiológicas relacionadas 

com os fatores socioeconômicos, sugerindo a incidência da doença como um indicador 

social.  

Realizou-se um mapeamento do Município do Rio de Janeiro (Figura 20), cuja a 

metodologia utilizada, foi a integração de todas as camadas (variável) sugerindo cenários 

de maior vulnerabilidade à incidência de leptospirose, os locais com maior fragilidade 

socioambiental.  
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Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015); SMAC 2010;      

SINAN/SMS (2015).  

  

 

 

Figura 20. Mapa Indicador de Vulnerabilidade à Ocorrência da Leptospirose no 

Município do Rio de Janeiro, no período de 2000 a 2010. 



98 
 

Fonte: IPP/ PortalGeo (2015); IBGE (2010); Topodata INPE (consulta, 2015); SMAC 2010; SINAN/SMS 

(2015).  

 

Com base no Índice de Vulnerabilidade à Leptospirose (IVL) sugeriu-se que 

alguns bairros poderiam ter maior possibilidades de ocorrer incidência da doença. São 

destacados os seguintes bairros: 

 AP 1 – Estácio, Catumbi, Rio Comprido, São Cristóvão, Gamboa, Saúde e 

Benfica. 

 AP 2 (2.1) – Rocinha e Vidigal.  

Figura 21. Áreas de maior vulnerabilidade à ocorrência da leptospirose no Município do 

Rio de Janeiro, no período de 2000 a 2010. 
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 AP 3 (3.1) – A maior parte da AP são compostos por bairros com 

vulnerabilidades, destacando-se a Região da Ilha do Governador (Tauá, Zumbi e 

Ribeira), Complexo do Alemão, Vigário Geral, Bonsucesso, Maré, Jd. América, 

Manguinhos e Parada de Lucas. 

 AP 3 (3.2) – Rocha, Inhaúma, Jacarezinho e Jacaré. 

 AP (3.3) – Costa Barros, Acari, Turiaçú, Oswaldo Cruz, Vaz Lobo, Colégio, Irajá, 

Campinho e Madureira.  

 AP 4 – Cidade de Deus, Grumari, Vargem Grande, Vargem Pequena, Gardênia 

Azul, Jacarepaguá e Praça Seca. 

 AP 5 (5.1) – Padre Miguel e Senador Camará. 

 AP 5 (5.2) – Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Guaratiba, Inhoaíba e 

Santíssimo 

 AP 5 (5.3) – Paciência, Sepetiba e algumas áreas do bairro de Santa Cruz. 

 

Os bairros destacados como mais vulneráveis à ocorrência de leptospirose 

possuem áreas com precariedades nos serviços de infraestrutura sanitária, coleta de lixo 

ineficiente e possíveis áreas com alagamentos. São locais, em grande maioria, 

completamente urbanos, apesar de algumas áreas na AP 5 possuírem aspectos rurais.  

 O histórico de uma mesma região ou país determina contextos de vulnerabilidades 

comuns que podem acometer diversos territórios. Constituindo ligações entre populações 

expostas aos riscos, trabalhando ou vivendo em diferentes locais, como por exemplo, um 

país que possui uma estrutura jurídico-institucional e suas bases sociopolíticos, 

econômicas e culturais. Entretanto, as peculiaridades locais produzem diversas formas de 

produzir riscos. Assim, as vulnerabilidades surgem nos territórios onde pessoas habitam 

e trabalham, mesmo que ainda os processos de vulnerabilidades sociais sejam de origem 

macroestrutural. Nesse sentido, o conceito de vulnerabilidade assume uma característica 

territorial, pois sempre se refere a grupos sociais específicos que estão mais expostos e 

fragilizados em um determinado território (Porto, 2012).  

 Para Porto (2012), a análise de vulnerabilidade pode atuar subsidiando na 

contextualização dos riscos e de estratégias coletivas mais abrangente de prevenção e 
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promoção de saúde. Diz Marcelo Porto, que o mapeamento das vulnerabilidades não só 

apontam grupos populacionais e territórios vulneráveis em situações de determinado 

risco, como também cria estratégias situacionais.  

 

4.3 Observações de Campo 

 Foram realizadas observações de campo nas áreas com maiores taxas de 

incidência de leptospirose, ou seja, que foram apontados como maior riscos à doença. E 

que nestas mesmas localidades, foram sugeridas nos resultados com IVL significativos. 

Abaixo segue os Pontos de Observação (PO), onde foram realizadas descrições e expostas 

imagens de algumas situações de vulnerabilidades socioambientais.  

Pontos de Observação: bairros considerados com taxas de incidência muito altas  

Fonte: Fotografias realizadas em ida à campo, 10/2015 e 01/2016 (por Maria Luciene Lima e Juliana 

Valentim Chaiblich). 

