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Texto de divulgação 

ECOLOGIA DE POPULAÇÕES DE RATTUS NORVEGICUS URBANOS: 
ECOLOGIA COMO BASE PARA ONE HEALTH 

Ou 

Ratos, doenças e a selva de pedra [mais selva do que esperado] 

[originalmente publicado em https://anotherecoblog.wordpress.com/2020/12/01/ratos-
doencas-e-a-selva-de-pedra-mais-selva-do-que-esperado/] 

 

A gente tende a não pensar nas áreas urbanas como ecossistema, como “meio 
ambiente”, embora a gente resida nela, divida espaço com diversas outras 
espécies, e possa observar como recursos (comida, água e energia, por 
exemplo) entram e saem transformados por sua passagem no ambiente urbano. 
Esse pontinho de cegueira que temos, que impede a gente de reconhecer a 
cidade como um ambiente e, portanto, parte da ecosfera atingiu diversas 
ciências por décadas, inclusive as ciências da saúde. Para ilustrar a situação, 
observemos uma doença infecciosa de grande importância de saúde pública nos 
centros urbanos dos países em desenvolvimento: a leptospirose. 
 
Até poucas décadas atrás, leptospirose era uma doença rural com menor 
incidência. No ambiente rural, os roedores silvestres são o reservatório da 
Leptospira (o patógeno, a bactéria que causa a leptospirose), e a transmissão 
para os humanos se dá no contato destes com o ambiente contaminado pela 
urina dos roedores infectados. Quando saímos em direção ao ambiente urbano 
(seja por deslocamento, seja porque a mancha urbana se expandiu e agora 
cobre uma área antes rural), saem os roedores do campo e entram as ratazanas, 
a transmissão agora se dá nas ruas e terrenos, e a concentração de pessoas no 
espaço urbano aumenta a quantidade e frequência de casos a níveis que 
demandam intervenção das autoridades de saúde pública. 
 
Na empreitada de diminuir o número de casos humanos, e garantir segurança 
sanitária para os residentes das cidades, os programas de controle de zoonoses 
focam em eliminar os ratos urbanos portadores da bactéria, normalmente 
fazendo campanhas de controle com rodenticidas. Embora tais medidas 
consigam aliviar o número de contágios imediatamente após o controle 
populacional, basta a população de ratos ser deixada em paz que seus números 
se recuperam (e com eles, também voltam a pipocar os casos humanos). Nesse 
ponto cego da saúde sobre a ecologia que está minha intrusão de ecólogo na 
saúde pública. 
 
Se tentar acabar com o risco de infecção acabando diretamente com os ratos do 
local não funciona, quais alternativas a ecologia apresenta? Basta voltar aos 
princípios da ecologia de populações e lembrar que o principal definidor das 
populações animais num ambiente é sua capacidade de carga [pensem 
capacidade de carga como uma espécie de “orçamento” do ambiente a ser gasto 
sustentando a vida que o ocupa. Se a população excede o que o orçamento é 
capaz de segurar, faltam recursos para a população se manter plenamente, e a 
mesma vai encolher até ser toda contida pelo orçamento]. Se nós (e por nós, eu 



 

 

digo minha tese) encontrarmos quais são os principais componentes do 
ambiente afetado pela infestação de ratos (e consequente problema de 
leptospirose) que são úteis ou importantes para a presença e sobrevivência dos 
ratos, podemos manipular o ambiente de modo a deixar tais componentes 
indisponíveis ou limitados, reduzindo o quanto o ambiente é capaz de albergar 
ratos. Suficientes iterações desse processo de avaliação e manipulação do meio 
são capazes de diminuir permanentemente a população de ratazanas de uma 
área (em contraste com o sobe-e-desce populacional vindo do uso de 
rodenticidas) até que o tamanho populacional também limite a transmissão e 
alastro da zoonose. 
 
Amarrados a esse primeiro passo de reconhecer o problema de saúde pública 
como um problema também ecológico – ou como chamamos na academia, usar 
uma abordagem de One Health – surgem diversas possibilidades de aplicar o 
que se sabe da relação entre biodiversidade e seu meio para lidar com 
problemas urbanos. Vide como podemos traduzir tais ideias para o controle de 
doenças como dengue/zika/Chikungunya, como o controle de uma espécie de 
interesse para uma zoonose (como o caso dos ratos e da leptospirose) pode 
afetar posivita ou negativamente o funcionamento de outros ciclos de 
transmissão de zoonoses (como o caso da leishmaniose ou do hantavírus, que 
contam com os roedores urbanos para sua transmissão e mantimento nas 
cidades). 
 
[E para os que ficaram curiosos, posso citar duas possibilidades de 
características ambientais que podem ser alteradas para diminuir a capacidade 
de carga de ratazanas das áreas urbanas, de acordo com meus resultados: 
alterar a disponibilidade de solo nu com areia ou terra exposta (que pode dar 
abrigo às ratazanas) e/ou alterar a presença de corpos d’água e esgoto a céu 
aberto (que são uma via de movimento importante para as ratazanas, além de 
servir de suprimento de água)!  



 

 

Resumo 

Ratos urbanos representam um desafio à saúde pública, principalmente como 
reservatórios de patógenos de importância humana. Os esforços de controle e 
erradicação globais são focados em controle letal a base de rodenticida, uma 
medida de curta duração que permite a recuperação das populações com o 
tempo. Estudos da ecologia destes roedores são fundamentais para desenvolver 
programas de controle mais eficientes e guiar a implementação local dos 
mesmos. O presente estudo avaliou aspectos de ecologia de paisagem e 
demografia de ratos urbanos no contexto de uma área endêmica de leptospirose 
em salvador. A infestação por ratos em salvador está ligada a recursos 
associados à infraestrutura urbana precária e pobreza urbana. Os serviços 
urbanos básicos (coleta de lixo, visitas de agentes de saúde e campanhas 
rodenticidas do ccz) necessitam ser melhor avaliados em seu papel no controle 
e prevenção da transmissão de zoonoses associadas a roedores. Há uma lacuna 
grave na literatura quanto a estudos de avaliem empiricamente a efetividade de 
campanhas rodenticidas como medidas de prevenção de zoonoses. Por fim, 
propõe-se uma escala preditiva de risco de casos graves de leptospirose com 
base em sinais de infestação. 

Palavras-chave: controle populacional, serviços urbanos básicos, Rattus 
norvegicus, fauna sinantrópica, ecologia urbana 

  



 

 

Abstract 

Urban rodents pose a challenge to public health, especially as reservoirs for 
pathogens of human interest. Current global control/eradication efforts are 
focused in lethal control regiments based in rodenticide deployment, a measure 
with short-term effect that allows population rebound with time. Studies in rodent 
ecology are fundamental to develop effective control programs and guide the 
implementation at a local scale. The present study evaluated aspects of 
landscape ecology and demography or urban rodents in the context of an 
endemic area for leptospirosis in Salvador. Rat infestation in Salvador is linked 
to resources associated to precarious urban infrastructure and urban poverty. 
Basic urban services (trash collection, rodenticide campaigns by local pest 
control, and visits from health agents) need further evaluation to elucidate their 
role in prevention and control of rodent-borne zoonotic spread. There is a clear 
gap in literature regarding empirical studies evaluating the effectivity of 
rodenticide deployment as zoonosis prevention measure. Finally, a predictive 
score for severe leptospirosis cases based in infestation signs is proposed. 

Keywords: Basic Urban Services, Rattus norvegicus, urban ecology, 
synanthropic fauna, population control  
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______________________________________________________ 

Estrutura da Tese 

 

A presente tese está estruturada em quatro capítulos como segue: 

 

Capítulo I – Demographic drivers of Norway rat populations from urban 
slums in Brazil 

O primeiro artigo/capítulo: Demographic drivers of Norway rat populations 
from urban slums in Brazil trata da análise dos padrões demográficos de 
Rattus norvegicus em áreas urbanas da cidade de Salvador, e utiliza modelagem 
linear para definir as variáveis ambientais mais importantes para diferentes 
desfechos demográficos. 

 

Capítulo II – A provisão de Serviços Urbanos Básicos (BUS) em 
comunidades de baixa-renda no Brasil falha em neutralizar os 
determinantes ambientais da ‘rattiness’, uma medida composta de 
abundância de ratos 

Neste capítulo, analisou-se o efeito da cobertura de serviços urbanos básicos – 
coleta de resíduos sólidos, visitas de agentes de saúde e aplicação de 
rodenticida pelo CCZ – na infestação de Rattus norvegicus em áreas urbanas da 
cidade de Salvador. 

 

Capítulo III - A systematic review of rodent control as part of infectious 
disease control programs 

Trata-se da síntese narrativa de uma revisão sistemática da literatura buscando 
o corpus de evidência empírica sobre controle de roedores a base de rodenticida 
como medida de combate a zoonoses. 

 

Capítulo IV - Household rat infestation in urban slum populations: 
Development and validation of a predictive score for leptospirosis 

Neste capítulo/artigo, utiliza-se uma base de dados de casos graves de 
leptospirose de vigilância hospitalar, cruzada a um levantamento ambiental de 
sinais de risco, para desenvolvimento de um método preditivo do risco individual 
de cada domicílio de incidência de leptospirose.  
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______________________________________________________ 

Introdução geral 

 

One Health é uma abordagem integrativa proposta para o estudo e 
controle de doenças infecciosas (Jancloes et al. 2014). Trata-se da 
compreensão multidisciplinar das doenças infecciosas como fenômenos 
ocorrentes na interface entre as populações humanas, a biodiversidade e 
o ambiente que alberga todos os agentes desta relação e desde sua 
propositura (2008), busca integrar diversas disciplinas da ciência para 
elucidar o funcionamento de sistemas transmissivos de doenças com o 
intuito de diminuir seus impactos no estilo e qualidade de vida da 
população. Dentro do One Health, o estudo da ecologia das espécies e 
ambientes envolvidos no ciclo transmissivo de uma doença permite 
entender os fenômenos responsáveis pelo surgimento e mantimento do 
ciclo no tempo e espaço, e assim basear na história natural do ciclo 
transmissivo as atividades de controle e prevenção (2013). Embora o 
conceito de aplicar informação de estudos ecológicos para controle de 
espécies-praga não seja novo (Birch 1963), o paradigma de um controle 
holístico e integrado dos sistemas zoonóticos ganha nova urgência no 
atual período de transição epidemiológica (Pongsiri et al. 2009). 

Os ratos domésticos do Velho Mundo (gênero Rattus) são provavelmente 
os animais sinantrópicos mais conspícuos do ambiente urbano. O gênero 
tem uma rica história co-evolutiva com a presença humana: o surgimento 
do sedentarismo e agricultura permitiu o estabelecimento de 
comensalismo, e subsequentemente o movimento conjunto na dispersão 
geográfica (Puckett et al. 2016). Duas espécies, Rattus rattus e R. 
norvegicus, invadiram e colonizaram com sucesso ambientes em todo o 
globo e atingindo distribuição cosmopolita através da ação humana 
(Morand et al. 2015); uma associação tão íntima que muitos acreditam que 
as espécies tenham se tornado pragas obrigatórias, não sendo capazes 
de ocorrer fora de ambientes antrópicos (Feng and Himsworth 2013), num 
fenômeno de ecologia urbana conhecido como “urban exploiter” 
(McKinney 2002). 

A obrigatoriedade da relação e a proximidade de ocorrência entre roedores 
e populações humanas gera um cenário de conflitos entre as espécies. 
Estima-se que roedores urbanos causem perdas econômicas na casa das 
centenas de bilhões de dólares mundialmente apenas em danos e 
contaminação de produtos alimentícios, não incluindo os efeitos do 
impacto na vida selvagem e danos estruturais (e.g. risco de incêndio 
causado por danos a cabos de transmissão) (Parsons et al. 2017). 
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O maior impacto apresentado pela presença de roedores, entretanto, é a 
transmissão de zoonoses. Estima-se que cerca de 75% das doenças 
infecciosas emergentes de interesse humano são zoonoses (Ullmann and 
Langoni 2011), diversas destas com sistema reservatório envolvendo 
roedores sinantrópicos como é o caso da Peste, tifo, Hantavirus, 
bartonelose, brucelose, leptospirose, doença de Lyme e “febre do rato” 
causada por bactérias do gênero Spirillum e Streptobacillus (Kosoy et al. 
2015). A infestação urbana de roedores é, portanto, um fenômeno de 
importância para a saúde pública e o estudo das Doenças Tropicais 
Negligenciadas (NTDs), por representar a coexistência prolongada entre 
ratos hospedeiros de patógenos e populações humanas sob risco de 
contato e transmissão (Himsworth et al. 2014). As populações de baixa 
renda são as mais atingidas, respondendo por uma parcela 
desproporcional do fardo das NTDs (Garchitorena et al. 2017), comumente 
à margem da cobertura de serviços e infraestrutura urbanos relevantes à 
saúde, além de problemas com alta densidade populacional (Navegantes 
de Araújo et al. 2013). Estima-se que até 2050, tais populações, 
atualmente estimada entre 800 milhões e um bilhão de pessoas irão dobrar 
(Gurtler et al. 2008; Hacker et al. 2013). 

Entretanto, mesmo com alto risco para as populações humanas, grandes 
prejuízos econômicos e histórico de convivência, a biologia geral dos 
Rattus urbanos ainda é pouco compreendida. A maioria do conhecimento 
disponível é oriundo de animais de laboratório ou de condições de 
urbanização menos intensas (i.e. fazendas) (Parsons et al. 2017; Buxton 
1936), que não representam apropriadamente o comportamento das 
populações em ambiente urbano (Feng and Himsworth 2013). 

Seja como praga urbana, seja como reservatório zoonótico, o controle (e 
possível erradicação) dos Rattus urbanos necessita de uma forte base 
ecológica (Lambin et al. 2010; Birch 1963). Estratégias de controle 
eficientes precisam considerar as características da espécie, sua dinâmica 
populacional e a comunidade e paisagem onde estas estão inseridas de 
modo a refletir a complexidade das interações e melhor atender seus 
objetivos, como parte de uma abordagem de One Health (Johnson, de 
Roode, and Fenton 2015; Suzán et al. 2015). Nos últimos anos, houve 
significativo avanço na compreensão da dinâmica populacional 
(Himsworth et al. 2014; Panti-May et al. 2016), comportamento e estrutura 
social (Macdonald, Mathews, and Berdoy 1999) e da ecologia espacial 
(Lutermann et al. 2017; Richardson et al. 2017) de Rattus norvegicus. 
Entretanto, as relações de co-ocorrência com outras espécies, sua 
dinâmica espacial, e questões como sobreposição de nicho, interações e 
competição, têm recebido pouca atenção nos ambientes urbanos (Feng 
and Himsworth 2013; Dammhahn, Randriamoria, and Goodman 2017), 
com as demais espécies normalmente sendo excluídas das análises 
ecológicas (Himsworth et al. 2013; Himsworth et al. 2014). Embora não 
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amplamente compreendidas, as relações espaciais das espécies de ratos 
urbanos são consideradas fundamentais para o controle populacional e, 
consequentemente, controle dos impactos à qualidade de vida urbana 
(Angley et al. 2017). 

