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RESUMO
O presente artigo teve como propósito realizar um estudo sobre os casos notificados e confirmados d e d en gu e n a
cidade de Juazeiro do Norte-CE, buscando decifrar os possíveis motivos de haver proporções dife ren t es d e ca s os
entre bairros. Foi verificado que a prevalência está diretame nte associada a fatores naturais, como o índice
pluviométrico e urbano, saneamento básico, incluindo a drenagem. Desta forma, foram coletados d a do s p ú b lico s
do ano de 2015 para a análise, constatou-se que o índice de dengue intensifica -se no p e ríod o d e ma r ço a ma io ,
coincidindo, portanto com o período de maior precipitação pluviométrica que acarreta surto s e p id emio ló gico s n a
cidade devido à deficiência na infraestrutura de saneamento básico e na cobertura da área drenada.
Palavras Chave: Dengue, Índice pluviométrico, Saneamento Básico, Drenagem
ABSTRACT
This article aims to conduct a study on the reported and confirmed cases of the dengue fever, in the city of
Juazeiro do Norte, trying to explain possible reasons of why there are neighborhoods with a bigger incidence of t h e
disease than others. It was figured out that natural factors, such as rainfall, and urban factors, like basic sanitation
and drainage are directly related with the dengue fever. It was collected public data of 2015 for analysis, in which it
was found that the dengue index intensifies in the period from march to may, coinciding therefore with t h e p e rio d
of increased rainfall, that leads epidemilogical outbreaks in the city, due to a deficiency on the sanitation
infraestructure and on the urban drainage system.
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INTRODUÇÃO

localidades restritas (Bhatt et al., 2013). Partindo
desse pressuposto, investigou-se qual a relação entre

Em todo o mundo, o Aedes aegypti é o vetor

a ausência de saneamento básico, drenagem e do

primário do vírus que causa a dengue, uma doença

índice pluviométrico com os números de irradiação do

que continua a ser um grave problema de saúde

vírus da dengue.

pública

em

muitos

países

e

Deste modo, imagina-se que o fator influente

subtropicais. Numerosos estudos anteriores têm

ao alto número de casos confirmados e notificados de

documentado

condições

dengue, na cidade de Juazeiro do Norte-CE se dê pela

meteorológicas com o índice pluviométrico e o vírus

precariedade de saneamento básico, bem como,

da dengue nesses países. (EISEN et al., 2014)

drenagem. Além disto, desconfia-se que outro fator

correlações

entre

tropicais
as

Fatores climáticos são importantes na dinâmica

responsável pode ser a ausência da circulação do

desses insetos e na epidemiologia d as d o ença s p o r

carro fumacê, bem como, a falta de prevenção por

eles transmitidas. Parâmetro do ciclo de vida do

parte da população ao permitir o acúmulo de água

mosquito pode ser afetado por fatores abióticos,

em objetos, dentro das suas próprias residências, o s

como a temperatura, que afeta a viabilidade dos

quais são propícios para a eclosão da larva do

ovos, desenvolvimento

mosquito.

larval, longevidade

e

dispersão de adultos, enquanto chuvas afetam a

Diante disto, o presente estudo tem por

abundância e produtividade dos locais de reprodução

objetivo relacionar os casos de dengue no mu n icíp io

destes vetores (Rodrigues et al., 2015; Machault et

de Juazeiro do Norte - CE com o índice pluviomét rico

al.,2011; Dambach et al., 2012).

e o saneamento básico.

Aedes aegypti é um mosquito antropofágico

E esclarecendo o motivo da discrepância

que prospera em torno de habitações humanas, onde

numérica entre os casos de dengue confirmados e

uma variedade de fontes de água parada fornece o

notificados, em diferentes bairros da cidade de

habitat ideal para suas larvas, sendo o vírus da

Juazeiro

dengue em termos quantitativos mais relevante o

relevante para sociedade, bem como corporação

arbovírus da espécie humana, por apresentar qu a tro

acadêmica, por servir de

sorotipos distintos(DENV 1,2 3 e 4) transmitidos no

necessidade na modificação e na infraestrutura

meio urbano pelo mosquito

urbana da cidade.

da família Culicidae

do

Norte-Ce. Além disso, se tornará
alerta que há uma

(Machault et al., 2011). Com o passar do anos, a
dengue transformou-se em uma enfermidade nefasta

MATERIAIS E MÉTODOS

de grande repercussão epidemiológica passando a ser
tratada, como um caso de saúde púbica que

