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Abstract 
The study was conducted in an urban resettlement, which brings together families from urban areas without 
sanitation, with open sewage and organic household waste also exposed. The aim of the study was to know the habits 
and customs of the community recently resettled from a place with no sanitation, and identify risk factors for 
zoonotic diseases, especially leptospirosis, because this disease is associated with the mishandling of domestic solid 
waste. We conducted a cross-sectional study using a questionnaire with structured questions about the habits and 
customs of the community in relation to the management of solid waste, synanthropic animal control and zoonosis. 
We also collected blood samples from dogs of households and conducted serology for anti-leptospira, totaling 142 
samples. We analyzed the frequencies of seropositive animals and frequency of serovars founded. The result of the 
blood samples  collected from dogs was that 29 were positive  (22.5%) for at least one serovar of Leptospira spp with 
titers ranging from 1:100 to 1:200, and only one animal had a titer of 1 : 400. When asked about the knowledge that 
the dog can transmit leptospirosis, 71% of respondents said they did not know, and 39% said they knew someone 
who had leptospirosis. The presence of positive serology for leptospirosis in dogs in the community confirms the 
presence of Leptospira spp bacteria in the environment. Leptospirosis is not commonly related to dogs, being only 
known as “the disease of the rat”. The habits and customs of the previous living place, where there was no garbage 
collection, sewer pipeline, and other issues relating to sanitation still persist. It is concluded that an environmental 
education becomes essential in resettled communities that lived in areas without sanitation and without the presence 
of public utilities. Through educational and informative campaigns, it is possible to promote changes in the habits 
and customs that encourage citizenship and community autonomy. 
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Resumo 
 

O trabalho foi desenvolvido em um reassentamento urbano, que congrega famílias provenientes de área 
urbana sem saneamento básico, com esgoto a céu aberto e resíduos domiciliares orgânicos igualmente expostos. O 
objetivo do trabalho foi conhecer os hábitos e costumes da comunidade recentemente reassentada, oriunda de um 
local sem saneamento básico, e identificar os fatores de risco para doenças zoonóticas, em especial a leptospirose, 
por ser esta, uma enfermidade associada ao manejo incorreto dos resíduos sólidos domicilares. Foi realizado um 
estudo transversal através da aplicação de questionário com perguntas estruturadas sobre os hábitos e costumes da 
comunidade com relação ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, controle de animais sinantrópicos e zoonoses. 
Também foi coletado amostras de sangue dos cães dos domicílios, para sorologia anti-leptospira, totalizando 142 
coletas. Foram avaliadas as frequências de animais soropositivos e a frequência das sorovariedades encontradas. O 
resultado das amostras de sangue coletadas dos cães foi que 29 foram sororeagentes (22,5%) para pelo menos uma 
sorovariedade de Leptospira spp com titulações que variaram de 1:100 a 1:200, e apenas um animal apresentou uma 
titulação de 1:400. Quando perguntados sobre o conhecimento de que o cão pode transmitir leptospirose, 71% dos 
respondentes disseram que não sabiam, e 39% responderam que conheceram alguém que teve leptospirose. A 
presença de sorologia positiva para leptospirose nos cães na comunidade confirma a presença da bactéria Leptospira 
spp no ambiente. O cão não é relacionado com a leptospirose humana, sendo apenas conhecida como a doença do 
rato. Os hábitos e costumes do antigo local de moradia, onde não havia coleta de lixo, esgoto canalizado, e outras 
questões relativas ao saneamento, ainda persistem. Conclui-se que um trabalho de educação ambiental se torna 
fundamental nas comunidades reassentadas que viviam em locais sem saneamento básico e sem a presença dos 
serviços públicos municipais. Através de ações educativas e informativas pode-se promover mudanças nos hábitos e 
costumes, que estimulem a cidadania e autonomia da comunidade. 
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Introdução 
O trabalho foi desenvolvido no reassentamento urbano Conjunto Habitacional Porto Novo, que congrega 

famílias provenientes de área urbana sem saneamento básico, com esgoto a céu aberto e resíduos domiciliares 
orgânicos igualmente expostos. Desde 2009 foi iniciada a remoção dessas famílias, e até o presente momento, 900 
das 1476 famílias foram reassentadas e entregues 50 unidades de comércio e serviços. Além das casas, está em 
funcionamento a unidade de triagem de resíduos recicláveis, o posto de saúde e a sede social.  

O manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos tem influência direta na saúde da população, uma vez 
que em geral, as comunidades que dispõem inadequadamente seus resíduos são aquelas que também apresentam 
nutrição e hábitos de higiene precários (PEREIRA et al., 1993). De acordo com a revisão de literatura de Catapreta e 
Heller (1999) embora pouco pesquisada, há uma indicação, no meio técnico, da existência de associação entre 
doenças infecciosas e parasitárias e o manejo ineficiente de resíduos sólidos. O estudo epidemiológico desenvolvido 
por estes autores revelou associação entre ausência de coleta de resíduos sólidos domiciliares e saúde pública, 
contribuindo para a sustentação científica desta relação. 
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A disposição inadequada do lixo, em especial aqueles contendo resíduos de alimentos, se constitui num 
ambiente favorável a atração de animais sinantrópicos, entre eles os ratos, que trazem consigo muitos 
microrganismos causadores de doenças (PAHREN, 1987). A leptospirose consiste em uma doença infecto-
contagiosa aguda, que acomete animais e homens e é causada por uma bactéria do gênero Leptospira, que tem sido 
amplamente divulgada como causa de adoecimentos em comunidades pobres e doença ocupacional, produzindo 
incapacidade temporária, internação hospitalar e maior incidência de morte em crianças e idosos (FAINE et al. 
1999). Os cães podem ser reservatórios e fontes da bactéria, sendo um potencial transmissor da doença para os 
humanos (GENOVEZ, 1996; ACHA & SZYFRES, 2011). Tradicionalmente, a população de maior risco para 
leptospirose era a de agricultores de subsistência da zona rural (FAINE et al. 1999; BHARTI et al. 2003), porém 
atualmente a leptospirose está sendo considerada uma doença urbana, de interesse em saúde pública, presente em 
comunidades carentes onde há falta de saneamento básico (RILEY et al. 2007).  

A identificação da prevalência da leptospirose através de sorologia anti-leptospira, nos animais domésticos, 
que convivem diariamente com as famílias, como o cão, pode ser um instrumento concreto de avaliação de risco 
ambiental a que esta comunidade está exposta, sendo estas atividades parte da promoção e vigilância em saúde 
(SILVA et al. 2006; AGUIAR et al. 2007). O controle da leptospirose canina baseia-se na adoção de medidas 
profiláticas em todos os níveis da cadeia epidemiológica da doença (fontes de infecção, vias de transmissão e 
animais susceptíveis). As ações profiláticas relativas às fontes de infecção da leptospirose canina são direcionadas 
para o saneamento do meio ambiente, visando, principalmente, o controle de roedores. A vacinação dos animais 
suscetíveis caracteriza-se como uma das medidas mais efetivas de profilaxia da leptospirose, se adotada 
simultaneamente aos demais procedimentos de controle da doença em nível das fontes de infecção e vias de 
transmissão. As medidas sanitárias gerais, como o controle dos roedores, limpeza do ambiente, com a remoção dos 
resíduos sólidos e líquidos, a restrição de acesso ao ambiente externo ao domicílio, principalmente nos períodos de 
maior precipitação pluviométrica, em que ocorrem enchentes e formação de coleções líquidas residuais nas quais as 
leptospiras permanecem viáveis por um período maior de tempo, são medidas importantes para reduzir as chances de 
contaminação dos animais (RAGHAVAN et al., 2011). 

O objetivo do trabalho foi conhecer os hábitos e costumes da comunidade recentemente reassentada, 
oriunda de um local sem saneamento básico, e identificar os fatores de risco para doenças zoonóticas, em especial a 
leptospirose, por ser esta, uma enfermidade associada ao manejo incorreto dos resíduos sólidos domicilares. 
 
 
 
Metodologia 

 
Foi realizado um estudo transversal através de questionário com perguntas estruturadas sobre os hábitos e 

costumes da comunidade com relação ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, controle de animais sinantrópicos 
e zoonoses. Os respondentes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Os questionários foram 
respondidos em forma de entrevista, e aplicados em amostra aleatória, em todas as quadras do conjunto habitacional, 
totalizando 86 questionários. As perguntas abordavam aspectos relativos à presença de vetores e reservatórios de 
doenças, percepções quanto às possíveis zoonoses transmitidas pelos cães, e quanto ao costume de deixar restos de 
alimentos com livre acesso aos animais. Foram realizadas 142 coletas de sangue nos cães dos domicílios, para 
sorologia anti-leptospira. A seleção dos animais para a realização das análises sorológicas nas amostras de sangue foi 
realizada por levantamento amostral, com a autorização dos proprietários que responderam ao questionário. Os 
critérios de inclusão para responder ao questionário foram: possuir pelo menos um cão no domicílio e ser maior de 
18 anos. Foram identificadas as titulações de anticorpos anti-leptospira e as sorovariedades presentes nas amostras, 
as quais foram enviadas para o Laboratório de Leptospirose do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor 
(IPVDF-FEPAGRO Saúde Animal), localizado em Eldorado do Sul, região Metropolitana de Porto Alegre, RS, 
Brasil. A técnica utilizada pelo laboratório de Leptospirose do IPVDF é a Soroaglutinação Microscópica (SAM), 
sendo utilizado no diagnóstico 13 sorovares de Leptospira. Esta técnica permite determinar de forma quantitativa o 
título dos anticorpos para cada uma das sorovariedades presentes da bactéria, considerando positivos os animais que 
apresentem títulos iguais ou superiores à 1:100, conforme proposto pela Oficina Internacional de Epizootias (OIE), a 
Organização (BRASIL, 1999). Foram avaliadas as freqüências de animais soropositivos e a freqüência das 



1Curso Análise de Sistemas e Serviços de Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS/Brasil. 
2,4Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS/Brasil. 3Curso de Análise 
de Sistemas e Serviços de Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS/Brasil.  5Laboratório de 
Leptospirose, Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Eldorado do Sul, RS/Brasil. 
 