Compreender como a comunidade de roedores sinantrópicos urbanos se 
organiza no espaço, além de ser uma janela de oportunidade para 
compreender o ambiente urbano como ecossistema (Pickett et al. 2001), 
é de fundamental importância para o desenvolvimento de programas de 
controle e erradicação do tipo smart control (Parsons et al. 2017) cuja 
eficiência depende de sua adequada representação ecológica sobre as 
populações-alvo e considerar fenômenos ecológicos multiespécies de 
relevância para o ciclo transmissivo como efeito diluidor (Roche et al. 
2013) e organização espacial da comunidade (Ibarra-Cerdena et al. 2017; 
Johnson, de Roode, and Fenton 2015). O presente projeto tem por objetivo 
estudar a dinâmica espacial e interações interespecíficas dos Rattus da 
malha urbana do município de Salvador. O estudo da ecologia destas 
espécies é relevante não só pela insuficiência da literatura ecológica sobre 
estas espécies em meio urbano e sua relevância econômica como praga 
urbana (Parsons et al. 2017), mas também devido ao papel destas 
(especialmente Rattus norvegicus) no ciclo transmissivo da leptospirose 
na área de estudo, e seu consequente impacto na qualidade de vida e 
saúde coletiva das populações urbanas (Costa et al. 2014; Felzemburgh 
et al. 2014). 
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______________________________________________________ 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Compreender as relações entre a dinâmica populacional e uso do espaço por 
Rattus spp. em um contexto de sistema zoonótico urbano. 

 

Objetivos específicos 

1. Detectar os efeitos de componentes bióticos e abióticos da paisagem 
urbana em desfechos demográficos de populações silvestres de Rattus 
norvegicus. 

2. Avaliar os potenciais efeitos da presença e cobertura de serviços urbanos 
básicos na dinâmica populacional de Rattus norvegicus 

3. Avaliar sistematicamente a evidência presente na literatura a respeito da 
eficácia do controle químico populacional de roedores como medida de 
controle de zoonoses 

4. Propor, desenvolver e validar estatisticamente uma escala preditiva do 
risco domiciliar de incidência de formas clínicas graves de leptospirose 
com base em sinais ambientais. 
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______________________________________________________ 

Metodologia Geral 

Desenho amostral 

Roedores urbanos foram capturados em quatro bairros da cidade de Salvador 
como parte do projeto “Otimização de Medidas de controle para zoonoses em 
comunidades brasileiras” (GCRF Infections Foundation Awards 2016, Grant # 
MR/P024084/1, Medical Research Council, Reino Unido) realizado pelo Instituto 
de Saúde Coletiva (ISC/UFBA), Instituto Gonçalo Moniz (Fiocruz Bahia), 
Universidade de Yale e Universidade de Liverpool. As coletas foram realizadas 
em dois blocos: entre abril e junho, e entre outubro e novembro de 2018, 
utilizando armadilhas de captura viva tipo Tomahawk, instaladas em pontos 
aleatorizados. Em cada ponto de armadilhagem georreferenciado, um 
questionário padronizado para levantamento de dados bióticos e abióticos da 
paisagem foi preenchido (Zeppelini et al. 2020). 

Uma revisão sistemática foi realizada nas bases indexadoras de publicações 
PubMed e Web of Science levantando todos os artigos publicados em inglês nos 
últimos 50 anos (1970-2020), a fim de avaliar a evidência empírica disponível 
sobre a efetividade de programas de controle/erradicação populacional de 
roedores usando rodenticida como medida de saúde pública para controle de 
zoonoses. A revisão seguiu um protocolo desenvolvido de acordo com as 
recomendações técnicas do PRISMA statement (Moher et al. 2009) e registrado 
no sistema PROSPERO (Zeppelini, Costa, and Browne 2020). 

Para desenvolvimento da escala preditiva, foi cedido acesso a dados de 
vigilância epidemiológica hospitalar de casos graves de leptospirose 
previamente coletados e depositados no Instituto Gonçalo Moniz (Fiocruz Bahia) 
no período de janeiro/2007 a dezembro/2009. Os dados contam com 
informações geográficas da incidência do caso e um questionário de inspeção 
domiciliar para infestação de roedores adaptado do CDC (Costa et al. 2014). Um 
grupo controle foi selecionado aleatoriamente em áreas adjacentes aos locais 
dos casos recuperados da vigilância hospitalar. 

Análises estatísticas 

Um modelo linear generalizado foi gerado para determinar o efeito das variáveis 
de paisagem nos diferentes desfechos demográficos medidos nos ratos 
capturados. O modelo de cada desfecho passou por uma seleção passo-a-passo 
utilizando o Critério de Informação de Akaike para rankeamento dos modelos. 

Uma regressão condicional logística foi utilizada para definir as variáveis 
levantadas pela inspeção domiciliar que preveem a incidência de casos graves, 
com um processo de seleção eliminatório retrógrado para detecção do conjunto 
mais parcimonioso. A escala prognóstica foi produzida com uso dos coeficientes 
beta da regressão de cada variável retida pela eliminação passo-a-passo como 
pesos de cada variável. O poder discriminativo da escala foi avaliado 
estatisticamente utilizando o cálculo da estatística C a partir da curva ROC (curva 
de Característica de Operação do Receptor), assim como a sensibilidade e o 
risco de falsos resultados. 
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Capítulo I 

Demographic drivers of Norway rat populations from urban slums 

In Brazil 

 

A ratazana (Rattus norvegicus) é uma praga global, conhecida por resistir à 

erradicação e a programas de controle. Controle populacional eficiente, 

especialmente em contexto urbano, depende de conhecimento sobre a 

demografia e a ecologia da população-alvo. Analisou-se a relação entre quatro 

desfechos demográficos estimados por dados de captura, e dados ambientais 

em escala fina medidos no sítio de coleta. Feridas, um proxy para interações 

agonísticas, foi associado a indivíduos maduros. Áreas com características 

ambientais favoráveis aos ratos, como esgotos a céu aberto e chão de terra, 

foram associadas a indivíduos maduros com boa condição física. Medidas de 

controle (fontes de stress Ambiental) possivelmente estão afetando a estrutura 

social das colônias, aumentando a frequência e distribuição de interações 

agonísticas, que foram comuns em ambos os sexos e estágios de maturidade. 

A relação entre condições favoráveis e os marcadores demográficos analisados 

indicam possíveis alvos de intervenções de controle através de manipulação 

ambiental, e podem ser incorporadas aos modelos atuais de controle de 

roedores, aumentando seu sucesso a longo prazo. 
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Supplementary Material. 

 

Section 1 – Hypothesis for variable selection. 

Each variable can be classified either as a “resource”, being any kind of resource or 

environmental feature that in one or other state facilitates or is fundamental to the presence 

of rats in the area as measured by captures; or as a “stressor”, any kind of negative impacting 

feature that can diminish the probability of having rats occupying the area. Sex and maturity 

have been added to all models as to account for the possibility of sex and age-specific 

variations in behavior (adult and male Norway rats have larger home range, explore and 

disperse more, and are more aggressive, thus more likely to face situations such as finding 

poison baits and entering households). SMI will be added to the wounds model as dominant 

and aggressive individuals tend to be larger; age and body size/condition indicate whether an 

individual is a possible dominant (and prone to be aggressive towards younger, smaller, more 

naïve individuals). 

 

Resources 

❖ Type of ground coverage (presence-absence) 

❖ Presence of sewers within the buffer (presence-absence) 

❖ Presence and type of water bodies (categories: water body, puddle, leakage, absent) 

❖  Available residues [both domestic trash and debris from construction work] (presence-

absence) 

 

Stressors 

❖ Capture of opossums (presence-absence) 

❖ Dogs (presence-absence and counts) 

❖ Cats (presence-absence and counts) 

❖ CCZ visits in the last 12 months (presence-absence) 

❖ Use of rodenticides (presence-absence) 

 

Hypothesis for each model 

 Sex model 

- Opossums: opossums might predate a certain sex more commonly due to territorial 

behaviors, and/or cause females to avoid certain areas for risk of predation of the 

young. 

- Ground coverage: pervious soil could be attracting more females due to the available 

soil for burrows. 

- Available residues: areas with high amounts of resources might pool in more of one sex 

to defend them. 
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- Water bodies: water bodies are important pathways for Norway rat’s movement in the 

landscape. The presence of water bodies could be the entrance point of males displaced 

from their groups by a dominant individual. 

- Presence of sewers: sewers could be the entrance point of males displaced from their 

groups by a dominant individual. 

- CCZ visits: the visits, that usually end with application of rodenticides, could be culling 

one sex more than the other due to exploration behaviors. 

- Rodenticides: rodenticides could be culling one sex more than the other due to 

exploration behaviors 

- Cats and dogs: these animals act as predators, and could be culling one sex more than 

the other due to territorial and exploration behaviors 

 

Maturity model 

- Dogs and cats: these animals act as predators, and could be culling more young naïve 

individuals that are either exploring the environment, or have not learned to avoid 

predation. 

- CCZ visits: the application of rodenticides could be affecting more one age group, as the 

poison is applied in the burrows and their direct vicinities. 

- Rodenticide: the application of rodenticides could be affecting more one age group, as 

the poison is applied in the burrows and their direct vicinities. 

- Ground coverage: areas with pervious soil will gather more adult individuals, as they 

build their burrows. 

- Water bodies: water bodies could be causing an influx of younger individuals, arriving 

displaced from groups by a dominant male. 

- Sewers: sewers could be causing an influx of younger individuals, arriving displaced from 

groups by a dominant male. 

- Available residues: more adults could be concentrated in an area with abundant 

resources to defend it from outsiders. 

- Opossums: opossums could be predating young individuals preferentially as they are 

smaller and might not be prepared to fend off a predator. 

 

Wounds model 

- Cats and dogs: these animals are predators, and predation can be seen as a stressor that 

could induce more agonistic interactions between members of a colony. 

- CCZ visits: the use of rodenticides could be a modulator of wounds by removing 

individuals from the population and alleviating competition. 

- Rodenticide: the use of rodenticides could be a modulator of wounds by removing 

individuals from the population and alleviating competition. 

- Ground coverage: areas with pervious soil will have animals with more wounds due to 

territorial defense. 

- Category of water body: animals captured near water bodies are likely to be wounded 

due to escaping or migrating away from a dominant male. 
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- Sewers: animals captured near sewers are likely to be wounded due to escaping or 

migrating away from a dominant male. 

- Available residues and materials: areas rich in resources will be populated by animals 

with wounds caused by territory defense. 

- Opossums: opossums could both be predating selectively an age class and deflating the 

rate of agonistic encounters, as well as being responsible by some of the wounds 

themselves. 

 

SMI model 

- Cats and dogs: these animals are predators, and predation can be seen as a stressor that 

could affect the population’s body condition. 

- CCZ visits: animals exposed to poison might not die, but have an aggravated body 

condition. 

- Rodenticide: animals exposed to poison might not die, but have an aggravated body 

condition. 

- Ground coverage: areas with pervious soil might be occupied selectively by larger 

animals that displace smaller competitors. 

- Category of water body: animals captured near water bodies are likely to be smaller, 

migrating away from a dominant male. 

- Sewers: animals captured near sewers are likely to be smaller, migrating away from a 

dominant male. 

- Available residues and materials: areas rich in resources will be populated by larger 

dominant animals. 

- Capillaria hepatica: a parasite naturally worsens its host’s body condition. 
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Section 2 – Eveness tests for communities 

Code: 

#sex 

dmsub %>% select (rat_id,area,sex_bin) %>% group_by (area, sex_bin) %>% summarise(n=n()) 

%>% mutate(freq= n/sum(n)) %>% kable 

summary(glm(sex_bin ~ area, family= binomial, data=dmsub)) 

#weight 

dmsub %>% select (rat_id,area,weight) %>% group_by (area) %>% 

summarise(xweight=mean(weight))%>% kable 

summary(lm(weight ~ area, data=dmsub))  

#maturity 

dmsub %>% select (rat_id,area,maturity_bin) %>% group_by (area, maturity_bin) %>% 

summarise(n=n()) %>% mutate(freq= n/sum(n)) %>% kable 

summary(glm(maturity_bin ~ area, family= binomial, data=dmsub)) 

 

Areas x Sex (Summary) 

Area Sex N Frequency 

AC Female 21 0.5676 

AC Male 16 0.4324 

MR Female 13 0.619 

MR Male 8 0.381 

NC Female 20 0.5263 

NC Male 18 0.4737 

RS Female 8 0.44 

RS Male 10 0.56 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.2735  -1.0643  -0.9794   1.2225   1.3893   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)  -0.2719     0.3318  -0.819    0.413 

areaMR       -0.2136     0.5586  -0.382    0.702 
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areaNC        0.1666     0.4644   0.359    0.720 

areaRS        0.4951     0.5789   0.855    0.392 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

Null deviance: 157.16  on 113  degrees of freedom 

Residual deviance: 155.83  on 110  degrees of freedom 

AIC: 163.83 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

 

Area x Weight 

Area Weight 

AC 269.459 

MR 225.69 

NC 285.447 

RS 261.111 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-255.447  -65.945    0.541   74.310  174.553  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)  269.459     15.528  17.354   <2e-16 *** 

areaMR       -43.769     25.805  -1.696   0.0927 .   

areaNC        15.988     21.814   0.733   0.4652     

areaRS        -8.348     27.142  -0.308   0.7590     

 

Residual standard error: 94.45 on 110 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.04786, Adjusted R-squared:  0.02189  

F-statistic: 1.843 on 3 and 110 DF,  p-value: 0.1436 

 

Area x Maturity 
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Area Maturity N Frequency 

AC Juvenile 8 0.2162 

AC Adult 29 0.7838 

MR Juvenile 11 0.5238 

MR Adult 10 0.4762 

NC Juvenile 6 0.1579 

NC Adult 32 0.8421 

RS Juvenile 5 0.2778 

RS Adult 13 0.7222 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.9214  -1.1372   0.5863   0.6980   1.2181   

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)   1.2879     0.3994   3.225  0.00126 ** 

areaMR       -1.3832     0.5919  -2.337  0.01946 *  

areaNC        0.3861     0.5978   0.646  0.51836    

areaRS       -0.3323     0.6606  -0.503  0.61490    

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

 

