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RESUMO 

 

Diante da emergência da garantia ao direito à saúde no Brasil, a epidemiologia tem 

ganhado espaço e visibilidade devido à sua contribuição para elucidar os 

mecanismos associados aos fatores intervenientes na ocorrência de enfermidades. 

A dengue por ser uma enfermidade recorrente com manifestações em formas graves 

e letais, tem se destacado entre as demais como alvo de preocupação no panorama 

de saúde pública brasileiro. Desse modo, a pesquisa buscou estudar os fatores 

associados à ocorrência da dengue, propondo um modelo eco-sociossanitário, a 

partir da cidade de Riacho de Santana-BA, com vistas a delimitar um modelo 

explicativo da enfermidade. A pesquisa de delineamento ecológico fez uso de dados 

secundários referentes às notificações de dengue, índices de infestação larvária por 

Aedes aegypti, condições socioeconômicas, sanitárias e climáticas da área de 

estudo, tratados com ferramentas estatísticas e análise espaço-temporal. Os 

resultados indicaram que o perfil sociodemográfico das pessoas acometidas por 

dengue em Riacho de Santana é similar ao da população: sexo feminino, faixa etária 

de 20-49 anos, correspondendo a faixa economicamente ativa, a cor da pele branca 

e parda e pessoas com ensino médio completo e cursando entre a 1ª e 4ª série. 

Assim, como a infestação larvária do Aedes aegypti, a dengue acompanhou a 

sazonalidade da umidade e precipitação, sendo que os valores mais elevados foram 

registrados no período chuvoso. A partir da análise espacial pôde-se observar que 

houve uma tendência de manutenção das notificações nas proximidades do bairro 

Peral, o qual compartilha de setores censitários com população de renda média 

baixa, infestação predial média no período chuvoso, taxa de ocupação domiciliar e 

densidade demográfica elevadas. Os indicadores de saneamento básico não 

apresentaram variações significativas entre os setores censitários, como resultado 

não se obteve correlação linear estatisticamente significante entre estes indicadores 

e a infestação larvária do vetor, como era esperado. Assim, os resultados obtidos 

nas análises quantitativa e qualitativa sugerem que os criadouros existentes sejam 

“cultivados” nos domínios público e privado. Nota-se que a incidência de dengue em 

Riacho de Santana, como em outros municípios brasileiros e no bairro Peral é 

resultado de um processo de determinação social. O modelo eco-sociossanitário 

proposto, pautado na promoção da saúde, ressalta a necessidade de interação dos 

atores sociais e Estado na formulação de políticas públicas que atendam as 

demandas territoriais e possam intervir sobre os determinantes de ordem social, 

ambiental e cultural existentes na reprodução de dengue. 

 

Palavras-chave: dengue, modelo eco-sociossanitário, determinantes sociais. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Faced with the emergence of the guarantee to the right to health in Brazil, 

epidemiology has gained ground and visibility due to its contribution to elucidate the 

mechanisms associated with the factors involved in the occurrence of diseases. 

Dengue being a recurring disease with manifestations in severe and lethal forms has 

stood out among others as causing concern in the Brazilian public health landscape. 

Thus, the research aimed to study the factors associated with dengue, proposing an 

eco-social-sanitary model from the city of Riacho de Santana-BA, in order to delimit a 

multicausal model of the disease. The research, based on ecological design, made 

use of secondary data on dengue notifications, larvae infestation rates by Aedes 

aegypti, socioeconomic conditions, health and climate of the study area, treated with 

statistical tools and spatiotemporal analysis. The socio-demographic profile of people 

affected by dengue is similar to the population: women, aged 20-49 years, 

corresponding to economically active band, white and brown colored people and 

people with high school education and school grades between 1st and 4th grade. 

Thus, as the larval infestation of Aedes aegypti, the dengue followed the humidity 

and rainfall seasonality, and the highest values were recorded during rainy season. 

