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Resumo

Para estudar o complexo que envolve uma doença que afeta a um grupo social, faz-se necessário um
aprofundamento em toda a cadeia que envolve esta relação. É neste enfoque que o presente trabalho
foi desenvolvido, visando analisar a distribuição espacial dos casos de Acidentes Loxoscélicos em
Curitiba/PR, tomando como base os acidentes ocorridos entre os anos de 2001 e 2007, e comparar
com 3 variáveis sociais: população, renda e padrão habitacional. Desde o final da década de 80, a
cidade vem registrando elevado número de acidentes por aranhas do gênero Loxosceles. A
metodologia utilizada no presente trabalho baseia-se na concepção de Multicausalidade que
preconiza que a doença não é conseqüência exclusiva da ação de um único agente, mas que fatores
interagem para que ela se manifeste. Os principais resultados foram: a) A variação espacial dos
casos de Acidentes Loxoscélicos, em geral, demonstrou uma distribuição não-uniforme pelo território
curitibano, tanto no condiz a análise de um mesmo ano, ou de um bairro específico para o período
analisado. b) No que diz respeito a variação entre os bairros, destacam-se a região noroeste,
nordeste sul como de altas incidências e central como baixas incidências; c) Observou-se que há
relação direta entre a variável população e os casos de Loxoscelismo; d) As variáveis Renda e
Padrão Habitacional foram as que apresentaram maior significância na comparação junto aos casos.
Contudo, faz-se necessário levar os resultados obtidos ao conhecimento das autoridades de saúde
como forma de auxiliar no controle deste problema de saúde na cidade.

Palavras-Chaves: Loxoscelismo, Curitiba/PR, Análise Espacial

Introdução
As teorias vigentes atualmente na saúde enfatizam a necessidade de estudar

todo o complexo que envolve a relação saúde-doença, ou seja, desde as questões

ligadas a microbiologia do agente biológico até as condições socioambientais da

população afeta. Neste trabalho, optou-se pelo um estudo da espacialização dos

casos de Acidentes Loxoscélicos em Curitiba/PR (Figura 01) entre os anos de 2001

a 2007 visando a análise comparativa com três variáveis sociais mapeáveis:

População por bairros, Distribuição de Renda e Padrões Habitacionais.

Acidentes Loxoscélicos são as picadas geradas pela aranha do gênero

Loxosceles conhecida popularmente por Aranha Marrom. Estas picadas

desencadeiam nos seres humanos uma síndrome chamada Loxoscelismo que pode

incluir desde irritação no local afetado até óbitos gerados por problemas hepáticos.

Desde o final da década de 80, principalmente nos anos 90, vêm sendo

registrados casos de Loxoscelismo em Curitiba/PR, o que já foi objeto de grandes

debates e estudos, pois, ano a ano os números só vinham aumentando, dando a

Curitiba o título simbólico de capital da Aranha Marrom. Dos muitos estudos feitos
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até então poucos levavam em consideração aspectos ambientais e raro são os

trabalhos em que o fator social, ou seja, a sociedade que sofre a picada está em

primeiro plano do estudo. Em geral são trabalhos que tem uma boa base na questão

biológica e ecológica das aranhas ou então estudos minuciosos das toxinas geradas

pelas mesmas e suas repercussões no corpo humano.

Figura 01: Localização do município de Curitiba/PR

Metodologia
A metodologia utilizada na dissertação baseia-se na concepção de

Multicausalidade (NATAL, 2004) que preconiza que a doença não é conseqüência

exclusiva da ação de um único agente, mas que fatores interagem para que ela se

manifeste. Qualquer ruptura ou modificação do sistema composto pelo agente (neste

caso as aranhas do gênero Loxosceles), o homem (a sociedade curitibana como um

todo) e o ambiente (a cidade de Curitiba), ou sua desestabilização, geraria um

estado de doença (Loxoscelismo) e após um novo equilíbrio. Cita-se aqui também a

Abordagem Sistêmica em saúde que se baseia na concepção sistêmica da vida, em

que fatores físicos, sociais, mentais, econômicos, etc. são essenciais para a

capacidade do sistema de se adaptar às mudanças ambientais.
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Para o estudo dos Acidentes Loxoscélicos na escala abordada, foram

coletados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba informações no sistema