O referente trabalho se trata de um estudo

caracteriza-se por ser a doença viral de maior

transversal observacional que tem o caráter de

relevância transmitida por artrópode (Marianni M.R

estudar e relatar as informações para uma possível

et al., 2015)

interpretação. Este foi dividido em duas etapas,

A

incidência

global

tem

crescido

buscando

dramaticamente nas últimas décadas, de modo que

enfatizar

distintas

causas

para

o

surgimento de criadouros do Aedes aegypti.

cerca de metade da população mundial está em ris co

Na primeira, foi feita uma análise perante a

(Bhatt et al., 2013), uma vez que o crescimento

quantidade de casos notificados e confirmados na

desordenado das cidades concentra um elevado

cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sul do

número de indivíduos doentes e infectados em

Ceará, no período de janeiro a dezembro de 2015.
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Foram somados todos os casos registrados, por mê s ,

maior quantidade de casos confirmados, e dois de le s

nos bairros da cidade. A quantidade de casos

com menor quantidade de indivíduos acometidos com

notificados e confirmados por bairro, em cada mês,

a doença, analisando a drenagem urbana e o

foi obtida pessoalmente na Secretaria Municipal de

saneamento básico em cada um

Saúde de Juazeiro do Norte. Além disso, buscou-se

deles,

indicar o índice pluviométrico da cidade no mesmo

domicílios, presente

período, por meio do monitoramento meteorológico

disponível na internet, para cálculo da p o rcen t agem

realizado pela Fundação Cearense de Meteorolog ia e

de residências com esgotos em funcionamento.

utilizando,

também,
no

a

censo

quantidade
do

de

IBGE 2010,

Recursos Hídricos (FUNCEME) e disponibilizado no
website da mesma, e, assim, observar a possível

RESULTADOS E DISCUSSÃO

relação da quantidade de chuvas com os casos de
dengue utilizando o programa Excel para fazer

A partir da análise do gráfico 1 constata-se que

gráficos comparativos.

há

Em uma segunda etapa, foram coletados com o
coordenador

comercial

da

CAGECE,

uma

correlação

direta

entre:

o

índice

pluviométrico e os casos de dengue notificados e

dados

confirmados, visto que ambos seguiram a mesma

relacionados ao saneamento básico, os q u a is lis t am

inclinação de precipitação no período de 2015.

os bairros com rede coletora de esgoto e a

Percebe-se que o surto epidêmico de dengue na

quantidade de domicílios com esgotos ativos por

cidade de Juazeiro do Norte concentrou-se, no ano de

bairro em Juazeiro do Norte. Ademais, a planta de

2015, de março a maio, e, ainda, que nos me s es d e

drenagem urbana da cidade foi fornecida pela

março e abril do mesmo ano, enquanto o índice

Secretaria de Infraestrutura. Então, nessa etapa,

pluviométrico teve um aumento de 37% os casos

utilizou-se apenas os casos confirmados da doença e

notificado cresceram aproximadamente 136% e os

destacou-se quatro bairros, sendo dois deles com

confirmados 90,7%. Já no mês de junho, o índice

Gráfico 1: Índice Pluviométrico, casos notificados e casos confirmados de dengue ao longo
de 2015 em Juazeiro do Norte

Fonte: FUNCEME
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Gráfico 2: Casos confirmados por bairro, 2015.

Fonte: Secretaria da Saúde do Município de Juazeiro do Norte, 2015
pluviométrico

aproximadamente

Cruz, os quais apresentaram, conforme o gráfico 2,

216,2% em relação ao mês de maio, enquanto os

respectivamente, 26, 19, 7 e 1 casos confirmados d e

casos notificados decresceram em 51,8% e os casos

dengue, no ano de 2015.

confirmados

decresceu

em

em

57,3%. Constata-se que a

pluviosidade exerce

ampla interferência no

gráfico 3 ilustra a quantidade de esgotos ativos no

ciclo de ocorrência da enfermidade. Nesse estudo o

bairros, ou seja, esgotos que são ligados à rede

índice pluviométrico influenciou notavelmente os

coletora da empresa responsável e levados a uma

resultados

que permitiu o

estação de tratamento. O bairro Timbaúba possui

acessíveis para a

130 domicílios com esgotos ativos, a partir do ce n s o

evolução das formas imaturas do vetor, bem como

do IBGE realizado em 2010, isso significa que

concebeu condições ambientais adequadas para o

aproximadamente apenas 3,5% dos domicílios do

desenvolvimento dos adultos (Rebêlo JMM et al.,

bairro tem esgoto ativo. Quanto ao bairro Tiradentes,

1999, Sandoval JJF et al., 2002, Glasser CM e Gome s

não há esgotos ativos presentes, nem rede co le t ora

AC, 2002).