Figura 22. Imagens do bairro Barra de Guaratiba. 
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 Estas imagens foram realizadas na Estrada Roberto Burle Marx, o principal acesso 

ao bairro de Barra de Guaratiba. Está visível a invasão dos manguezais pelas habitações, 

com descarte irregular de lixo, entulho e esgoto doméstico in natura, provavelmente, pela 

ausência da prestação do serviço de coleta regular, por parte do poder público Municipal. 

Fonte: Fotografias realizadas em ida à campo, 01/2016 (por Juliana Valentim Chaiblich). 

  

 A imagem do PO 5, um rio limítrofe entre os bairros de Guaratiba e Pedra de 

Guaratiba, nos mostra seu aspecto poluído, com construções à sua margem, presença de 

lixo, entulho, além do mal cheiro e proliferação de insetos. 

 As imagens dos PO 6 e 7, estão localizadas na área do mangue da baia de Sepetiba, 

e também apresenta características de degradação pelo lixo e o esgoto sanitário das casas 

e do comércio existentes na localidade.  

Figura 23. Imagens do bairro Pedra de Guaratiba. 
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 As do PO 8, não diferem muito das demais, trata-se de uma das ruas 

perpendiculares a Estrada da Matriz, principal acesso ao bairro da Pedra de Guaratiba. As 

poças de água em via pública, são remanescentes das chuvas ocorridas dias antes, e nos 

leva a acreditar na inexistência de infraestrutura básica de coleta das águas pluviais. 

Também constatou-se, que são ruas com estruturas precárias, sem pavimentação e muito 

provavelmente, sem rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário.  

 

Fonte: Fotografias realizadas em ida à campo, 01/2016 (por Juliana Valentim Chaiblich). 

 

 Por se tratar de uma região turística de belas praias e natureza exuberante, o bairro 

do Grumari atrai intenso fluxo de pessoas, consequentemente, gerando elada produção de 

lixo, devido a exploração comercial em sua orla, aonde há coleta regular do lixo. 

Observou-se grande quantidade de lixo abandonado na faixa de areia da praia. Apesar de 

ainda estar preservada da excessiva especulação imobiliária no seu litoral, foi encontrado 

Figura 24. Imagens do bairro Grumari. 
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residências nas áreas internas e planas, em um total de 44 domicílios na localidade (Censo 

2010). A presença de coletores de lixo, em seus logradouros internos, acredita-se na 

existência da prestação de serviço de coleta regular, ainda que tenha sido observado a 

presença de lixo na vegetação as margens das ruas. Apesar de não se ter observado a 

presença de valas negras ou córregos poluídos por esgoto, o mal cheiro nos leva a sugerir 

que inexiste rede de coleta do esgoto sanitário, e a provável utilização do sistema 

sumidouros. Houve dificuldade na produção de imagens nas áreas de residências devido 

à restrição de acesso. 

 

Pontos de Observação: bairros considerados com taxas de incidência altas  

 

Fonte: PO 13 e 16 – fotografias realizadas em ida à campo, 01/2016 (Por Juliana Valentim). 

           PO 14 e 15 – Imagens do Google Earth, acessado em 01/2016 (Street View). 

   Figura 25. Imagens do bairro Bonsucesso 
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 Observou-se no bairro de Bonsucesso, zona norte do Município de Rio de Janeiro, 

que são comuns as áreas de favelas, e a desordem no crescimento habitacional 

compromete a estrutura urbana. Ainda que concentre um grande polo residencial, sua 

vocação comercial ocasiona enorme fluxo de pessoas impactando, significantemente, na 

geração de esgoto sanitário e lixo, que por sua vez, não sendo coletados adequadamente, 

serão agentes poluidores dos rios e córregos que cortam a região.  

 A imagem do PO 13, comtempla o centro do bairro com predominância para a 

atividade comercial e suas estações ferroviária e de teleférico, que dão destino a Baixada 

Fluminense e ao Complexo do Alemão, respectivamente. Aparentemente, uma região 

onde estão presentes os serviços de coleta.   

Já o PO 14, no entorno do bairro, retrata uma realidade um pouco diferente, onde 

se mesclam imóveis comerciais e residenciais, próximo à Avenida Brasil, uma das mais 

importantes avenidas da cidade, onde está situado o Hospital Geral de Bonsucesso, de 

administração do Governo Federal. Fica notória a desordem urbana e o lixo irregular, 

com sério impacto social.  

Os PO 15 e PO 16, nos mostram áreas de favelas distintas. A primeira sob à linha 

Amarela, importante via que corta diversos bairros ligando as zonas norte à oeste. 