Null deviance: 131.40  on 113  degrees of freedom 

Residual deviance: 122.12  on 110  degrees of freedom 

AIC: 130.12 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 
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Supplementary material 2: table with the results of the stepwise model selection. Models in bold were selected 

Model 
Model 
rank        AIC ΔAIC Weight 

Maturity            

 1 Sex Sewers Water category     118,3 0 0,015 

 2 Sex Sewers Water category Cat (counts)    118,4 0,05 0,014 

 3 Sex Sewers      119,2 0,84 0,01 

 4 Sex Sewers 
Accumulated 
materials     119,4 1,09 0,009 

 5 Sex Sewers Water category Cat (counts) 
Accumulated 
materials   119,4 1,11 0,008 

Wounds (sex 
and maturity 
interaction 
model)            

 1 Sex Maturity      70,7 0 0,552 

 2 Sex Maturity Sex*Maturity     71,4 0,67 0,395 

Wounds (full 
model)            

 1 Sex Maturity Rodenticide CCZ activity Dog (counts)   64,1 0 0,012 

 2 Sex Maturity Rodenticide CCZ activity 
Available 
residues 

Dog 
(counts)  64,4 0,29 0,01 

 3 Sex Maturity Rodenticide CCZ activity 
Available 
residues   64,6 0,48 0,009 

 4 Sex Maturity Rodenticide CCZ activity    64,6 0,56 0,009 

 5 Sex Maturity Rodenticide CCZ activity Dog (counts) Dog (Y/N)  64,7 0,62 0,009 

 6 Sex Maturity Rodenticide Dog (Y/N) 
Available 
residues 

Dog 
(counts)  64,8 0,68 0,009 
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 7 Sex Maturity Rodenticide 
Dog 
(counts) Dog (Y/N)   64,8 0,7 0,008 

 8 Sex Maturity Rodenticide CCZ activity 
Available 
residues Dog (Y/N) 

Dog 
(counts) 64,9 0,77 0,008 

 9 Sex Maturity Rodenticide 
Dog 
(counts)    65,1 1,06 0,007 

SMI            

 1 Sewers Sex CCZ activity 
Ground 
coverage 

Accumulated 
materials   1164,7 0 0,005 

 2 Sewers Sex CCZ activity 
Ground 
coverage 

Accumulated 
materials 

Dog 
(counts)  1165,2 0,41 0,004 

 3 Sewers Sex CCZ activity 
Ground 
coverage 

Accumulated 
materials Capillaria 

Dog 
(counts) 1165,6 0,9 0,003 

 4 Sewers Sex CCZ activity 
Ground 
coverage 

Accumulated 
materials 

Available 
residues  1166 1,25 0,003 

 5 Sewers Sex CCZ activity 
Ground 
coverage 

Accumulated 
materials Capillaria 

Dog 
(counts) 1166 1,28 0,003 

 6 Sewers 
Accumulated 
materials CCZ activity 

Ground 
coverage    1166,1 1,31 0,003 
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______________________________________________________ 

Capítulo II 

A provisão de Serviços Urbanos Básicos (BUS) em comunidades de 
baixa-renda no Brasil falha em neutralizar os determinantes ambientais da 

‘rattiness’, uma medida composta de abundância de ratos 

 

Artigo em avaliação pelo periódico Journal of Applied Ecology [21 de março de 
2022], traduzido. 

Globalmente, comunidades pobres urbanas sofrem e inequidade 
socioeconômica, provisão precária de serviços e ambiente degradado; tornando-
se casa de diversos reservatórios zoonóticos, como ratos. Enquanto as 
oportunidades de melhorias infrastruturais sejam poucas neste contexto, 
controle direcionado de reservatórios é possível em algumas situações. Antes 
de adotar esta estratégias para ratos urbanos, um ponto de entrada é avaliar o 
impacto dos serviços básicos existentes na abundância de ratos. 

A avaliação do controle de roedores é complicada pela ausência de um padrão-
ouro nas métricas para abundância, e estudos normalmente avaliam mais de 
uma métrica, fazendo os resultados menos interpretáveis. Assim, nós focamos 
na questão da provisão dos serviços urbanos básicos (BUS) – coleta de 
resíduos, aplicação de rodenticidas e visitas dos agentes de saúde – afetam 
abundância de ratos em quatro comunidades pobres brasileiras aplicando pela 
primeira vez o framework da rattiness – um método estatístico para combinação 
de múltiplas métricas de abundância que não necessariamente foram 
amostradas nas mesmas localidades. Rattiness, nosso proxy para abundância 
de ratos, é um processo latente espacialmente contínuo que é comum às três 
métricas. 

Em um estudo transversal, nós exploramos heterogeneidade especial na 
provisão dos BUS em nossa área de estudo para avaliar sua associação com a 
presença de sinais de roedores, marcas de roedores nas placas de pegadas e 
ratos capturados por armadilhas, individualmente amostradas em 560 pontos. 
Estas métricas imperfeitas foram modeladas juntas para explorar a relação entre 
BUS e rattiness. Todos os modelos selecionados levaram em conta os fatores 
ambientais e socioeconômicos como preditores de base para abundância de 
ratos. 

Síntese e aplicações: rattiness se provou útil como ferramenta para unir 
informação entre as três métricas, e foi mais sensível em detectar os efeitos dos 
preditores de base considerados. Sinais de roedores e rattiness foram 
positivamente associados aos maiores índices de provisão dos BUS e variáveis 
ambientais importantes como recursos para ratos. Enquanto recomendamos 
ação participativa para avaliar os BUS, a evidência de que as variáveis 
ambientais de base (acesso a esgotos, presença de lixo, solo permeável) foram 
fortemente associadas com abundância de ratos reforça a importância de ações 
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focais em pequena escala de modificação ambiental para reduzir os recursos 
para os ratos. 
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Introdução 

Grande parte das condições que definem os assentamentos urbanos informais, 
atualmente morada de mais de um bilhão de pessoas, estão ligadas à provisão 
inadequada de Serviços Urbanos Básicos (BUS) dentro destas comunidades, 
como a coleta de lixo, infraestrutura de sanitação básica e acesso à água limpa 
e provisão de serviços de saúde (Un-Habitat, 2016). Inequidades na provisão 
dos BUS são parte de um problema de exclusão histórica na América Latina (De 
Ferranti et al., 2003), não tratados adequadamente por políticas do governo local, 
que são normalmente de curto-prazo e desenhadas para maximizar o lucro 
político (Jones et al., 2014). Ainda, a insegurança de trabalho e baixos níveis de 
educação formal contribuem para reduzir a mobilização comunitária para buscar 
melhoria dos BUS (Jones et al., 2014). O resultado é um ambiente urbano 
marginalizado, que combina pobreza e inequidade social, com poucos 
prospectos de mudança a longo-prazo.  

Aqui, também, a fauna sinantrópica (associada aos humanos) encontra a maior 
proximidade com humanos (Hagan et al., 2016; Walsh, 2014), e é uma fauna 
simplificada (um subgrupo que resiste ao filtro ecológico da urbanização 
(McKINNEY, 2002)), incluindo diversos reservatórios e/ou vetores zoonóticos. 
Destes, ratos são os mais bem-sucedidos e distribuídos (MORAND et al., 2015). 
Em particular, as condições como lixo espalhado, acesso à água (e.g. poças, 
vazamentos ou esgoto a céu aberto), materiais de construção descartados e 
casas abandonadas apresentam uma abundância de comida e abrigo para 
populações de ratazanas em áreas Peri domiciliares (Childs et al., 1998; Costa 
et al., 2014b; Santos et al., 2017).  

A ratazana, quase universal, Rattus norvegicus, é um dos reservatórios 
principais de Leptospira no ambiente urbano. Anualmente, mais de um milhão 
de casos de leptospirose são registrados no mundo, com 58 mil mortes 
reportadas, e os moradores de assentamentos informais são os mais afetados 
pela doença (Costa et al., 2015). Ratazanas também são carreadores de 
diversos micro e macroparasitas zoonóticos (Carvalho-Pereira et al., 2018; Costa 
et al., 2014a; Rothenburger et al., 2017) e sua presença é associada a um efeito 
detrimental na saúde física e mental dos habitantes locais (Byers et al., 2019a). 
Aditivamente, podem ter um efeito econômico negative ao danificar lavouras e 
reservas alimentares, e destruindo prédios (Almeida et al., 2013; Montes De Oca 
et al., 2017; Singleton et al., 2003). Como resultado, a avaliação e controle de 
populações de ratos são estratégias comuns para prevenção de doenças. O 
controle em ambientes informais ricos em recursos tem se mostrado inefetivo a 
longo-prazo (De Masi et al., 2009; Fernández et al., 2007), mas vale ressaltar 
que o planejamento das intervenções e sua avaliação são complicados por 
dificuldades na medição da abundância de ratos em si. 

Tendo em vista a impraticidade de obter números absolutos para os ratos, 
abundância relativa e atividade são normalmente utilizadas (Cavia et al., 2012). 
Dado que não há um padrão-ouro para abundância, ecólogos devem equilibrar 
a necessidade de identificar a métrica mais adequada com as considerações 
operacionais (custo, logística e praticidades) para obter a melhor informação das 
métricas selecionadas (Byers et al., 2019a; Cavia et al., 2012; Childs et al., 1998; 
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Costa et al., 2014b; Himsworth et al., 2014). Métodos de captura, por exemplo, 
necessitam garantir amostragem suficientemente longa, cobrindo uma área 
adequada para capturar a variação demográfica na população e garantir que a 
população amostrada e garantir representatividade. Isto, entretanto aumenta 
custos de equipamento e pessoal (Byers et al., 2019a), entretanto permite medir 
carga parasitária de ratazanas, que é importante para abordagens 
multidisciplinares ecoepidemiológicas para controle de doenças (Khalil et al., 
2021; Rothenburger et al., 2017). A alternativa baseada em placas de pegadas, 
amostra pegadas de ratos em placas pré-preparadas, com menos custos e 
permite ampliar a cobertura de área, mas é uma medida de atividade, não 
abundância (Hacker et al., 2016). Apesar de amostragens sistemáticas usarem 
mais de uma métrica como prática comum,  um método para combinar múltiplas 
métricas de abundância enquanto considera a correlação espacial foi 
desenvolvido só recentemente (Eyre et al., 2020). Uma das principais vantagens 
do método é permitir métricas coletadas em diferentes locais funcionarem como 
um processo único de rattiness – um proxy para a abundância de ratos, definido 
para incluir todos os processos associados com abundância animal (presença E 
atividade) e que pode ser usado para quantificar exposição, incluindo variação 
espacial na exposição, de uma doença de interesse. Isto é particularmente útil 
quando a aplicação de diferentes métricas não é possível em todas os pontos 
amostrais (Cavia et al., 2012), ou quando medidas tem perdas (por vandalismo 
ou clima) – ocorrência comum em ambientes urbanos informais (Hacker et al., 
2016; Panti-May et al., 2016). 

Estratégias de sucesso para minimizar o impacto dos reservatórios zoonóticos e 
vetores de doença em comunidades urbanas tem focado na Pesquisa Ativa 
Participatória (PAR) (De Urioste-Stone et al., 2014; Vanlerberghe et al., 2010). 
Através da PAR, membros da comunidade são participantes ativos das tomadas 
de decisão, que empodera a comunidade e garante a aceitação local e o uso de 
longo prazo da solução. Tendo em vista as dificuldades encontradas na 
implementação de intervenções de larga-escala (Jones et al., 2014), soluções 
de baixo custo e criativas (em termos de materiais e estratégias) dirigidas a uma 
necessidade específica da comunidade, pode ser uma medida mais efetiva. 
Entretanto, antes de propor novas intervenções, é crítico entender como as 
intervenções atuais modificam a abundância de reservatórios na comunidade 
humana de interesse. 

Neste estudo, lidamos com a questão se os BUS afetam a abundância de 
ratazanas numa comunidade pobre urbana brasileira utilizando a rattiness no 
problema pela primeira vez. A combinação de infraestrutura fraca e falta de 
planejamento urbano, assim como violência do tráfico de Drogas, podem limitar 
a penetração dos serviços. Altos níveis desses fatores em pequenas áreas 
implicam que a provisão de serviços pode variar significativamente em uma 
mesma comunidade. Esta variação nos prove com uma oportunidade para 
avaliar se a provisão dos BUS – aqui: coleta de lixo, aplicação de rodenticida, e 
visitas dos agentes de saúde – são associados com uma redução de abundância 
de ratos, após controlar para fatores ambientais e socioeconômicos medidos 
usando levantamentos ecológicos e conversão em variáveis mapeadas. 
Finalmente, o estudo busca prover ferramentas para as partes interessadas  
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estarem informadas na necessidade de modificar os protocolos BUS atuais, e 
pode guiar a implementação de novas intervenções de escala local para controle 
de abundância de ratos (e zoonoses associadas) nos ambientes informais. 
Assim, vamos avaliar a associação dos BUS com cada uma das métricas atuais 
e imperfeitas (presença de sinais de roedores, placas de pegadas e capturas) 
individuais. Vamos então combinar as métricas que definam um processo latente 
espacialmente contínuo para todos, a rattiness, a ser utilizadas como proxy para 
abundância de ratos na investigação dos efeitos dos BUS, de modo a comparar 
a performance com seus componentes convencionais.  

 

Materiais e métodos 

 

Desenho de estudo 

O estudo foi realizado na periferia de Salvador, Bahia – a Terceira maior cidade 
do Brasil, aproximadamente 3 milhões de habitantes. A área inclui quatro 
comunidades diferentes, com entre 0.07 e 0.09 km², dentro das regiões de 
Marechal Rondon, Alto do Cabrito, Rio Sena e Nova Constituinte. Três dos sítios 
de estudo tem gradientes de altitude significativos neles (Fig. 1), com as áreas 
mais baixas em proximidade com os esgotos abertos, e as áreas mais altas 
consideradas de melhor qualidade imobiliária, com bom acesso às vias 
principais. A exceção, Nova Constituinte, é uma área plana distante das vias 
principais, e possui um charco no centro.  

Figura 1. Mapa da área de amostragem, com o gradiente de elevação. 

 

Coleta de dados 

O estudo foi transversal, com todos os dados georreferenciados e coletados 
entre abril e junho de 2018 (época chuvosa) nos 4 ambientes. Três diferentes 
métricas de abundância de ratos foram coletadas, nominalmente marcas em 
placas de pegadas, presença de sinais de infestação (fezes, trilha e tocas) e 
capturas em armadilha. Em cada área, a instalação das placas de pegada 
sempre ocorre antes da armadilhagem, para a remoção de roedores não afetar 
o registro de atividade. Ainda, dados domiciliares e ambientais foram coletados 
por questionário para levantar informações sobre fatores base ambientais que 
podem prever a abundância de ratos, e sobre a provisão dos BUS. A linha do 
tempo da coleta de dados está na Fig. 2, com mais detalhes nos protocolos 
abaixo. 
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Figura 2 – Timeline do estudo. Cada Caixa representa o número de dias em 
campo para cada coleta. Números anotados no rodapé descrevem o esforço de 
coleta empreendido. 