SINAN referentes aos casos confirmados de Acidentes Loxoscélicos em Curitiba

para o período de 2001 a 2007 (período disponível de dados no momento da

pesquisa). As variáveis sociais utilizadas para esta pesquisa foram:

a) a distribuição espacial do total da população curitibana por bairros, dados colhidos

junto ao IBGE e ao IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de

Curitiba). Tal variável foi escolhida pois os Acidentes Loxoscélicos acometem a

população curitibana, que na maioria das vezes encontram-se em seus domicílios e

respectivamente em algum cômodo da casa, ou seja, sabido o número de habitantes

por bairro é possível estabelecer algumas relações espaciais com as picadas das

aranhas.

b) renda média por bairros de Curitiba, dado colhido junto ao IBGE e IPPUC. Tal

variável é utilizada para determinar o poder aquisitivo da população por bairros, ou

seja, a capacidade que os habitantes podem ter para compra de materiais de

limpeza doméstica, desinsetização, e também na melhoria da variável padrão

habitacional.

c) padrão habitacional de Curitiba por bairros, dado colhido junto ao IPPUC e a

Secretaria Municipal de Finanças de Curitiba, especificamente no Departamento de

Rendas Imobiliárias - IPTU. Tal variável é utilizada para se observar a distribuição

espacial por bairros dos padrões habitacionais de Curitiba, ou seja, os domicílios

que se enquadram na categoria de simples, médio, luxo e alto luxo (IPPUC, 2000);

Tal distribuição será comparada à variação espacial dos Acidentes Loxoscélicos

para verificar possíveis relações com tal padrão, ou seja, casas mais simples

(madeira) podem ter infestação maior de aranhas, etc.

Resultados
A variação espacial dos casos de Acidentes Loxoscélicos, em geral,

demonstrou uma distribuição não-uniforme pelo território curitibano, tanto no que

condiz a análise de um mesmo ano ou de um bairro específico para todo o período

analisado. Para a análise da variação espacial entre os bairros levou-se em

consideração os dados de incidência de casos de Acidentes Loxoscélicos para cada

bairro, para tanto utilizou-se do seguinte cálculo:
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O ano de 2001 (Figura 02) apresentou uma distribuição espacial não-uniforme

dos casos, destaca-se como região de maior incidência a porção sudeste da cidade

representada pelos bairros do Hauer, Fanny, Xaxim, Boqueirão e Alto Boqueirão

com incidências variando entre 2 a mais de casos para cada 1000 habitantes.

O ano de 2002 (Figura 03) já apresentou uma distribuição espacial das

incidências melhor definida. Observa-se que as regiões noroeste, norte e nordeste

da cidade apresentaram incidências elevadas e muito semelhantes sendo que em

muitos bairros o coeficiente de incidência ficou acima dos 3,5 casos para cada 1000

habitantes, e a região sudeste apresentou novamente incidências elevadas.

O ano de 2003 (Figura 04) se apresentou muito semelhante ao ano anterior

com relação as regiões de maior ou menor incidência de casos, porém destaca-se

que em muitos bairros aumentou a quantidade de casos e conseqüentemente a

incidência na população. A maior parte dos bairros da região noroeste elevou suas

incidências sendo que em alguns foi superior a 5 casos para cada 1000 habitantes.

O ano de 2004 (Figura 05) foi onde o número de Acidentes Loxoscélicos em

Curitiba foi maior no período analisado. Na distribuição espacial dos casos

novamente o destaque para a região noroeste e norte agora com um número maior

de bairros com incidência superior a 5 casos para cada 1000 habitantes.