de esgoto, apresentando sérios riscos de saúde

da

aparecimento

uma

De acordo com dados coletados na CAGECE,

pesquisa, visto
de

criadouros

Além dos fatores climáticos, é necessária a

pública

aos moradores. Já na Lagoa Seca, a

consciência de que o saneamento básico está

porcentagem de esgotos ativos no bairro é de

diretamente ligado ao combate do Aedes aegypti,

aproximadamente

visto que lixo e água armazenada tem a possibilidade

coletora de esgoto. Em José Geraldo da Cruz, os

de virarem criadouros para o mosquito (PENNA,

esgotos ativos representam 7,8% das residências

2003). Assim, em Juazeiro do Norte, dentre a

existentes no bairro, parte deste também possui rede

totalidade dos casos de dengue, foi feita uma anális e

coletora de esgoto. Com um sistema de esgoto

quanto ao saneamento básico dos seguintes bairros :

sanitário

Timbaúba, Tiradentes, Lagoa Seca e José Geraldo d a

comunidade
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Gráfico 3: Porcentagem de esgotos ativos por bairro, 2015.

Fonte: CAGECE
condições sanitárias e eliminação de focos de

Geraldo da Cruz, que representam aproximadamente

contaminação (TEXEIRA, et al., 1999). As medidas a

2,4% dos casos confirmados e 2,1% de casos

serem tomadas para o combate a dengue devem s e r

notificados, são localidades com drenagem present e.

pautadas no saneamento básico do meio a mb ie n te ,

A esfera urbanística, com o propósito de coibir

visto

em

construções que facilitam o surgimento de p o s síveis

saneamento acarretam na diminuição de cria d o u ro s

criadouros, além de prevenir áreas vulneráveis ao

potenciais do vetor da doença por impedir a

acúmulo de água superficial deve ser pautada em

oviposição em locais que há o acúmulo de água

uma

(TEXEIRA, et al., 1999). Portanto, a partir da anális e

impermeabilizadas (PENNA, 2003). O surgimento de

do sistema de esgotos nos bairros citados, é plausível

criadouros favoráveis ao desenvolvimento do A.

relacionar o saneamento básico em determinados

Aegypti pode ser desencadeado pela prop aga ção d e

bairro da cidade de Juazeiro do Norte com o maior

resíduos sólidos e, ainda, de esgotos n o s is tema d e

índice de casos de dengue em certas localidades.

drenagem (PENNA, 2003). Assim, é possível observar

que

o

destino

de

verbas

públicas

Observando a planta urbana de d re nag em d a

que,

drenagem

adequada

em Juazeiro

do

Norte, há

a

drenagem

superfícies

uma

grande

cidade (Figura 1), nota-se que os bairros Tiradentes e

deficiência

Timbaúba,

representaram

determinados bairros, o que favorece o acúmulo de

aproximadamente 14% dos casos confirmados e

água e, consequentemente, o aumento de criadouros

10,3% dos casos notificados na cidade, não possuem

adequados

drenagem adequada. Já os bairros Lagoa Seca e José

transmissor da dengue.

que

juntos
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Figura 1: Planta da drenagem urbana de Juazeiro do Norte.

Fonte: SEINE (Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte )

da população sejam considerados de forma mais
CONCLUSÃO

adequada.
Com essa pesquisa pode-se perceber que a

Tendo em vista os aspectos observados

influência do aumento no número de casos de

quanto a dengue em Juazeiro do Norte, e n t en de -se

pessoas com dengue pode também ocasionar a super

que o índice pluviométrico e a atual situação do

lotação

saneamento básico da cidade possuem possíveis

estudadas. Consequentemente haverá a necessida de

influências nos casos notificados e confirmados da

de maiores gastos públicos na área da saú de, o q u e

enfermidade citada.

poderia ser amenizado com políticas do sanea men t o

É

imprescindível,

também,

que

o

índice

dos postos de saúde das localidades

básico, que conforme a pesquisa, podem diminuir

pluviométrico e o saneamento básico se tornem

consideravelmente esses índices de contaminação.

elementos essenciais em futuras pesquisas e estudos

Recomenda-se as autoridades resp on sáve is a

que busquem causas para o alto índice d e ca s o s d a

criação ou o cumprimento de um programa de

doença, em determinados períodos e localidades,

saneamento básico contemplando as áreas de ma io r

para que os impactos desses fatores s ob re a s a ú de
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risco, bem como, projetos de conscientização com a

TEIXEIRA, Maria da Glória; BARRETO, Maurício Lima;
GUERRA, Zouraide. Epidemiologia e medidas de
prevenção do dengue. Informe epidemiológico do
SUS. v. 8, n. 4, p. 5-33, 1999.

população afetada.
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