 

1. Placas de pegada (marcas de ratos) 

Em cada sítio de estudo, 95 pontos foram inicialmente selecionados por 
amostragem aleatorizada com restrição especialmente contínua, com pontos ao 
menos 20m separados. Cinco pontos pareados próximos foram adicionados a 
uma distância máxima de 5m de pontos gerais para distinguir entre variação 
espacial de pequena escala e ruido na análise subsequente. A seleção dos 
pontos foi validada em campo, os inacessíveis/em área privada foram movidos 
para o ponto mais próximo em espaço viável.  

Placas de pegada foram aplicadas como descrito previamente (Hacker et al., 
2016). Placas foram expostas por duas noites e checadas e fotografadas após 
cada noite (Figs. 3A-B). fotografias foram depois analisadas por dois leitores 
experientes independentes como previamente descrito, para identificar as 
marcas de ratos, nominalmente as marcas de cauda, pegadas e arranhões (Fig. 
3C). 

 

Figura 3 – coleta de dados em campo. A) placas sendo aplicadas em campo; B) 
placas limpas, prontas para instalação; C) placa com marcas; D) armadilhagem. 

2. Armadilhagem (remoção de ratos) 

40 pontos aleatorizados em domicílios foram selecionados em cada local para 
armadilhagem. Validação dos pontos consistiu de visitas de campo para 
identificar se os pontos estão em área domiciliar com quintal disponível. 
Armadilhagem seguiu protocolo prévio (Panti-May et al., 2016) com duas 
armadilhas tipo Tomahawk, com isca fresca em cada área, por 4 noites seguidas. 
Após cada noite, as armadilhas foram checadas para presença de capturas e 
reiscagem/reposição (esforço de captura por ponto de oito armadilhas-noite) 
(Fig. 3D). Após captura, os animais foram transportados para laboratório aberto 
e processados seguindo protocolos validados (Costa et al., 2014a; Mills et al., 
1995) para estudos relacionados. 

3. Sinais de roedores 

Em cada localidade de coleta por placas ou armadilhas, um questionário 
Ambiental foi conduzido em um buffer de 10 metros de raio do ponto geolocado 
para identificar a presença de trilhas, fezes e tocas de ratos. Quando o ponto 
teve ao menos um registro de um dos fatores, foi considerado positivo.  

4. Levantamento Ambiental e domiciliar 
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Enquanto o levantamento de sinais foi feito, um levantamento Ambiental foi 
conduzido num raio de 10 metros. Os dados amostraram diversas variáveis 
ambientais previamente reportadas como preditores de ocorrência de ratos, 
como presença de fontes de alimento (e.g., lixo orgânico e comida de pets). 
Abrigo (e.g., material de construção acumulado e lixo inorgânico, solo 
permeável); e presença de água (e.g., esgoto aberto) (Costa et al., 2014b; 
Traweger et al., 2006).  

No levantamento domiciliar, um total de 955 domicílios foram amostrados nas 4 
áreas para levantar dados da provisão de BUS. O chefe de domicílio foi abordado 
para responder sobre questões específicas das visitas dos agentes de saúde 
(proxy da educação de saúde e higiene), e de agentes do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) (proxy para aplicação de rodenticida) nos seis meses prévios à 
amostragem, e a provisão de coleta de lixo (se existe, se é por caminhão ou 
container na rua).  

5. Geração de variáveis ambientais mapeadas 

Diversas fontes adicionais de informação Ambiental foram identificadas como 
potencialmente relevantes para a ocorrência de ratazanas foram convertidas em 
variáveis espaciais pelo QGIS. Elevação foi calculada em cada localidade de 
amostragem em relação ao fundo do vale (com resolução de 5x5m) e foi utilizada 
para calcular a distância tridimensional entre o ponto amostral e as pilhas de lixo 
em ambiente público. Dados de cobertura de solo foram criados por máxima 
verossimilhança supervisionada no QGIS por imagens de satélite WorldView-3 
(resolução 0.3m x 0.3m) de 28/05/2017.  A classificação foi utilizada para derivar 
dados de solo arável (vegetação, solo nu e água) em um raio de 10 metros de 
cada ponto amostral. 

Todos os dados foram coletados em tempo real e armazenados em uma base 
de dados (REDCap). Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso 
Animal (CEUA) no protocolo 019/2016 do IGM – Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e o comitê de ética em pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva  - 
Universidade Federal da Bahia – nº041/17, nº protocolo 2.245.914.  

 

Estatística 

  

Definição de variáveis de resposta 

A presença binária de vestígios de ratos foi modelada por regressão logística. 
Tanto a armadilhagem quanto as placas de pegada tiveram medidas sucessivas 
em cada localidade (4 e 2 dias respectivamente), e foram modeladas usando 
modelos generalizados lineares mistos (GLMMs) com efeito aleatório de 
localização. Para a variável de captura de ratos, o processo foi modelado como 
um processo de Poisson não-homogêneo onde uma armadilha fechada era 
considerada como fechando no meio do caminho de um dia de amostragem para 
lidar com o problema de fechamento sem captura (por outros animais ou alguém 
mexer na armadilha). Isto foi obtido com um GLMM com função link log-log 
complementar com um offset temporal de log(0.5) para armadilhas fechadas 
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vazias. A variável binomial de placas foi modelada como o número de placas 
positivas em cada período de 24h usando um GLMM com função de erro 
binomial. Área de estudo foi controlado como efeito fixo para as três variáveis de 
resposta. 

Para a modelagem conjunta das três variáveis resposta, o arcabouço 
geoestatístico da rattiness (Eyre et al. 2020) foi aplicado para uso com a 
rattiness, denotada R(x), como valor real e espacialmente contínuo estocástico. 

Os dados consistem dos desfechos 𝑌𝑖 = (𝑌𝑖,𝑗: 𝑗 = 1, 2, 3) onde 𝑖 = 1, … , 𝑁, 

coletados em um grupo discreto de localidades 𝑋 = {𝑥𝑖: 𝑖 = 1, … , 𝑁}. As variáveis 
de desfecho 𝑌𝑗: 𝑗 = 1, 2, 3  são o conjunto de métricas que provêm informação 

sobre R(x): sinais de ratos (𝑗 = 1), armadilhas (𝑗 = 2) e placas (𝑗 = 3). 𝑔𝑗(∙) e 

𝜂𝑗(𝑥𝑖) denotam a função link e o preditor linear do desfecho das variáveis 𝑌𝑖,𝑗: 𝑖 =

1, … , 𝑁. Assim, 

𝑔𝑗{𝑢𝑗(𝑥𝑖)} = 𝜂𝑗(𝑥𝑖) = 𝛼𝑗 + 𝜎𝑗𝑅(𝑥𝑖) 

𝑅(𝑥𝑖) = 𝑑𝑇(𝑥𝑖)𝛽 + 𝑆(𝑥𝑖) 

onde 𝑑(𝑥𝑖) é vetor de variáveis explanatórias com coeficientes 𝛽 de regressão 
associados. Neste estudo, usamos a abordagem da rattiness com variação 
especial modelada como um processo especial gaussiano estacionário e 
isotrópico, S(x). 𝜎𝑗 > 0: 𝑗 = 1, 2, 3 são parâmetros de escala que leva em conta 

as diferentes escalas de variação dos preditores lineares de cada desfecho 𝑌𝑖,𝑗. 

Nós especificamos uma função exponencial de correlação espacial 

𝐶𝑜𝑟𝑟{𝑆(𝑥), 𝑆(𝑥′)} = 𝑒−𝑢/𝜙 

onde 𝑢 = ‖𝑥 − 𝑥′‖ é a distância euclidiana entre 𝑥 e 𝑥′, e 𝜙 regula a taxa de 
decaimento a  zero da correlação espacial com o aumento da distância 𝑢. 

Neste estudo, usamos a modelagem apresentada por Eyre et al. (2020). A 
variável 𝑌𝑖,1 é um indicador binário tomando o valor 1 se ao meons um sinal de 

ifnestação for encontrado em um local 𝑥𝑖 e 0 em caso negativo. Modelamos a 
probabilidade de encontrar sinais de infestação de ratos, 𝜇1(𝑥𝑖), usando uma 

regressão logit-linear 𝑙𝑜𝑔{𝜇1(𝑥𝑖)/(1 − 𝜇1(𝑥𝑖))} = 𝛼1 + 𝜎1𝑅(𝑥𝑖).  

𝑌𝑖,2, é uma variável binomial representando o número de armadilhas, de um total 

de 𝑛𝑖,1, na qual ratos foram capturados. O número de capturas por uma 

armadilha é assumido como seguindo um processo Poission de variação não-
homogênea de tempo com intensidade 𝑡𝑖𝜇2(𝑥𝑖), 𝑡𝑖 como o tempo (em dias) pelo 
qual uma armadilha é operacional, e 𝑙𝑜𝑔{𝜇2(𝑥𝑖)} = 𝛼2 + 𝜎2𝑅(𝑥𝑖). Este segue que 
a probabilidade de capturar um rato 1 −  𝑒𝑥𝑝{𝑡𝑖𝜇2(𝑥𝑖)}. Se uma armadilha é 
encontrada fechada sem rato, assumimos que a armadilha foi perturbada e 
afirmamos 𝑡 = 0.5. em todos os demais casos, 𝑡 = 1. 
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𝑌𝑖,3 é o número de placas de pegada, de um total de 𝑛𝑖,3, com pegadas de rato. 

Modelamos esta como uma variável binomial com 𝑛𝑖,3 chances e probabilidade 

𝜇3(𝑥𝑖), usando uma regressão logit-linear 𝑙𝑜𝑔{𝜇3(𝑥𝑖)/(1 − 𝜇3(𝑥𝑖))} = 𝛼3 +
𝜎3𝑅(𝑥𝑖). 

Definição dos preditores base e primeiro estágio de modelagem 

Informações obtidas dos questionários ambientais foram convertidos para 
variáveis ambientais– recursos em potencial para ratos – para serem avaliadas 
como preditores de abundância: acesso a esgoto, tipo de solo, presença de lixo 
espalhado, materiais acumulados, comida de animais, e vegetação (Material 
suplementar S1). Para as variáveis mapeadas – nominalmente solo arável, 
distância às pilhas de lixo e elevação –, nós verificamos se a relação com cada 
variável resposta transformado pela função link de único desfecho era 
aproximadamente linear para determinar se a inclusão de uma  spline seria 
necessária. Dada a natureza das localidades de amostragem de placas, 
preditores socioeconômicos baseados em características do domicílio não 
seriam aplicáveis a todos os desfechos únicos. Assim, a variável mapeada de 
elevação foi utilizada no estudo como proxy socioeconômico, dado que maior 
elevação significa menor risco de alagamento que as menores elevações, 
próximas ao fundo do vale, e assim mais valiosas (Hagan et al., 2016).  

Assim, o grupo de variáveis levantadas e mapeadas (Tabela 1), foi utilizada no 
processo de seleção de modelo para um modelo global multivariado e variáveis 
socioeconômicas associadas com abundância de ratos nas comunidades 
urbanas. Para cada desfecho único (sinais de ratos, marcas em placas de 
pegadas, ratos capturados), seleção de modelos foi feita anterretrógrada – 
considerando um valor limite para o Critério de Informação de Akaike (AICc) 
(Hurvich and Tsai, 1989) – e os modelos mais parcimoniosos foram obtidos. O 
modelo final para cada desfecho foi utilizado como base para a inclusão 
subsequente das variáveis BUS. 

Serviços Urbanos Básicos (BUS): variáveis e modelagem de segundo estágio 

Para refletir mais realisticamente a provisão dos BUS em cada ponto amostral, 
4 variáveis locais foram criadas para o questionário domiciliar. Para visitas do 
CCZ e agentes de saúde, um buffer de 30m de raio foi definido em cada ponto, 
e a proporção de casas amostradas no buffer que reportam visita foi calculada 
(Tabela Suplementar S1). Para as duas questões de coleta de lixo (caminhão de 
lixo ou container de rua), o mesmo procedimento foi feito. Destas duas, a que 
teve melhor associação (menor p) com cada variável de resposta numa análise 
univariada foi selecionada para o estágio multivariado. 

Para investigar os efeitos dos BUS na abundância de ratos, as três variáveis de 
BUS foram adicionadas em um modelo base de único desfecho, e seleção 
anterretrógrada foi realizada para obter o modelo final (com ambas as variáveis 
base e BUS) para cada desfecho. Para lidar com a densidade de casas, o 
número de casa dentro de cada buffer foi adicionado como covariável.  

Modelo conjunto para o rattiness 
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No modelo unificado para abundância, todas as variáveis estatisticamente 
significativamente nos modelos base de único desfecho foram incluídos no 
modelo da rattiness, após verificação da colinearidade: se a correlação entre 
duas variáveis foi de >90%, uma das variáveis seria removida. Ainda, todas as 
variáveis proporcionais de BUS no modelo final foram também inclusas no 
modelo de rattiness. 

Todas as análises estatísticas foram feitas no T (2021), usando os pacotes 
tidyverse, lme4, MuMin e DHARMa (Bartón, 2020; Bates et al., 2015; Hartig and 
Lohse, 2020; Wickham and RStudio, 2019). Ajuste de modelos para o modelo de 
rattiness seguiu o método de Eyre et al. (2020) e os intervalos de confiança para 
parâmetros de rattiness estimados por bootstrapping.  

 

Resultados 

157 localidades geraram dados de captura (98% das localidades armadilhadas), 
após esforço de 1209 armadilhas-noite, resultando em 63 roedores capturados. 
Informação de placas foi obtida de 372 pontos (93% do total amostrado), mas 
apelas 33 foram positivos para marcas em ao menos um dos dias de verificação. 
Finalmente, sinais de roedores foram coletados por 529 pontos amostrais, com 
40% positivos. Perda de pontos e instrumentos de medida foram resultados de 
localidades ficando inacessíveis para verificação e vandalismo. 