 
 

sorovariedades encontradas. A análise dos dados seguiu as etapas da Estatística Descritiva, mediante o cálculo de 
distribuição de frequência e de medidas de tendência central. 
 
 
Análise e Discussão 

Foram realizados 86 questionários e coletados sangue de 142 cães. Uma das perguntas do questionário, com 
possibilidade de múltiplas respostas, foi com relação à observação pelos moradores de animais sinantrópicos no 
domicílio. A Figura 1 ilustra uma maior frequência para ratos e carrapatos observados nos domicílios da 
comunidade. 

 

 
 
 
 

A Figura 2 ilustra a percepção dos moradores sobre o que atrai ratos para dentro de casa. 
 

 
Figura 2- Frequência de respostas sobre o que atrai ratos para a residência. 
 
Com relação ao conhecimento sobre as doenças que o cão pode transmitir ao homem, apenas 42% souberam 

responder, e as doenças mais lembradas foram a raiva e sarna. Quando perguntados sobre o conhecimento de que o 
cão pode transmitir leptospirose, 71% dos respondentes disseram que não sabiam, e 39% responderam que 
conheceram alguém que teve leptospirose. No entanto a leptospirose ainda é associada apenas ao rato. 

O resultado das 142 amostras de sangue coletadas dos cães foi que 29 foram sororeagentes (22,5%) para 
pelo menos uma sorovariedade de Leptospira spp com titulações que variaram de 1:100 a 1:200, e apenas um animal 
apresentou uma titulação de 1:400. Das 13 sorovariedades testadas no laboratório a sorovariedade 
Icterohaemorrhagiae foi a mais freqüente, esteve presente em 13 dos 29 animais positivos, seguida da Canicola  que 
apareceu em oito animais, Copenhageni em três, Autumnalis e Pomona apareceram em quatro animais e Pyrogenes 

em dois cães. A sorovariedade Icterohaemorrhagiae é mais freqüente nos ratos de esgoto, por isto a maior 
prevalência da infecção pela sorovariedade Icterohaemorrhagiae ao redor do mundo, pela distribuição universal do 
rato de esgoto, principalmente nos locais onde as condições sanitárias do meio ambiente são mais precárias. Após o 
recebimento dos resultados das análises sorológicas dos cães, ocorreu o retorno aos domicílios para a comunicação 
dos resultados e a vacinação dos cães e conversa sobre prevenção da doença, que não se baseia exclusivamente na 
imunoprofilaxia. 

 Com relação ao manejo com resíduos sólidos domiciliares, 28% dos respondentes trabalham ou 
trabalharam com reciclagem de materiais.  Quanto à separação do lixo reciclável, 61% responderam que separam o 
lixo orgânico do reciclável, e destes, 67% responderam que tem esta prática para auxiliar os catadores de materiais 
recicláveis da região, já que desconhecem a existência da coleta seletiva do local. Outros motivos para segregação 
dos resíduos domésticos citadas também foram: cuidado com o meio ambiente (24%) e prevenção de doenças (14%). 

Figura 1- Frequência de animais sinantrópicos observados pelos moradores nos domicílios 
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No novo local onde foi construído o reassentamento urbano, existe coleta seletiva do município, mas os antigos 
hábitos e costumes, ainda prevalecem.  

 
Considerações finais 

A presença de sorologia positiva para leptospirose nos cães na comunidade confirma a presença da bactéria 
Leptospira spp no ambiente. A maioria dos proprietários já ouviu falar da leptospirose o que facilita o trabalho de 
conscientização sobre as medidas preventivas da enfermidade. O cão não é relacionado com a leptospirose humana, 
sendo apenas conhecida como a doença do rato. Os hábitos e costumes do antigo local de moradia, onde não havia 
coleta de lixo, esgoto canalizado, e outras questões relativas ao saneamento, ainda persistem. Não se verifica, na 
maioria das pessoas da comunidade, um interesse em destinar corretamente os resíduos sólidos domésticos para 
reciclagem através da coleta municipal, e também se observa que não há uma preocupação com os resíduos de 
alimentos expostos e depositados ao redor da casa, sendo, portanto naturalizada a questão do convívio com roedores 
e lixo espalhado no ambiente. Conclui-se que um trabalho de educação ambiental se torna fundamental em 
comunidades reassentadas que viviam em locais sem saneamento básico e sem a presença dos serviços públicos 
municipais. É necessário, através de ações educativas e informativas, promover mudanças nos hábitos e costumes, 
que estimulem a cidadania e autonomia da comunidade, além da prevenção de doenças e melhoria da qualidade de 
vida. 
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