Verifica-se a existência de construções a margem de um rio, onde podemos observar por 

sua coloração que sofre a ação do esgoto sanitário. Pode-se observar também, a presença 

de descarte irregular de lixo, um possível ponto de concentração dos vetores 

disseminadores da leptospirose. Ainda, considerando a possibilidade de com a chuva 

estes resíduos serem carreado para o rio, ocasionando uma provável inundação, teremos 

então o ambiente propício para proliferação da doença, com impacto negativo na 

comunidade.  

A segunda, nas proximidades da linha férrea, tem suas construções em uma 

encosta. Ainda que não seja possível relatar quanto a coleta de esgoto e lixo, considerando 

as limitações deste trabalho de campo, via de regra suas condições geográficas dificulta 

a prestação desse serviço dentro de padrões apropriados. Outrossim, o terreno acidentado, 

não deveria ser utilizado para construção de residências, pelo risco que oferece a seus 

moradores. Notoriamente, são locais com maior índice de deslizamentos, portanto, 

inapropriados para receber tais edificações. Cabe ressaltar que, é comum pela dificuldade 

na coleta regular de lixo nestes locais, que haja descarte irregular e concentração de lixo 



105 
 

nessas encostas, seja por ação humana ou carreados pelas chuvas. Desta maneira, torna-

se um ambiente que favorece a presença de vetores.  

 

Fonte: PO 18 – fotografias realizadas em ida à campo, 01/2016 (Por Juliana Valentim). 

           PO 17, 19 e 20 – Imagens do Google Earth, acessado em 01/2016 (Street View). 

 

 

 

  

PO 17 PO 18 

PO 19 PO 20 

Figura 26.  Imagens do bairro Saúde 
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 O Bairro da Saúde é somente um entre alguns dos que divide seu espaço com o 

maior centro financeiro e econômico na área central do Município do Rio de Janeiro. 

Ainda que seja predominantemente residencial, seus moradores se misturam a turistas, 

que rotineiramente o visitam, haja vista sua proximidade com a Estação Portuária da 

Praça Mauá e importância histórica. A grande concentração humana, facilitada pelo 

trânsito intenso e pelos diversos modais de transporte público, bem como sua 

proximidade com os demais bairros do entorno que contemplam conglomerados humanos 

e áreas de favelas, impactam na produção do esgoto sanitário e lixo doméstico e 

comercial, como qualquer grande metrópole do mundo, o que requer serviços de coleta 

eficiente.   

A imagem do PO 17, retrata um pequeno trecho da Av. Rodrigues Alves, um dos 

acessos ao Centro da Cidade, que margeia todo litoral do antigo cais do porto, com seus 

armazéns desativados, remanescente de um período de intensa atividade comercial 

portuária da região. Neste trecho, encontra-se a Estação Rodoviária Novo Rio, polo de 

intenso fluxo de passageiros que saem e chegam a este Município oriundos de todo País. 

Suas atividades comerciais geram grande quantidade de lixo e esgoto sanitário, sendo um 

potencial ponto de concentração de vetores e proliferação de doenças como a leptospirose. 

Ainda assim, não se vê o seu descarte irregular, o que nos remete a possibilidade da 

existência de infraestrutura de serviços sanitários adequadas e frequentes. 

As imagens do PO 18, 19 e 20 são contiguas, o que nos permite analisa-las juntas. 

Pode-se observar que tanto no espaço comercial (18) como o residencial (19 e 20) não há 

presença, também, do descarte irregular de lixo ou esgoto sanitário. Desta forma, crê-se 

na eficiência e eficácia da prestação dos serviços públicos de coleta. No entanto, são áreas 

com possibilidade de constantes inundações em épocas de chuvas.  
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Fonte: PO 21 e 22 – fotografias realizadas em ida à campo, 01/2016 (Por Juliana Valentim Chaiblich). 

           PO 23 e 24 – Imagens do Google Earth, acessado em 01/2016 (Street View). 

 

O bairro de Campinho, como grande parte da zona norte do Município do Rio de 

Janeiro, é predominantemente residencial. Suas mais notórias vias de acesso são a Estrada 

Intendente Magalhães e a Rua Cândido Benício, que mesclam em toda sua extensão, 

vários restaurantes, agências bancárias, concessionárias de veículos, entre outras 

atividades comerciais e residências. Sua área residencial divide-se entre espaços 

totalmente urbanizados e ocupações irregulares, construídas em áreas planas e encostas. 

As características de suas habitações, retratam a mesma desigualdade social observada 

em todas as demais regiões do Município do Rio de Janeiro.  