O ano de 2005 (Figura 06) é mercado pela redução no número total de casos

na cidade e o que esperava-se também era uma redução da incidência nos bairros e

realmente foi que aconteceu no geral menos na região nordeste da cidade que

manteve ainda incidências muito próximas das apresentadas em 2004.

O ano de 2006 (Figura 07) se apresentou como uma evolução dos casos e

incidências do ano anterior, pois as regiões que tinham se destacado até então

passam a apresentar incidências mais elevadas. Sobre isso cita-se duas regiões: a

primeira é a região nordeste que mantêm números muito semelhantes ao ano

anterior com relação as incidências; e a outra refere-se a extensão que vai da região

sul da área central ao extremo sul da cidade junto a parte sudeste que apresentaram

incidências em torno de 2 a 3,5 casos para cada grupo de 1000 habitantes.

O ano de 2007 (Figura 08), último da análise, foi o ano que apresentou o menor

número total de casos para o período de 2001 a 2007. A distribuição espacial das

incidências se apresentou da seguinte maneira: a porção sul a área central, a região

sul e sudeste da cidade foram responsáveis pelas maiores incidências do período,

sendo que o bairro do Hauer foi o único no ano a apresentar incidência maior a 5

casos para cada grupo de 1000 habitantes.
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Figura 02: Incidência dos Casos em 2001 Figura 03: Incidência dos Casos em 2002

Figura 04: Incidência dos Casos em 2003 Figura 05: Incidência dos Casos em 2004
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Figura 06: Incidência dos Casos em 2005 Figura 07: Incidência dos Casos em 2006

Figura 08: Incidência dos Casos em 2007
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Para uma melhor visualização da variação espacial dos Acidentes Loxoscélicos

tomou-se por base também analisar algumas variações espaciais no que se refere a

variáveis sociais como distribuição da população total, renda mensal por bairros de

Curitiba e padrões habitacionais por bairro.

No que se refere a população por bairros, ou seja, aquela suscetível aos

Acidentes Loxoscélicos, pode-se observar que a região dos bairros centrais de

Curitiba, que tem uma população total menor em relação aos outros bairros, também

é a responsável pelas menores incidências de casos no período analisado; porém

essa lógica não é válida para toda a cidade, nos bairros da região norte e noroeste

tal fato é inversamente proporcional, pois apesar desses bairros apresentarem uma

baixa população os mesmos apresentam altas incidências de casos, demonstrando

que ali podem predominar outros fatores determinantes.

A variável social da Renda Média Mensal do Responsável pelo Domicílio em

comparação com a variação espacial dos Acidentes Loxoscélicos auxilia na

compreensão da relação sócio-econômica desse agravo. Os bairros do sul e do

extremo norte e nordeste da cidade apresentam as menores rendas de Curitiba e, os

bairros centrais e pericentrais apresentam os melhores índices de rendimento;

pensando nisso tem-se, por exemplo, que os bairros da região nordeste como

Cachoeira, Barreirinha, Santa Cândida e Atuba e os do extremo sul como Cachimba,

Campo de Santana e Umbará tiveram, em geral para os anos da pesquisa,

incidências elevadas para o padrão apresentado chegando em alguns anos a mais

de 5 casos para cada 1000 habitantes. O mesmo fato pode ser observado para os

bairros do Cajuru e Uberaba (a leste) e Lamenha Pequena (a norte), que como um

todo tem rendas entre R$ 500,00 a R$ 1.000,00. Já os bairros da região central e

pericentral como Centro, Alto da Glória, Centro Cívico, Cristo Rei, Cabral, Juvevê,

Água Verde e Hugo Lange apresentaram para todos os anos da pesquisa índices

reduzidos de incidência de Acidentes Loxoscélicos chegando no máximo a 2 casos

para cada 1000 habitantes, sendo esses bairros responsáveis pelos maiores

rendimentos de Curitiba, ultrapassando em alguns casos os R$ 4.000,00.