Resultados para os modelos finais de único desfecho estão na Tabela 1. A 
probabilidade de encontrar marcas de ratos nas placas não foi associada a 
nenhuma variável considerada. A probabilidade de captura foi associada apenas 
a elevação do local de captura (elevação relativa nas comunidades variou de 0-
63m), a probabilidade de captura por unidade de tempo caiu em 5% (0.95, 95% 
CI 0.91 – 0.99). Em contraste, a probabilidade de encontrar um sinal de rato foi 
positivamente associada ao acesso a esgoto (OR 3.63, 95% CI 1.91 – 7.13), 
presença de lixo espalhado (OR 1.88, 95% CI 1.22 – 2.92) e disponibilidade de 
comida de animais (OR 4.05, 95% CI 2.50 – 6.65). em termos de cobertura de 
terra, as chances de encontrar um sinal de ratos aumentou em 3.21 vezes (95% 
CI 1.62 – 6.74) em áreas identificadas na amostragem como sendo terra arável 
ou mista, em relação a áreas pavimentadas.  

Variáveis BUS foram associadas significativamente apenas com sinais de ratos. 
Cada 10% de aumento na proporção de casa visitadas pelo CCZ nos últimos 
seis meses estava associada com 1.2x mais chances de encontrar sinais (OR 
1.18, 95% CI 1.09 – 1.28), enquanto um aumento de 10% na proporção de casas 
utilizando os containers como coleta de lixo foi associada com 1.1x mais chances 
de encontrar sinais (OR 1.09, 95% CI 1.01 – 1.18). os sumários do processo de 
seleção de modelos estão disponíveis na Tabela S2. 

Todas as variáveis ambientais associadas com os desfechos únicos foram 
significativamente associadas com a rattiness, um desfecho de valor real, 
contínuo, no modelo geoestatístico. Acesso a esgoto foi associado com um 
aumento de 0.43x (95% CI 0.37 – 0.54) na média da rattiness, a presença de lixo 
não contido, com um aumento de 0.11 (95% CI 0.02 – 0.21), e disponibilidade 
de comida de animais com aumento de 0.21 (95% CI 0.10 – 0.32). cobertura de 
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solo de terra-mista foi associada com aumento de 0.52 (95% CI 0.36 – 0.67) na 
média de rattiness, comparado com chão pavimentado. Aditivamente, cada 
aumento de 10% na proporção de terra permeável foi associado com um 
aumento de 0.09 (95% CI 0.05 – 0.13) até um limite de 40%, após o qual a 
estimativa era próxima de zero. Cada aumento de um metro na elevação, 
entretanto, foi associado com uma queda de 0.01 (95% CI -0.002 – -0.02) na 
média da rattiness.  

Duas das variáveis BUS consideradas foram significativamente e positivamente 
associadas com a rattiness, com cada aumento de 10% seja na proporção de 
casas com visitas do CCZ nos últimos 6 meses, ou de casas com coleta de lixo 
por container foram associados com cerca de 2.5% de aumento no valor médio 
da rattiness. Resultados detalhados na Tabela 2. Há evidência de correlação 
especial residual não explicada pelas variáveis incluídas, com uma estimativa 
para a escala da correlação especial de cerca de 96.0 metros (95% CI 52.6 – 
149.9). isto corresponde a uma amplitude de correlação espacial (a distância 
para a qual a correlação reduz a 5%) de aproximadamente 290m. a proporção 
de casas visitadas por agentes de saúde nos últimos 6 meses não foi associada 
a nada. 

 

Discussão 

Neste estudo, nós encontramos que tanto sinais de ratos e rattiness foram 
positivamente associados a níveis maiores de provisão de BUS e variáveis 
ambientais conhecidas como fonte de comida e abrigo, incluindo acesso a 
esgoto, presença de lixo na vizinhança do ponto, e presença de solo arável 
(relativo ao terreno pavimentado). Em oposição, armadilhas de roedores foram 
apenas associadas com a elevação, e placas não foram associadas a nada. O 
estudo é o primeiro em avaliar a associação entre a provisão de BUS e a 
abundância de roedores, e é novo em usar a combinação de múltiplas métricas 
imperfeitas de abundância dentro da abordagem da rattiness para lidar com os 
efeitos ambientais, socioeconômicos e de BUS nas populações de ratos. 

O fato de todas as três métricas serem incluídas no modelo final de rattiness 
mostra que as medidas foram suficientemente correlatas para contribuir para o 
processo de rattiness. Nós hipotetizamos que as armadilhas e placas não foram 
associadas significativamente dada a falta de poder estatístico (um problema 
comum), mas não obstante, a rattiness provou ser uma ferramenta robusta e 
forte para unir informação de diversas métricas. Provou-se também que gera 
resultados mais facilmente interpretáveis do que os tomados por cada métrica 
separadamente, e maior capacidade de representar com grão fino os efeitos das 
variáveis ambientais nas populações de ratos, em contraste a 
presença/ausência e contagens discretas das demais métricas. Também foi 
claramente mais sensível em detectar o efeito das variáveis ambientais, que foi 
refletida na amplitude de variáveis inclusas no modelo. Os achados podem então 
suportar a adoção mais ampla.  

A amplitude da correlação especial residual do modelo da rattiness de 
aproximadamente 290m é de duas vezes a área de vida de ratos em ambientes 
urbanos, ainda assim bem dentro da área de exploração espacial conhecida para 
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roedores urbanos (Byers et al., 2019b). isto, entretanto, é significativamente 
maior que a estimativa de 40m de uma aplicação da rattiness em uma 
comunidade de baixa-renda em Salvador (Eyre et al., 2020). Isto pode ser 
explicado pelo uso de questionários para coletar as variáveis ambientais, que 
aparentam ser mais efetivas em capturar variação em pequena escala entre os 
pontos que as variáveis de sensoriamento remoto usados em Eyre et al (2020). 
Isto é suportado pelo fato de que as variáveis de questionário foram mais 
fortemente associadas com rattiness do que o sensoriamento remoto em Eyre et 
al. (2020).   

O achado de que populações de ratos são mais abundantes em áreas com altos 
níveis de provisão de BUS pode ser surpreendente, mas é provavelmente 
resultado do modo de provisão de serviço. Por exemplo, coleta de lixo por uso 
de container (uma solução para a dificuldade de acesso dos caminhões) pode 
ser um recurso para ratos. Assim, o fato do efeito dos containers na rattiness ser 
pequeno pode ser um sinal positivo, enquanto não são uma solução definitiva do 
impacto da presença e acumulação de lixo, são bem-sucedidos em diminuir o 
problema do lixo difuso. Isto sugere um possível caminho de efeito na rattiness 
a partir de ação participativa na implementação de medidas de redução da 
residência do lixo – por exemplo, a formação de equipes ou cooperativas de 
transporte do lixo descartado em containers para áreas cobertas pelas rotas do 
caminhão do lixo diário. Isto pode ter o triplo benefício de: i) reduzir a presença 
de roedores e infestação (e o fardo zoonótico associado); ii) geração de emprego 
e; iii) melhoramento de integração comunitária, saúde e bem-estar. 

Programas de aplicação de rodenticida para controle e erradicação de ratos, 
apesar de serem prática padrão, são conhecidos pela sua limitação de 
efetividade na eliminação das populações-alvo por neofobia, permitindo rebote 
populacional entre campanhas, e selecionando resistência fisiológica; além de 
riscos colaterais como bioacumulação ecossistêmica e baixa especificidade 
(Parsons et al., 2017). Programas de iscagem tipicamente faltam avaliações de 
efetividade, e são desenhados com nenhuma ou pouca informação-base sobre 
a população-alvo (Costa et al., 2014b; Zeppelini et al., 2020).  Claramente, os 
resultados presentes ressaltam a necessidade de trabalhar mais no 
entendimento de como o controle do CCZ é conduzido, estudos de avaliação de 
efetividade, e a necessidade de avaliar outros métodos de controle passíveis de 
aplicação (e.g., fechamento de esgoto pelas comunidades) para garantir que os 
recursos sejam eficientemente usados no combate à riscos de saúde murinos. A 
visita de agentes de saúde possivelmente teve efeito limitado na abundância de 
ratos pela educação em saúde provida ser focada na saúde do morador e 
proteção pessoal, em vez de buscar um alto nível de higiene no ambiente local, 
mas pode ser expandido para incluir o novo aspecto. 

Outra razão pela qual a provisão dos BUS examinada neste estudo pode não 
ser capaz de diminuir a população de ratos, é a necessidade de acompanharem 
melhorias de larga escala no ambiente da comunidade. O fato de variáveis-base 
ambientais, fora lixo espalhado pela vizinhança, como presença de esgoto a céu 
aberto e cobertura de solo, foram altamente associados à abundância de ratos 
indica que coleta de lixo, CCZ e agentes de saúde foram insuficientes de reduzir 
a densidade de roedores em um ambiente excessivamente rico em recursos. 
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Ainda assim, nossos resultados são parte de um grupo de evidências crescente 
que apontam a necessidade de intervenções ambientais de pequena escala 
focadas em reduzir acesso a recursos, como pavimentação de caminhos e 
mantenimento de lotes vazios (Zeppelini et al., 2020) e aumentar a taxa de 
retirada do lixo, e barreiras para acesso dos ratos (Murray et al., 2018), 
aditivamente, para reduzir o acesso à água (Colvin et al., 1996). Também é 
importante ressaltar a intensidade e frequência do manejo foi responsável por 
diminuir a densidade de roedores mesmo em áreas com características 
altamente favoráveis à infestação (Traweger et al., 2006), e devem ser 
consideradas juntas com as demais estratégias ao gerir um programa de controle 
de pragas. 

Apesar de seu desenho observacional e transversal, o estudo explora novas 
formas de quantificar os BUS e descrever a associação com a abundância de 
ratos, enquanto controla os preditores ambientais de abundância, e é um 
primeiro passo exploratório importante em entender o papel dos BUS no controle 
de roedores. Nossa habilidade de caracterizar a provisão dos BUS foi 
complicada pela falta de documentação oficial do serviços.  Consequentemente, 
tivemos que estimar a provisão do BUS pelo depoimento dos respondentes, mas 
buscamos minimizar os potenciais vieses na resposta ao agregar os valores dos 
domicílios amostrados na área (no raio de 30m) para o qual a provisão dos BUS 
seria considerada pouco provável de variar. Claramente, a força das 
associações entre BUS e abundância de ratos são condicionais à validade 
dessas variáveis BUS, e estudos futuros devem aprimorar este trabalho para 
validar os proxies e explorar alternativas para quantificar a provisão de serviços 
antes de rigorosamente testando os impactos na abundância. 

Referencias 

Almeida, A., Corrigan, R., Sarno, R., 2013. The Economic Impact of Commensal 
Rodents on Small Businesses in Manhattan’s Chinatown: trends and possible 
causes. Suburb. Sustain. 1. 

Bartón, K., 2020. MuMin. 

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., Walker, S., 2015. Fitting Linear Mixed-Effects 
Models Using lme4. J. Stat. Softw. 67. 

Byers, K.A., Cox, S.M., Lam, R., Himsworth, C.G., 2019a. “They’re always there”: 
resident experiences of living with rats in a disadvantaged urban 
neighbourhood. BMC Public Health 19, 853. 

Byers, K.A., Lee, M.J., Patrick, D.M., Himsworth, C.G., 2019b. Rats About Town: 
A Systematic Review of Rat Movement in Urban Ecosystems. Front. Ecol. 
Evol. 7. 

Carvalho-Pereira, T., Souza, F.N., Santos, L.R.N., Walker, R., Pertile, A.C., De 
Oliveira, D.S., Pedra, G.G., Minter, A., Rodrigues, M.G., Bahiense, T.C., 
Reis, M.G., Diggle, P.J., Ko, A.I., Childs, J.E., Da Silva, E.M., Begon, M., 
Costa, F., 2018. The helminth community of a population of Rattus 
norvegicus from an urban Brazilian slum and the threat of zoonotic diseases. 
Parasitology 145, 797–806. 



 

 

60 

 

Cavia, R., Rubn, G., Virginia, O., 2012. Techniques to Estimate Abundance and 
Monitoring Rodent Pests in Urban Environments. In: Integrated Pest 
Management and Pest Control - Current and Future Tactics. InTech. 

Childs, J.E., McLafferty, S.L., Sadek, R., Miller, G.L., Khan, A.S., DuPree, E.R., 
Advani, R., Mills, J.N., Glass, G.E., 1998. Epidemiology of rodent bites and 
prediction of rat infestation in New York City. Am. J. Epidemiol. 148, 78–87. 

Colvin, B.A., Degregorio, R., Fleetwood, C., 1996. Norway Rat Infestation of 
Urban Landscaping and Preventative Design Criteria. In: Proceedings of the 
Seventeenth Vertebrate Pest Conference. pp. 165–171. 

Costa, F., Hagan, J.E., Calcagno, J., Kane, M., Torgerson, P., Martinez-Silveira, 
M.S., Stein, C., Abela-Ridder, B., Ko, A.I., 2015. Global Morbidity and 
Mortality of Leptospirosis: A Systematic Review. PLoS Negl. Trop. Dis. 9, 
e0003898. 

Costa, F., Porter, F.H., Rodrigues, G., Farias, H., de Faria, M.T., Wunder, E.A., 
Osikowicz, L.M., Kosoy, M.Y., Reis, M.G., Ko, A.I., Childs, J.E., 2014a. 
Infections by Leptospira interrogans , Seoul Virus, and Bartonella spp. 
Among Norway Rats ( Rattus norvegicus ) from the Urban Slum Environment 
in Brazil. Vector-Borne Zoonotic Dis. 14, 33–40. 

Costa, F., Ribeiro, G.S., Felzemburgh, R.D.M., Santos, N., Reis, R.B., Santos, 
A.C., Fraga, D.B.M., Araujo, W.N., Santana, C., Childs, J.E., Reis, M.G., Ko, 
A.I., 2014b. Influence of Household Rat Infestation on Leptospira 
Transmission in the Urban Slum Environment. PLoS Negl. Trop. Dis. 8, 
e3338. 

De Ferranti, D., Perry, G.E., Ferreira, F., Walton, M., Coady, D., Cunningham, 
W., Gasparini, L., Jacobsen, J., Matsuda, Y., Robinson, J., Sokoloff, K., 
Wodon, Q., 2003. Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking 
with History? Washington. 

De Masi, E., Vilaça, P.J., Razzolini, M.T.P., 2009. Evaluation on the effectiveness 
of actions for controlling infestation by rodents in Campo Limpo region, São 
Paulo Municipality, Brazil. Int. J. Environ. Health Res. 19, 291–304. 

De Urioste-Stone, S.M., Pennington, P.M., Pellecer, E., Aguilar, T.M., Samayoa, 
G., Perdomo, H.D., Enríquez, H., Juárez, J.G., 2014. Development of a 
community-based intervention for the control of Chagas disease based on 
peridomestic animal management: An eco-bio-social perspective. Trans. R. 
Soc. Trop. Med. Hyg. 109, 159–167. 