Through the Spatial analysis, it could be observed that there was a trend of 

maintenance notifications nearby Peral neighbourhood, which shares census tracts 

with low average income, average infestation in the rainy season, home occupancy 

rate and high population density. The sanitation indicators did not show significant 

variations between census tracts as a result it did not obtain statistically significant 

linear correlation between these indicators and the larval infestation of the vector as 

expected. Thus the results obtained by quantitative and qualitative analyzes 

suggests that existing breeding are "grown" in the public and private domain. Note 

that the incidence of dengue in the neighbourhood Peral is the result of a process of 

social determination. The proposed eco-sociossanitario model, based on health 

promotion, emphasizes the need for interaction between social actors and the State 

in the formulation of public policies that address the territorial demands and intervene 

on the existing social, environmental and cultural determinants on dengue 

reproduction. 

 

Keywords: dengue, eco-sociossanitario model, social determinants. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos o conceito de saúde tem sido moldado segundo observações do 

cotidiano, estudos, teorias e discussões epistemológicas. Em meio a essas 

discussões na busca sistemática de um conceito, a saúde já passa a ser 

compreendida na sua complexidade e multidimensionalidade, abarcando processos 

socioeconômicos, ecológicos, biológicos, psicológicos e culturais e incorporando as 

dimensões políticas, históricas e espaço-territorias. Assim é que surgem os 

conceitos de promoção da saúde e determinação social da saúde que rompem com 

o modelo biomédico de explicação das relações saúde-doença.  

A problemática da saúde e seus múltiplos processos de determinação social têm 

animado um rico e promissor debate teórico e metodológico, demarcando os 

campos disciplinares da epidemiologia social e da saúde coletiva. Tal debate busca 

elucidar as relações saúde-sociedade-ambiente, superando o modelo explicativo 

médico assistencialista, de forma a contribuir no avanço do conhecimento e na 

promoção de sociedades mais justas, inclusivas, equânimes e saudáveis. Com isso, 

diversos esforços vêm sendo realizados para o estudo das relações saúde-doença a 

partir dessa abordagem, principalmente de enfermidades que têm sido objeto de 

preocupação em face da sua abrangência, persistência e dificuldades de controle e 

prevenção. 

Dentre as doenças de abrangência nacional, a dengue se destaca como alvo de 

preocupação no panorama da saúde pública brasileiro, visto que surtos epidêmicos 

são registrados anualmente deixando como marcas: óbitos, elevados gastos 

hospitalares, dias de absenteísmo ao trabalho e à escola, e o sentimento de 

vulnerabilidade às reincidências e/ou ocorrências mais graves.  

A magnitude da dengue no Brasil pode ser observada ano a ano por meio de 

noticiários e produções científicas, sendo os períodos chuvosos os mais reveladores 

por registrarem as maiores incidências da enfermidade. Até fevereiro de 2016 foram 

registrados 495,3 mil casos de dengue no País, o que correspondeu a um aumento 

de 46%, comparado ao mesmo período de 2015, quando foram registrados 337,7 mil 

casos, sendo este o ano recorde em número de casos de dengue (BRASIL, 2016). 
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Na Bahia, até fevereiro de 2016, foram registrados 7,7 mil casos de dengue, 

correspondendo a um aumento de 301% em relação ao mesmo período de 2015 

(BAHIA, 2016).  

A dengue se caracteriza como uma doença multicausal, face aos diversos fatores e 

condições que podem favorecer sua disseminação em diferentes ambientes. Desse 

modo, muitos estudos em todo o mundo identificam a ocorrência de dengue em 

áreas com precárias condições nos serviços públicos de saneamento básico e 

outros em relação à variabilidade climática. Entretanto, poucos são os que as 

múltiplas dimensões que explicam a ocorrência dessa enfermidade, visto que pouco 

exploram a dengue como um fenômeno complexo e multicausal. Esse fator aliado às 

particularidades das áreas de estudo, resultam em respostas mais complexas, o que 

tem dificultado os estudos de base epidemiológica – mais especificamente o 

entendimento da associação entre as variáveis dependentes e independentes – e o 

estabelecimento/consolidação de um modelo causal. 