Sobre a espacialização da variável Padrão Habitacional por Bairro de início

reforça-se a idéia de que o padrão está diretamente ligado aos padrões de renda

dos bairros, ressalta-se que tal variável só foi escolhida pois as aranhas do gênero

Loxosceles presentes em Curitiba apresentaram segundo estudos de Fischer (2002)

preferência por substratos da casa onde houvesse presença de madeira, papel,

papelão e materiais similares.
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Figura 09: Total de População por Bairros Figura 10: Renda Média por Bairros

Figura 11: Padrão Habitacional Tipo Simples Figura 12: Outros Padrões Habitacionais
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Por isso, esta análise levou em conta a relação entre a distribuição espacial

dos domicílios do tipo Simples e dos Acidentes Loxoscélicos, por ser este padrão

habitacional que apresenta maior quantidade desses materiais em sua construção.

De uma forma geral para o período analisado os casos de Acidentes

Loxoscélicos apresentaram diferentes espacializações, mas o que se pode perceber

é uma concentração em algumas regiões da cidade. Tem-se destaque para os

bairros do norte-nordeste, oeste e extremo sul de Curitiba como regiões de

significativa incidência de casos. Em contrapartida, a região central e pericentral

bem como alguns bairro da região leste tiveram entre os anos de 2001 a 2007

incidências bem menores do que as apresentadas para o restante da cidade.

Fazendo-se uma analogia com a distribuição espacial dos domicílios do tipo

simples observa-se que os mesmos concentram-se nos bairros ao sul, sudoeste e

extremo norte, mas que em geral estão mais presentes nos bairros periféricos de

Curitiba, e sua concentração menor na parte central da cidade.

Obteve-se como resultado então que, regiões onde se teve maior incidência de

casos para o período analisado coincidiram justamente com as regiões onde

segundo o IPPUC, tem a maior concentração de domicílios de padrão habitacional

simples. Nos domicílios em que há predomínio maior de substratos preferenciais as

aranhas do gênero Loxosceles são os locais onde houve maior incidência de

Acidentes Loxoscélicos. A situação inversa também é visível, pois a região central

curitibana e arredores é onde há baixa presença de domicílios do tipo simples e esta

região também apresentou entre os anos de 2001 e 2007 as menores incidências de

Acidentes Loxoscélicos em relação ao total de população, revelando assim existir

uma estreita relação entre essas variáveis.

Considerações Finais
Este processo de espacialização foi importante para a realização deste

trabalho, pois a partir dos cartogramas gerados pode-se fazer a análise da

distribuição espacial da doença ano a ano além da análise comparativa com a

distribuição espacial das variáveis sociais.

Com isso foi possível evidenciar que no quesito população por bairros a região

dos bairros centrais de Curitiba (população total menor em relação aos outros

bairros) é a responsável pelas menores incidências de casos, porém os bairros da

região norte e noroeste apresentam uma baixa população, mas apresentam altas
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incidências de casos. Por isso a variável Renda foi de extrema importância, pois os

bairros do sul e do extremo norte e nordeste da cidade apresentam as menores

rendas de Curitiba e também incidências elevadas para o padrão apresentado

chegando em alguns anos a mais de 5 casos cada 1000 habitantes; já os bairros

centrais e pericentrais apresentam os melhores índices de rendimento, e

apresentaram para todos os anos da pesquisa índices reduzidos de incidência de

Acidentes Loxoscélicos chegando no máximo a 2 casos cada 1000 habitantes.

Por fim, a variável Padrão Habitacional  revelou que bairros que tem altíssimo

predomínio de domicílios do tipo simples (casas com presença de madeira em sua

construção ou falta de acabamento final) coincidem com os locais de maior

incidência no período analisado, o que reforçou a idéia apresentada de que as

aranhas do gênero Loxosceles tem preferência por estes materiais.

Todas as conclusões deste estudo servem de subsídio para efetivas ações dos

órgãos de saúde e ambientais responsáveis pelo estudo e controle do Loxoscelismo

em Curitiba. Com isso, pretende-se também incentivar novos estudos que utilizem

tais bases conceituais com vistas a cada vez mais desenvolver as reflexões sobre a

Geografia da Saúde.
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