Eyre, M.T., Carvalho-Pereira, T.S.A., Souza, F.N., Khalil, H., Hacker, K.P., 
Serrano, S., Taylor, J.P., Reis, M.G., Ko, A.I., Begon, M., Diggle, P.J., Costa, 
F., Giorgi, E., 2020. A multivariate geostatistical framework for combining 
multiple indices of abundance for disease vectors and reservoirs: a case 
study of rattiness in a low-income urban Brazilian community. J. R. Soc. 
Interface 17, 20200398. 

Fernández, M.S., Cavia, R., Cueto, G.R., Suárez, O. V., 2007. Implementation 
and evaluation of an integrated program for rodent control in a shantytown 
of Buenos Aires City, Argentina. Ecohealth 4, 271–277. 



 

 

61 

 

Hacker, K.P., Minter, A., Begon, M., Diggle, P.J., Serrano, S., Reis, M.G., Childs, 
J.E., Ko, A.I., Costa, F., 2016. A comparative assessment of track plates to 
quantify fine scale variations in the relative abundance of Norway rats in 
urban slums. Urban Ecosyst. 19, 561–575. 

Hagan, J.E., Moraga, P., Costa, F., Capian, N., Ribeiro, G.S., Wunder, E.A., 
Felzemburgh, R.D.M., Reis, R.B., Nery, N., Santana, F.S., Fraga, D., dos 
Santos, B.L., Santos, A.C., Queiroz, A., Tassinari, W., Carvalho, M.S., Reis, 
M.G., Diggle, P.J., Ko, A.I., 2016. Spatiotemporal Determinants of Urban 
Leptospirosis Transmission: Four-Year Prospective Cohort Study of Slum 
Residents in Brazil. PLoS Negl. Trop. Dis. 10, e0004275. 

Hartig, F., Lohse, L., 2020. DHARMa. 

Himsworth, C.G., Parsons, K.L., Feng, A.Y.T., Kerr, T., Jardine, C.M., Patrick, 
D.M., 2014. A Mixed Methods Approach to Exploring the Relationship 
between Norway Rat (Rattus norvegicus) Abundance and Features of the 
Urban Environment in an Inner-City Neighborhood of Vancouver, Canada. 
PLoS One 9, e97776. 

Hurvich, C.M., Tsai, C.L., 1989. Regression and time series model selection in 
small samples. Biometrika 76, 297–307. 

Jones, H., Cummings, C., Nixon, H., 2014. Services in the city: Governance and 
political economy in urban service delivery. London. 

Khalil, H., Santana, R., de Oliveira, D., Palma, F., Lustosa, R., Eyre, M.T., 
Carvalho-Pereira, T., Reis, M.G., Ko, A.I., Diggle, P.J., Alzate Lopez, Y., 
Begon, M., Costa, F., 2021. Poverty, sanitation, and Leptospira transmission 
pathways in residents from four Brazilian slums. PLoS Negl. Trop. Dis. 15, 
e0009256. 

McKINNEY, M.L., 2002. Urbanization, Biodiversity, and Conservation. 
Bioscience 52, 883–890. 

Mills, J.N., Childs, J.E., Ksiazek, T.G. (Tom G.., Peters 1940-, C.J. (Clarence J., 
Velleca, W.M., 1995. Methods for trapping and sampling small mammals for 
virologic testing. 

Montes De Oca, D.P., Lovera, R., Cavia, R., 2017. Where do Norway rats live? 
Movement patterns and habitat selection in livestock farms in Argentina. 
Wildl. Res. 44, 324–333. 

MORAND, S., BORDES, F., CHEN, H.-W., CLAUDE, J., COSSON, J.-F., 
GALAN, M., CZIRJÁK, G.Á., GREENWOOD, A.D., LATINNE, A., MICHAUX, 
J., RIBAS, A., 2015. Global parasite and Rattus rodent invasions: The 
consequences for rodent-borne diseases. Integr. Zool. 10, 409–423. 

Murray, M.H., Fyffe, R., Fidino, M., Byers, K.A., Ríos, M.J., Mulligan, M.P., Magle, 
S.B., 2018. Public Complaints Reflect Rat Relative Abundance Across 
Diverse Urban Neighborhoods. Front. Ecol. Evol. 6. 

Panti-May, J.A., Carvalho-Pereira, T.S.A., Serrano, S., Pedra, G.G., Taylor, J., 
Pertile, A.C., Minter, A., Airam, V., Carvalho, M., Júnior, N.N., Rodrigues, G., 
Reis, M.G., Ko, A.I., Childs, J.E., Begon, M., Costa, F., 2016. A Two-Year 



 

 

62 

 

Ecological Study of Norway Rats (Rattus norvegicus) in a Brazilian Urban 
Slum. PLoS One 11, e0152511. 

Parsons, M.H., Banks, P.B., Deutsch, M.A., Corrigan, R.F., Munshi-South, J., 
2017. Trends in urban rat ecology: a framework to define the prevailing 
knowledge gaps and incentives for academia, pest management 
professionals (PMPs) and public health agencies to participate. J. Urban 
Ecol. 3. 

Rothenburger, J.L., Himsworth, C.H., Nemeth, N.M., Pearl, D.L., Jardine, C.M., 
2017. Environmental Factors and Zoonotic Pathogen Ecology in Urban 
Exploiter Species. Ecohealth 14, 630–641. 

Santos, N. de J., Sousa, E., Reis, M.G., Ko, A.I., Costa, F., 2017. Rat infestation 
associated with environmental deficiencies in an urban slum community with 
high risk of leptospirosis transmission. Cad. Saude Publica 33. 

Singleton, E.G.R., Hinds, L.A., Krebs, C.J., Spratt, D.M., 2003. Rats , mice and 
people : rodent biology and management. Int. Conf. Rodent Biol. Manag. 
548. 

Team, R.C., 2021. R: A language and environment for statistical computing. 

Traweger, D., Travnitzky, R., Moser, C., Walzer, C., Bernatzky, G., 2006. Habitat 
preferences and distribution of the brown rat (Rattus norvegicus Berk.) in the 
city of Salzburg (Austria): implications for an urban rat management. J. Pest 
Sci. (2004). 79, 113–125. 

Un-Habitat, 2016. Slum Almanac 2015/2016. Nairobi. 

Vanlerberghe, V., Toledo, M., Rodríguez, M., Gómez, D., Baly, A., Benítez, J., 
Van der Stuyft, P., 2010. Community involvement in dengue vector control: 
cluster randomised trial. MEDICC Rev. 12, 41–47. 

Walsh, M.G., 2014. Rat sightings in New York City are associated with 
neighborhood sociodemographics, housing characteristics, and proximity to 
open public space. PeerJ 2014. 

Wickham, H., RStudio, 2019. tidyverse. 

Zeppelini, C.G., Carvalho-Pereira, T., Alves, R.S., Santiago, D.C.C., Santo, 
V.F.E., Begon, M., Costa, F., Khalil, H., 2020. Demographic drivers of 
Norway rat populations from urban slums in Brazil. Urban Ecosyst. 

  



 

 

63 

 

Tabela 1 – Modelos finais da probabilidade de ocorrência de cada desfecho 
único. 

Modelo Variável OR/Rate (95% CI) sig. 

Armadilhagem Intercepto          0.074 (0.025 - 
0.180) 

*** 

  Elevação (m) 0.952 (0.911 - 
0.992) 

* 

  area_MR 0.431 (0.139 - 
1.275) 

 

  area_NC 0.764 (0.265 - 
2.252) 

 

  area_RS 2.616 (0.550 - 
13.540) 

 

  
   

Sinais de ratos Intercepto          0.008 (0.002 - 
0.028) 

*** 

  Presença de esgoto em 10m 3.634 (1.910 - 
7.128) 

*** 

  Solo Arável 3.207 (1.618 - 
6.742) 

** 

  
Proporção de solo permeável (<=40%)† 

1.168 (0.986 - 
1.386) 

. 

  
Proporção de solo permeável (>40%)† 

0.902 (0.669 - 
1.212) 

. 

  
Presença do lixo espalhado em 10m 

1.882 (1.217 - 
2.924) 

** 

  
Presença de comida de pets em 10m 

4.050 (2.504 - 
6.647) 

*** 

  Proporção de casas visitadas pelo CCZ 
em 30m† 

1.182 (1.090 - 
1.285) 

*** 

  
Proporção do uso de containers em 30m† 

1.088 (1.008 - 
1.177) 

* 

  
Número de casas em 30m 

1.079 (1.005 - 
1.160) 

* 

  area_MR 2.250 (1.100 - 
4.655) 

* 

  area_NC 1.722 (0.773 - 
3.890) 

 

  area_RS 1.175 (0.619 - 
2.246) 

 

  
   

Placas -- -- -- 

OR - Odds Ratio; Sig. - significância:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1–. 

† estimativa associadas a 10% de aumento na variável.  
 

Tabela 2 – Sumário do modelo geoestatístico para rattiness. 
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Parâmetro/Variável Estimativa (95% CI) p<0.0
5 

α1  1.125 (0.913, 1.340) 
 

α2 -1.145 (-1.294, -1.006) 
 

α3 -0.430 (-0.556, -0.304) 
 

σ1  0.914 (0.421, 1.306) 
 

σ2  1.804 (1.666, 1.953) 
 

σ3  3.084 (2.987, 3.187) 
 

Presença de esgoto em 10m  0.434 (0.367, 0.537) x 

Solo arável  0.525 (0.360, 0.673) x 

Proporção de solo permeável (<=40%)†  0.090 (0.053, 0.128) x 

Proporção de solo permeável (>40%)† -0.016 (-0.075, 0.044) 
 

Presença de lixo espalhado em 10m  0.113 (0.019, 0.209) x 

Presença de comida de pets em 10m  0.209 (0.100, 0.316) x 

site_MR -0.586 (-1.139, -0.044) 
 

site_NC -0.391 (-0.914, 0.130) 
 

site_RS -0.051 (-0.633, 0.570) 
 

Elevação (m) -0.011 (-0.020, -0.002) x 

Proporção de casas visitadas pelo CCZ 
em 30m† 

 0.025 (0.004, 0.046) x 

Proporção de uso do container em 30m†  0.026 (0.003, 0.049) x 

Número de casas em 30m  0.042 (0.019, 0.066) x 

Correlação Residual Espacial (φ) (m)  95.972 (52.607 - 
149.940) 

x 

α1, α2 e α3 (e σ1, σ2 e σ3) denotam os coeficientes para Sinais de ratos, 
armadilhas e placas de pegada, respectivamente. 

† estimativa associada com 10% de aumento na variável.  
 

Tabela suplementar S1 – variáveis socioeconômicas e ambientais a ser 
consideradas na avaliação dos efeitos dos BUS na abundância de ratos, assim 
como a proporção de variáveis BUS. 

  Variável Origem Tipo Descrição 

Linha-
base†  

Acesso ao 
esgoto 

Levantado Binário Fonte de água e movimento aos ratos 

  Tipo de 
cobertura de solo 

Levantado categórico 
(pavimentado; 
misto) 

Abrigo 

  Solo permeável Mapeado Proporção Proporção de terra, vegetação é água 
no total do solo em 10m (satélite) 

  Lixo espalhado Levantado Binário Presença de lixo espalhado (alimento) 
na vizinhança) 

  Distância às 
pilhas de lixo 

Mapeado Continuo Distância em metros do ponto de 
amostragem à pilha de lixo mais 
próxima (alimento) 
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  Material 
acumulado 

Levantado Binário Presença de material de construção ou 
lixo inorgânico acumulado na vizinhança 
(Abrigo) 

  Comida de pets Levantado Binário Disponibilidade de comida para pets na 
vizinhança 

  Vegetação Levantado Binário Alimento e abrigo 

  Elevação  Mapeado Continuo Distancia em metros do ponto ao ponto 
mais baixo do local (proxy 
socioeconômico‡) 

BUS CCZ Levantado Proporção Soma dos domicílios visitados pelo CCZ 
nos últimos seis meses antes da coleta 
no raio de 30m 

  Agente de saúde Levantado Proporção Soma dos domicílios visitados pelos 
agentes de saúde nos últimos seis 
meses no raio de 30m 

  Coleta de lixo por 
caminhão 

Levantado Proporção Soma dos domicílios cobertos por coleta 
de lixo por caminhão no raio de 30m 

  Coleta de lixo por 
container 

Levantado Proporção Soma dos domicílios que usam o 
container de rua para descarte de lixo 
no raio de 30m 

† - Exceto para elevação e distância das pilhas de lixo, todas as variáveis base foram acessadas em um raio 
de 10m do centro do ponto amostral. 
‡ - as comunidades urbanas consideradas como sítios de estudo estão localizadas normalmente em vales, 
onde a área mais baixa coincide com proximidade a esgoto a céu aberto – mais sob risco de alagamento, 
enquanto as áreas altas com proximidade às vias principais caracterizam melhor qualidade domiciliar (Hagan 
et al., 2016)  

 

Tabela suplementar S2 – Sumário das performances dos modelos 
explanatórios de cada desfecho. 

Desfecho† Modelos AICc‡ ΔAICc
‡ 

wi‡ 

Sinais de 
rato 

i. y ~ Access to Sewer + Type of Ground + Pervious land cover 
(<=40%) + Pervious land cover (>40%) + Uncontained Trash + 
Pet Food + CCZ visit + Health Workers visit + Street Container 
Trash collection + N of Households within 30m + site 

556.9
6 

0.00 0.56 

  ii. y ~ Access to Sewer + Type of Ground + Pervious land 
cover (<=40%) + Pervious land cover (>40%) + Uncontained 
Trash + Pet Food + CCZ visit + Street Container Trash 
collection + N of Households within 30m + site 

557.4
0 

0.44 0.44 

  iii. y ~ Access to Sewer + Type of Ground + Pervious land cover 
(<=40%) + Pervious land cover (>40%) + Uncontained Trash + 
Pet Food + site 

576.0
8 

19.12 0.00 

  iv. y ~ 1 + site 677.0
0 

120.04 0.00 

Captura i. y ~ Elevation (m) + site + location 432.8
7 

0.00 0.45 
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  ii. y ~ Elevation (<=25m) + Elevation (>25m) + site + location 434.1
8 

1.31 0.23 

  iii. y ~ Access to Sewer + Elevation (<=25m) + Elevation (>25m) 
+ site + location 

435.2
7 

2.40 0.14 

  iv. y ~ 1 + site + location 436.2
8 

3.41 0.08 

  v. y ~ Access to Sewer + Distance to Trash Piles (m) + Elevation 
(<=25m) + Elevation (>25m) + site + location 

436.9
0 

4.03 0.06 

  vi. y ~ Access to Sewer + Accumulated Material + Distance to 
Trash Piles (m) + Elevation (<=25m) + Elevation (>25m) + site + 
location  

438.6
8 

5.81 0.02 

  vii. y ~ Access to Sewer + Accumulated Material + Uncontained 
Trash + Distance to Trash Piles (m) + Elevation (<=25m) + 
Elevation (>25m) + site + location 

440.5
4 

7.66 0.01 

  viii. y ~ Access to Sewer + Accumulated Material + Uncontained 
Trash + Distance to Trash Piles (m) + Pet Food + Elevation 
(<=25m) + Elevation (>25m) + site + location  

442.2
9 

9.42 0.00 

  ix. y ~ Access to Sewer + Accumulated Material + Uncontained 
Trash + Distance to Trash Piles (m) + Pervious land cover + Pet 
Food + Elevation (<=25m) + Elevation (>25m) + site + location  

444.3
1 

11.43 0.00 

  x. y ~ Access to Sewer + Accumulated Material + Uncontained 
Trash + Distance to Trash Piles (m) + Pervious land cover + Pet 
Food + Vegetation + Elevation (<=25m) + Elevation (>25m) + 
site + location 

446.4
4 

13.56 0.00 

† Modelos para pegadas em placas não tiveram associações com as variáveis. 