 As imagens dos PO 21 e 22, trazem a Estrada Intendente Magalhães e a Rua 

Candido Benício, com seu trânsito e comércio intensos. A natureza de sua atividade 

PO 21 PO 22 

PO 23 PO 24 

Figura 27. Imagens do bairro Campinho. 
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comercial e a maciça concentração de residências, atrai grande concentração humana, 

tornando-as locais com elevado potencial produtor de lixo e esgoto, assim como pontos 

de proliferação de vetores e, consequentemente, de contágio doenças como a leptospirose. 

Ambas as imagens, nos leva a crer que haja prestação regular dos serviços públicos de 

coleta de lixo e esgoto, em face da ausência visível de seu descarte irregular. 

Nas imagens 23 e 24 são vistas ruas internas do bairro, com predomínio massivo 

de residências e ainda que demonstre relativa desigualdade social, também não se nota a 

presença de descarte irregular de lixo e esgoto.  

Sendo assim, acreditando-se então que a prestação dos serviços básicos e 

essenciais de coleta regular de lixo e esgoto neste bairro sejam eficientes, porém, são 

áreas com constantes alagamentos por chuvas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do SIG como o principal método desta pesquisa, trouxe resultados 

relevantes para subsidiar a análise espacial das variáveis de entrada. Retratou de forma 

abrangente a realidade do Município do Rio de Janeiro e ressaltou que as áreas com as 

maiores taxas de incidência e risco por leptospirose, são também aquelas com maior 

vulnerabilidade socioambiental e de baixo poder econômico. Onde a ausência do Estado 

se evidencia em diversas frentes dentre as quais, prestação dos serviços sanitários básicos, 

como saneamento e coleta regular de lixo e esgoto. 

 Nas áreas com taxas de incidência alta foram Bonsucesso e Campinho, ambos da 

zona norte (AP 3) e Saúde, do centro (AP 1). Já as taxas muito altas foram os bairros de 

Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Grumari (zona oeste, AP 5 e o último AP 4). 

 Os bairros de Bonsucesso, Campinho e Saúde, tem características marcante com 

alta densidade demográfica e presença marcante da desigualdade social, com predomínio 

de comunidades carentes. Na observação e campo evidenciou que nas áreas de 

comunidades carentes e seu entorno, os recursos de saneamento básico são mais 

precários. Cabe destacar que, também nestes bairros possuem locais de alagamentos em 

épocas de chuvas, o que pode facilita a transmissão de leptospirose.  

 Nos bairros de Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Grumari, são locais 

antrópicos que mantém ainda atividades agrícolas, é evidenciado precariedades nas 

moradias e baixa infraestrutura sanitária, além de serem áreas que possuem também 

possibilidades de alagamentos em períodos com maiores índices pluviométrico. São 

locais que tiveram crescimento populacional positivamente nos últimos anos, porém tem 

baixa densidade demográfica.  

 Faz-se necessário que as ações de vigilância em saúde e atenção básica levem em 

consideração as peculiaridades de cada território distinto, assim como reconhecer os 

problemas daquela população local, a fim de identificar possíveis agravos ou doenças que 

podem acometer aquelas pessoas e assim intervir de forma mais efetiva locais. Os 

contextos geográficos são de grande importância nos processos de adoecimento, nesse 

sentido os locais com maiores fatores de riscos às doenças e agravos que as ações de 

prevenção, promoção e cuidados devem ser focadas, como é o caso da leptospirose. 
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 O mapeamento de vulnerabilidade apontou cenários com possibilidades de 

ocorrência da leptospirose. Este mapeamento de IVL coincide com outros estudos 

realizados no Município do Rio de Janeiro, em diferentes temporalidades, que apontaram 

como locais de risco à ocorrência de leptospirose, tanto em períodos endêmicos, como 

epidêmicos. Destacou-se os bairros da zona norte, centro e região de Jacarepaguá, 

principalmente Cidade de Deus, além de alguns bairros da zona oeste como áreas de 

possíveis vulnerabilidades socioambientais à ocorrência de leptospirose.  

Observou-se também que muitos bairros do município do Rio de Janeiro possuem 

áreas pobres próximos à áreas com melhores condições, ou seja, com desigualdades 

socioeconômicas, apontando que os estudos sobre vulnerabilidades também deve ser 

realizados em unidades menores de análise, no intuito de diferenciar as áreas de possíveis 

riscos dentro do mesmo bairro. Nesse sentido, as idas aos bairros com maiores riscos à 

leptospirose (2000 a 2010) foram positivas, pois foi possível observar a realidade local, 

refletindo e contrapondo com os dados oficiais (macrolocais).  

 Os estudos de Marandola e Hogan (2009), dizem que são necessários foco 

qualitativo e uma escala menor de análise para compreender melhor a vulnerabilidade, 

tanto para os aspectos sociocultural e demográficos, quanto para a importância do lugar 

e das comunidades. 
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