‡ AICc = Critério de Informação de Akaike corrigido ΔAICc = diferença entre o AICc atual e o menor 
score, wi = peso do modelo 
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______________________________________________________ 

Capítulo III 

Revisão sistemática do controle de roedores como parte dos 

programas de controle de doenças infecciosas 

[como submetido ao International Journal of Pest Management (ISSN 

1366-5863) em 18/11/2021] 

Objetivo: Investigar a evidência empírica dando suporte ao controle químico de 

roedores como programa de saúde pública. 

Métodos: revisão sistemática das bases de dados científicas PubMed e ISI Web of 

Science, utilizando combinações de termos para os conceitos “controle de roedores” e 

“zoonoses”. Resultados recuperados foram triados por título e resumo para eliminar 

estudos que i) não envolvem roedores, ii) não tem componente zoonótico, iii) envolve 

roedores e zoonoses, mas não tem aspecto de controle de roedores. Os textos 

selecionados foram lidos na íntegra, eliminando estudos que não avaliaram diretamente 

o efeito do controle de roedores, com medições pré e pós-controle dos desfechos 

epidemiológicos. 

Resultados: 957 entradas foram recuperadas. Cinco estudos passaram pelos critérios 

de eliminação. Todos os estudos foram concentrados no Irã, com foco na Leishmaniose 

Cutânea Zoonótica. Os estudos encontraram efeitos significativos na incidência 

zoonótica após controle por rodenticida, mas tiveram baixa avaliação de qualidade de 

reporte. 

Conclusões: A efetividade do controle químico de roedores como medida de combate 

a zoonoses é pouco compreendida, e os estudos futuros devem ser realizados para 

melhor avaliar esta modalidade de controle. É fortemente recomendado que os próximos 

estudos adotem padrões de qualidade de relatório de estudo. 
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Introdução 

Roedores e homens tem estado em conflito desde os primórdios da civilização, com 

roedores conhecidos como problemas econômicos e de saúde, e evidência de medidas 

de controle datando desde a era do Bronze (3300AC – 1200AC) (Borojevic, Steiner, 

Gerisch, Zazzaro, & Ward, 2010). Controle de roedores – focado no controle e 

erradicação de roedores invasores (principalmente dos gêneros Rattus e Mus) – é um 

esforço global, e uma indústria de mais de US$ 18.2 bi (16.25 bilhões de Euro na 

conversão de 2019) (OECD, 2022; Yeware, 2019). 

Controle de roedores é relevante em diferentes esferas, incluindo biologia da 

conservação em áreas com espécies de roedores (Duron, Shiels, & Vidal, 2017), 

agricultura e manejo de pragas agrárias (Capizzi, Bertolino, & Mortelliti, 2014; 

Swanepoel et al., 2017), e saúde pública, com roedores sendo reservatórios zoonóticos 

comuns (Meerburg, Singleton, & Kijlstra, 2009). Roedores são também de interesse 

público geral, dada sua associação com danos econômicos em propriedade, 

infraestrutura e incêndios incidentais, particularmente em contextos urbanos, com um 

prejuízo global de mais de 23 bilhões de Euro por ano (41.65 bilhões de dólares na 

conversão de 2018 (OECD, 2022)) (Jacob & Buckle, 2018). 

Hoje, o controle de roedores é bem entendido e estabelecido como questão de saúde 

pública (Babolin et al., 2016; Combs, Byers, Himsworth, & Munshi-South, 2019), com 

programas de controle como parte de programas de saúde pública em contextos 

urbanos e rurais (Colombe, Jancloes, Riviere, & Bertherat, 2019), com rodenticida como 

a principal modalidade de controle aplicado no mundo (Jacob & Buckle, 2018). Apesar 

disso, a eficiência e tamanho do efeito dos programas de controle em reduzir ou eliminar 

a incidência de zoonoses murinas são desconhecidos, e são corriqueiramente omitidos 

nos resultados dos programas de controle de roedores. Assim, a tradução dos esforços 

e recursos empregados nos programas de controle em benefícios de saúde pública não 

pode ser avaliado, e também não informa o planejamento do controle. Nesta revisão, 

lidamos com a questão por uma revisão sistemática da evidência publicada do impacto 

do controle de roedores nos desfechos de zoonoses humanas. 

 

Materiais e Métodos 

Protocolo 

Em dezembro de 2020, realizamos uma revisão sistemática buscando nas bases Web 

of Science (https://www.webofknowledge.com) e PubMed 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). palavras-chave relativas ao conceito principal de 

controle de roedores foram utilizadas para encontrar estudos de manejo de roedores 

para controle de zoonoses (as estratégias de busca estão na Tabela 1.). a busca cobriu 

os últimos 50 anos de literatura revisada por pares (1970-2020). Apenas artigos 

revisados por pares com texto complete em inglês foram considerados. O protocolo de 

pesquisa está indexado no Registro Internacional Prospectivo de Revisões Sistemáticas 

(PROSPERO) sob número CRD42020199140 (2020). 

Processamento 

Seguimos os Itens de Reporte Preferenciais para Revisões Sistemáticas e Meta-

Análises (PRISMA statement & checklist) (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altzman, & Group, 
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2009) e a Avaliação Crítica e Extração de dados para Revisões Sistemáticas de Estudos 

Modelos Preditivos (CHARMS guidelines) (Moons et al., 2014). Resultados foram 

importados para um gerenciador de referências para exclusão de duplicatas. Uma 

checagem manual dos resultados examinou o título e resumo de cada resultado, 

excluindo estudos relacionados a controle de roedores sem ligação clara a controle de 

zoonoses (e.g., estudos em genética de resistência de rodenticida, CAP, controle de 

roedores para proteção agrária). As entradas selecionadas foram examinadas por 

leitura de texto complete para checar 1) se efetivamente avaliam o impacto do controle 

de roedores em desfechos zoonóticos humanos; 2) o agente zoonótico envolvido; 3) o 

desenho de estudo; 4) os métodos aplicados pro controle de roedores; 5) os métodos 

de medida de eficácia do controle de roedores; 6) o desfecho zoonótico medido (e.g., 

transmissão, incidência); 7) o método de medida do desfecho; 8) o efeito (positivo ou 

negativo) do controle de roedores no desfecho medido; 9) a qualidade do reporte, 

medido pelo Checklist para Estudos Quasi-experimentais (estudos experimentais não-

randomizados) do Joanna Briggs Institute (2020), onde os itens que cumprirem o critério 

apresentado pelo instrumento foi agraciado com um ponto, enquanto os itens ausentes 

ou insuficientes não. 

Classificação de entradas foi feita independentemente e assincrônica por dois 

pesquisadores. Concordância foi avaliada usando o Kappa de Cohen pelo Vassar Stats 

(Lowry, 2001). 

 

Resultados 

A busca resultou em 957 resultados (Fig. 1). Após avaliação de título e resumo, 382 

registros foram removidos por estarem for a de escopo dos estudos de roedores,  69 

removidos por não incluírem medidas de controle, e 478 foram removidos por serem de 

controle desligado de zoonoses (e.g., proteção agrícola, conservação, efetividade de 

rodenticidas). Assim, 28 documentos foram avaliados, dos quais 22 não avaliaram os 

efeitos de controle de roedores nos desfechos zoonóticos humanos, e outro não incluiu 

controle de roedores como parte do estudo, resultando em cinco artigos cumprindo o 

critério. O Kappa indicou concordância adequada entre avaliadores (kappa = 0.712; 95% 

CI 0.4427-0.9817). 

Os cinco artigos são Estudos Não-randomizados com controle agrupado (sensu 

Schmidt (2017)), avaliando o efeito do controle de roedores usando rodenticida na 

incidência de leishmaniose cutânea no Irã (Akhavan et al., 2014; Ershadi et al., 2005; 

Veysi et al., 2012; Veysi et al., 2016; Yaghoobi-Ershadi, Akhavan, Zahraei-Ramazani, 

Javadian, & Motavalli-Emami, 2000). Todos os estudos usaram um design de duas 

áreas de intervenção (cada uma com um método de controle), e uma de controle 

(Akhavan et al., 2014; Veysi et al., 2012; Veysi et al., 2016), ou duas de intervenção e 

uma de controle (Ershadi et al., 2005; Yaghoobi-Ershadi et al., 2000) (Material 

suplementar 1). Todos os estudos seguiram uma rotina de controle de: i) censo das 

tocas de roedores num raio de 500m de cada domicílio, ii) destruição de tocas de 

roedores, iii) aplicação do rodenticida 48 horas após a destruição das tocas, iv) 

reavaliação da situação e rediscagem das tocas em abril indo até setembro (exceto 

Ershadi et al. (2005), onde a aplicação foi mensal). Fosfina Zíncica foi utilizada em todos 

os estudos, enquanto Veysi et al. (2012) também aplicou Coumavec® (coumatetralyl 

com o inseticida etofenprox. Composição não informada na publicação). Akhavan et al. 
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(2014) Aplicou fostoxina (fosfeto de alumínio) também, e Veysi et al. (2016) também 

aplicou Klerat® (Brodifacoum.). todos os estudos usaram censo visual para avaliar as 

tocas ativas e avaliar a eficácia do método de controle escolhido na redução do número 

de roedores. 

Casos humanos de leishmaniose foram avaliados por visitas domiciliares para identificar 

a incidência de feridas cutâneas indicativas da zoonose, e os dados foram utilizados 

para calcular a incidência da infecção e observar se houve mudança após o controle. 

Todos os estudos encontraram diminuição significativa na incidência de leishmaniose 

após o controle.  

 

Avaliação da qualidade 

Baseado nos critérios do Joanna Briggs Institute, os artigos tiveram qualidade modesta 

(4 de 9 pontos. A descrição do desenho do estudo (i.e., caracterização das áreas e 

populações, procedimentos de campo) foram corriqueiramente apresentados em 

detalhe esparso, e dão pouco contexto em critérios como: i) similaridade para avaliar se 

as populações de intervenção e controle são comparáveis; ii) medidas de desfecho e 

mecanismos de confiabilidade. As análises estatísticas foram pouco explicadas (e.g., 

cinco linhas de texto em Akhavan et al. (2014)), e carecem de contexto importante para 

prover informação sobre a adequação e poder explanatório das análises propostas. 

Controle de vieses também não foi acessado. A caracterização esparsa das populações 

nas áreas de estudo foi parcialmente atendida usando uma medida de desfecho 

expressa em números relativos (incidência por mil habitantes).  

 

Discussão 

O número surpreendentemente baixo de estudos avaliando os efeitos do controle de 

roedores na transmissão de zoonoses impede quaisquer discussões nos méritos da 

prática. Apesar dos artigos encontrados apresentarem resultados positivos (Akhavan et 

al., 2014; Ershadi et al., 2005; Veysi et al., 2012; Veysi et al., 2016; Yaghoobi-Ershadi 

et al., 2000), permitem pouca generalização dado o baixo número de controles e 

intervenções em cada estudo, sendo focados em controle aplicado em um único evento 

(em vez de controle de roedores como um programa sistemático), assim como cobrir 

uma única zoonose. Leishmaniose é uma doença vetorial transmitida pelo mosquito 

palha (Diptera:Psychodidae, gênero Lutzomyia) (Roque & Jansen, 2014). Os estudos 

acima falham em prover informação sobre possíveis controles de vetores no ambiente, 

e não lidam com a possibilidade de variações na densidade de vetores afetarem os 

desfechos medidos (Roche, Rohani, Dobson, & Guegan, 2013). Isto contrasta com 

outros controle zoonóticos como mosquitos (Barata et al., 2011; Dinesh et al., 2017), e 

carrapatos (Brei et al., 2009; Schulze, Jordan, Williams, & Dolan, 2017), para os quais 

há estudos que também avaliam os efeitos do tamanho populacional alvo, mesmo que 

por medidas indiretas (carga parasitária nos hospedeiros). Controle de mosquitos foi 

sujeito de uma revisão sistemática recente (Oliver et al., 2021) também identificando um 

baixo número de estudos avaliando os programas de controle (N= 8). 

Apesar da tendência consistente das medidas de controle tendo efeito positivo esperado 

no controle zoonótico, os estudos tem um desenho muito simples, com uma única 
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instância de rodenticida, dada que as atividades de controle foram limitadas aos meses 

entre abril e setembro, seguindo o ciclo de vida do vetor díptero descrito para a área 

(Veysi et al., 2012), e apenas um estudo conduziu novas intervenções quando o proxy 

usando para estimar a população de roedores (o número de tocas com sinais de 

atividade) atingiram um certo patamar (Ershadi et al., 2005). Os estudos também 

usaram poucos sítios independentes para intervenções (N≤2), e apenas dois estudos 

(Ershadi et al., 2005; Yaghoobi-Ershadi et al., 2000) caracterizaram as populações 

humanas das áreas estudadas, tanto em números populacionais (vilas com 300-400 

moradores em ambiente desértico) e indicadores epidemiológicos (incidência por 1000 

habitantes); todos os demais artigos faltaram na informação. O uso de ensaios não-

randomizados agrupados com muito pouca informação nos critérios de seleção e foco 

na comparação do efeito de diferentes tratamentos de rodenticida (em vez de testar a 

premissa-base de que “tratamento de rodenticida é efetivo em controlar zoonoses 

murinas”) também fragiliza quaisquer conclusões sobre sua eficácia como programa de 

saúde pública. A falta de variedade de patógenos, sistemas reservatórios, e ambientes, 

juntos com as limitações dos desenhos de estudo, impedem quaisquer generalizações 

ou argumento de evidência de campanhas de rodenticida ou qualquer controle de 

roedores como efetivo em reduzir o risco humano zoonótico. vilas pequenas no 

semiárido tem limites em comparação com ambientes altamente antropizados com 

densidade demográfica alta (F. Costa, Carvalho-Pereira, Begon, Riley, & Childs, 2017; 

Himsworth, Bidulka, et al., 2013).  

Isto representa um problema sério relativo à implementação das intervenções. Ficou 

evidente que os programas de controle de roedores precisam passar a ser baseados 

em evidências, levando em conta a ecologia das espécies-alvo e seu ambiente para 

poder atingir seus objetivos (Parsons, Banks, Deutsch, Corrigan, & Munshi-South, 

2017). Entretanto, o controle de roedores enfrenta em si problemas pela falta de 

informação base. O tamanho do efeito também precisa ser reportado no future em 

intervenções; também é necessário notar que as avaliações do controle populacional 

para controle de zoonoses precisam certificar que os efeitos são realmente positivos. 

Por exemplo, o controle populacional de cães vadios em áreas com leishmaniose tem 

sido questionado quanto à diminuição de cães diminuir a incidência de casos (C. H. N. 

Costa & Vieira, 2001; Desjeux, 2004). 

A ideia de controlar as populações de reservatórios zoonóticos para reduzir zoonoses 

humanas parece intuitivo, já que reduz a chance de infecção de vetores por reduzir a 

possibilidade de encontro com reservatório contaminante (efeito diluidor) (Roche et al., 

2013). Efeito oposto, entretanto, pode ser visto no vácuo deixado por remover indivíduos 

(ou espécies em sistemas diversos) causando um fluxo migratório, ressemeando a 

transmissão na região (Himsworth, Bidulka, et al., 2013; Johnson, de Roode, & Fenton, 

2015; Zeppelini, de Almeida, & Cordeiro-Estrela, 2016). 

Programas de controle de roedores tem focado em suprimir e/ou reduzir a população de 

roedores de uma dada área por meios de aplicação sistemática de rodenticida (BRAZIL, 

2002; Centers for Disease Control and Prevention, 2006), com implementação 

secundária de manipulação ambiental (como proteção de telhados ou remoção de 

terreno para tocas). Entretanto, esta dependência no controle químico enfrenta 

problemas como i) efeito bumerangue (por não afetar a capacidade de carga ambiental, 

ou lidando com o problema de migração); ii) efeito e alcance Desigual dentro da 

população por neofobia ou diferenças de movimento e comportamento dentro da 
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estrutura social da população (e a subsequente seleção de resistência química e 

neofobia nos sobreviventes); iii) sucesso limitado, baixa efetividade e confiança 

minguante no método (Byers, Lee, Patrick, & Himsworth, 2019; Desvars-Larrive et al., 

2017; Macdonald, Mathews, & Berdoy, 1999; Parsons et al., 2017; Schweinfurth, 2020; 

Zeppelini, Carvalho-Pereira, et al., 2020). Em certos casos, é possível que o controle de 

roedores produza o efeito oposto na transmissão zoonótica (Himsworth, Parsons, 

Jardine, & Patrick, 2013; Murray & Sanchez, 2021). Controle de roedores comumente 

carece da informação ecológica adequada para informar o desenho da intervenção em 

espacial em ambientes urbanos, áreas importantes para a atividade, e a evidência 

histórica apoia o entendimento atual de que a prática está enviesada para regiões 

temperadas do norte, com maior nível de planejamento urbano quando comparado às 

cidades de crescimento rápido do novo mundo (Combs et al., 2018; Zeppelini, Carvalho-

Pereira, et al., 2020). A falta de informação propriamente contextualizada dando apoio 

aos programas de controle representa outro problema a ser levado em conta nos 

possíveis esforços de avaliação. 

A qualidade dos reportes científicos foi um problema para a revisão, como indicado pela 

avaliação feita com base na ferramenta do Joanna Briggs Institute. Os estudos 

analisados ainda apresentam bastante espaço para melhoramento na apresentação do 

desenho, análise e metodologias, e que agora ainda não apresenta evidência suficiente 

pra arriscar extrapolação ou generalização. Estudos futuros devem leva rem conta a 

importância de padronização no reporte de estudos de saúde pública como os de 

controle de zoonoses, de forma a maximizar a informatividade dos estudos conduzidos 

(von Elm et al., 2007). A adoção de um protocolo amplo de padronização, como o 

PRISMA (Moher et al., 2009) pode beneficiar muito os pesquisadores reportando seus 

achados, e a audiência. Protocolos padronizados representam e contextualizam os itens 

fundamentais que devem ser reportados em um estudo informativo e reprodutível, com 

normas específicas para cada tipo de estudo, assim facilitando a avaliação de qualidade, 

acessibilidade da informação, e confiabilidade das decisões e meta-análises. O estudo 

identificou a necessidade de estudos de controle de roedores melhor apresentarem 

dados relativos ao acompanhamento dos participantes humanos, definição dos 

desfechos e análise estatística.  

Por fim, é importante avaliar os potenciais vieses nos resultados. Publicação de 

resultados é naturalmente enviesada à publicação de resultados positivos em periódicos 

com revisão por pares (Mlinaric, Horvat, & Supak Smolcic, 2017). Publicação de 

resultados negativos no campo do controle de roedores para zoonoses apresenta 

informação importante sobre a (in)eficácia dos métodos, e pode indicar a necessidade 

de divergir atenção a outros métodos, ou que o método necessita ser otimizado para 

atingir performance adequada. É necessário lidar com a limitação dos dados puros 

utilizados nesta revisão. Apenas duas bases foram avaliadas por limitação no poder de 

tratamento dos dados disponível. Entretanto, as bases foram escolhidas 

cuidadosamente para cobrir uma ampla quantidade de publicações de saúde pública, 

epidemiologia e ecologia aplicada que poderiam reportar os estudos de interesse. 

 

Conclusão 

A eficácia dos programas de controle de roedores para mitigar risco zoonótico humano 

ainda necessita de estudos. Os resultados presentes indicam a urgência dos estudos 
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que avaliem o impacto dos diferentes modais de controle (captura, rodenticida, 

esterilização química, manejo de paisagem…) na transmissão de diversas zoonoses. A 

testagem empírica e comparação da eficácia de diferentes métodos de controle na 

mitigação de risco zoonótico é fundamental no desenho de programas de controle mais 

eficientes, custo-efetivos, bioéticos e biosseguros que vão funcionar em curto e longo 

prazo. Em outros campos de controle de roedores. (e.g., controle agrícola, conservação) 

estudos similares são um campo de pesquisa bem estabelecido que pode server como 

guia na tarefa (Jakel, Mouaxengcha, & Douangboupha, 2017; Jakel, Mouaxengcha, 

Nuber, & Douangboupha, 2015; Tabak, Poncet, Passfield, Goheen, & Martinez Del Rio, 

2015; Vadell, García Erize, & Gómez Villafañe, 2017). É claro também que desenhar e 

reportar estudos de saúde pode se beneficiar de padronização dos parâmetros para 

aumentar o benefício de saúde pública dos estudos. 
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Figura 1: Fluxograma sumário do processo de avaliação. 
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Capítulo VI 

Household Rat Infestation in Urban Slum Populations: Development 
and Validation of a Predictive Score for Leptospirosis 

 

Ratazanas doméstica são o principal reservatório da leptospirose urbana. 
Entretanto, poucos estudos buscaram identificar marcadores de infestação em 
comunidades urbanas e avaliaram seu poder preditivo do risco de leptospirose. 
Comparou-se domicílios com casos de leptospirose em Salvador, Brasil entre 
2007 e 2009 e seus vizinhos, utilizando um desenho caso-controle, avaliando os 
sinais de infestação por roedores e características ambientais. Com os dados de 
2007-2008, um modelo de regressão logística condicional identificou a presença 
peridomiciliar de tocas (OR, 3.30; 95% CI, 1.50-7.26), fezes de rato (2.86; 1.24-
6.59), trilhas de passagem (2.57; 1.06-6.22), domicílios vizinhos à casas 
abandonadas (2.48; 1.04-6.02), e paredes sem reboco (2.22; 1.02-6.02) como 
fatores de risco, e desenvolveu-se uma escala preditiva para leptospirose. Com 
os dados independentes de 2009, uma curva de Característica de Operação do 
Receptor (ROC) avaliou a performance da escala preditiva, com a área sob a 
curva de 0.70 (95% CI, 0.64-0.76) para desenvolvimento da escala, e 0.71 (0.65-
0.79) para validação. Os resultados indicam que grandes proporções de 
domicílios nas áreas pobres da cidade estão infestadas por Rattus norvegicus. 
A escala foi eficaz em identificar domicílios de alto risco nas comunidades pobres 
urbanas. Os achados necessitam de validação e teste em outros centros 
urbanos, mas sugerem que checagens a nível de comunidade para infestação 
de roedores podem permitir a aplicação de medidas de controle e mitigação 
precisas e localizadas nos pontos de maior risco de leptospirose. 
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S1 Table. Rodent-related and environmental characteristics among 95 and 67 

case households of development and validation groups in Salvador, Brazil. 

Supplementary Table 1: Rodent-related and environmental characteristics 

among 95 and 67 case households of development and validation groups in 

Salvador, Brazil. 

Household characteristics Development* 

(n = 95) Validation* 

(n = 67)  

 No. (%) or median (IQR)† P‡ 

Demographics    

No. of inhabitants 4 (3-5)3 (2-5)- 

Male sex 2 (1-2)1 (1-2)- 

Per capita income, US$/d 2.6 (1.3-4.1) 3.1 (2.1-5.2) - 

Premise type and details§    

Residential use only§ 92 (97) 63 (94) - 

Borders on a vacant lot 18 (19) 5 (6) - 

Open sewer <10m distance 30 (32) 24 (36) - 

Borders on an abandoned house 22 (23) 13 (20) - 

Access to food sources§    

Exposed garbage§ 78 (82) 60 (89) - 

Animal food§ 45 (47) 31 (46) - 

Other food & plants§ 64 (67) 39 (58) - 

Open stores of human food 52 (55) 27 (40) - 

Access to water§    

Standing water§ 24 (25) 20 (30) - 

Leaks§ 34 (36) 27 (40) - 

Harborage for rodents§    

Abandoned vehicles§ 1 (0) 0 (0) - 
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Abandoned appliances§ 94 (99) 56 (87) <0.01 

Lumber/clutter on ground§ 67 (70) 44 (65) - 

Other large rubbish§ 44 (46) 35 (52) - 

Outbuildings/Privies§ 19 (20) 20 (30) - 

Dilapidated fences & walls§ 19 (20) 18 (27) - 

Plant-related§ 75 (79) 56 (83) - 

  Bushes or shrubbery 42 (44) 28 (42) - 

  Ornamental plants 65 (68) 54 (81) - 

Presence of exposed earth 61 (64) 45 (67) - 

Built on earthen slope¶ 50 (53) 34 (51) - 

Entry/Access§    

Structural deficiencies§ 64 (67) 44 (65) - 

  Hole(s) in roof 50 (52) 30 (45) - 

  Hole(s) in wall 29 (30) 21 (31) - 

  Hole(s) in floor 19 (20) 26 (39) <0.05 

Un-plastered walls# 64 (67) 41 (61) - 

Rodent active signs§    

Active signs§ 60 (63) 35 (52) - 

  Rodent burrows 53 (56) 22 (33) <0.01 

  Rodent runs 33 (35) 20 (30) - 

  R. norvegicus feces 28 (29) 18 (27) - 

  R. rattus feces 0 (0) 1 (1) - 

  M. musculus feces 1 (1) 2 (2) - 

Domestic animals    

Dogs 39 (45) 27 (40) - 

Cats 13 (13) 6 (9) - 

Chickens 13 (13) 9 (13) - 
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* Case households in which laboratory-confirmed cases of leptospirosis resided 

during the periods January 2007 – December 2008 (development cohort) and 

January 2009 – December 2009 (validation cohort). 

† Median and inter-quartile range (IQR) values are shown for continuous 

variables. 

‡ Values are not shown for non-significant associations in matched analyses. 

§ Categories and variable defined in the CDC form (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2006). 

¶ Presence of exposed earth slope (>45º) within 10m of the household. 

# Walls composed of exposed bricks without external application of stucco or 

plastering. 
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______________________________________________________ 

Conclusões 

 

Os achados do presente estudo representam uma parte da fundação necessária para o 

desenvolvimento de um programa de controle e manejo integrado de roedores dentro 

do foco urbano endêmico de leptospirose da cidade de Salvador, na figura da 

caracterização ecológica da população-alvo, e no início da documentação sobre a 

relação entre as ratazanas e os elementos socioeconômico-ambientais da paisagem 

das comunidades pobres urbanas; assim como na comprovação e adequação de 

métodos e ferramentas inovadores para o controle de risco zoonótico murino. 

Os achados das análises demográficas e dos modelos de interação ambiental ao 

mesmo passo que iluminam a história natural dos ratos urbanos, evidenciam as 

limitações e vieses que temos sobre a mesma. A revisão sistemática aponta uma 

situação análoga no encontro da ecologia aplicada, da saúde pública e do planejamento 

urbano; uma situação alarmante dadas as consequências de morbimortalidade humana, 

econômicas e ambientais da aplicação em massa de defensivos químicos e do controle 

zoonótico ineficiente. Em contrapartida, o sucesso inicial com a escala preditiva de risco 

zoonótico para leptospirose baseada em um protocolo de avaliação de infestação de 

roedores tanto reforça a importância de contribuições sistemáticas – passadas e futuras 

– no campo, quanto representa uma possível nova ferramenta em One Health 

disponível. 

Entretanto, a mais importante contribuição feita por este estudo é ao corpus do estudo 

de ratos urbanos nos trópicos, fornecendo pesquisa-base com potencial para embasar 

programas de controle populacional. Programas de controle de roedores ainda são 

baseados em dados de história natural de ratos urbanos de regiões temperadas, de 

dinâmica sazonal e padrões de urbanização pouco ou nada comparáveis aos de um 

país que abarca a variação de climas tropicais presentes entre a linha do Equador e o 

Trópico de Capricórnio. 

Por fim, há de se destacar a presente contribuição ao histórico de estudo dos Rattus 

urbanos na interseção entre ecologia e epidemiologia em Salvador, que aqui funciona 

como cidade modelo/microcosmo de estudos. A concentração em tempo e espaço de 

estudos como o que se observa em Salvador – embora não substitua o valor de estudos 

comparáveis em uma maior diversidade de contextos – é fundamental para permitir 

análises mais complexas, que demandam séries de dados longas, pouco comuns para 

ambientes urbanos fora do Norte global. 