Nesse sentido, a questão que esta pesquisa pretende responder é: quais são os 

fatores intervenientes na ocorrência de dengue considerando um modelo 

epidemiológico eco-sociossanitário? 

A relevância dessa pesquisa se justifica pela necessidade de se estudar a dengue 

como fenômeno multicausal, identificando os fatores que têm propiciado sua 

ocorrência, explorando a relação entre essas variáveis e analisando o padrão de 

incidência espacial e/ou temporal. Cabe ressaltar ainda, a necessidade de se 

estudar municípios de pequeno porte, uma vez que representam a realidade 

majoritária do País. Por outro lado, como a dengue ocorre nos diferentes contextos, 

é estratégico estudar uma realidade mais simples, para a melhor compreensão do 

fenômeno de sua disseminação e, portanto, nortear melhor a investigação em uma 

realidade mais complexa. 

No estado da Bahia têm existido esforços para estudar a ocorrência da dengue em 

face do nível de incidência e da necessidade de identificar estratégias de controle. 

Assim, a presente investigação tem como foco a realidade do município de Riacho 

de Santana, localizado no interior da Bahia, na região do Semiárido, onde a dengue 

se destaca com maior incidência em relação às demais enfermidades relacionadas 

às condições de saneamento básico, fator de estudo mais relevante deste trabalho. 

No período compreendido entre 2009 e 2014, foram notificados 619 casos 
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(DATASUS, 2015), os quais resultaram em quase 92% de internações, cujo custo 

para o Sistema Único de Saúde (SUS) foi de, aproximadamente, R$ 87.000,00 

(DATASUS, 2015).  

A escolha deste município para o desenvolvimento da pesquisa se justifica pela sua 

realidade socioeconômica e ambiental, marcada por carências profundas, típicas de 

regiões do Semiárido baiano. Dentre os 417 municípios da Bahia, Riacho de 

Santana ocupa a posição de 273º no ranking do Índice de Desenvolvimento Social 

(BAHIA, 2013). Tal escolha se deve, também, às questões de ordem logística do 

desenvolvimento da pesquisa em face do conhecimento prévio da pesquisadora 

sobre a realidade do Município e da permanência desta na área de estudo, o que 

facilitou a coleta de dados.  

Levando-se em consideração a ausência de estudos antecedentes na sede do 

referido Município, acredita-se que esta pesquisa possa subsidiar a definição de 

políticas públicas e ações para o controle da enfermidade a partir do reconhecimento 

da sua complexidade e dos múltiplos fatores que explicam a sua permanência e 

disseminação. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um modelo eco-sociossanitário da ocorrência de Dengue, considerando 

a realidade da cidade de Riacho de Santana-BA. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Estudar o comportamento da ocorrência de dengue na cidade de Riacho de 

Santana-BA, no período 2009-2014. 

- Avaliar os índices de infestação pelo Aedes aegypti na Cidade entre 2009 e 2014. 

- Diagnosticar as condições sanitárias e socioeconômicas das áreas que registraram 

maior ocorrência de dengue. 

- Analisar as relações entre a ocorrência de dengue e as condições de saneamento 

básico. 

- Identificar fatores intervenientes na ocorrência de dengue na Cidade. 
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3. DENGUE: OCORRÊNCIA E FATORES INTERVENIENTES  

A dengue se destaca dentre as doenças que têm assolado várias regiões do mundo. 

É comum ser destacada em noticiários, especialmente em algumas épocas do ano, 

como alvo de preocupação de instituições de saúde, dirigentes de governo e da 

população. Ainda que se faça presente em reportagens, permanecem algumas 

dúvidas ou questionamentos sobre sua ocorrência, tais como: quais são as 

características dessa enfermidade? Como ela é transmitida e como evitá-la? qual a 

semelhança entre as regiões e populações atingidas periodicamente? Existe, de 

fato, uma sistematização de condições para sua ocorrência? O que tem propiciado 

sua disseminação ao longo do tempo? 

Na tentativa de elucidar essas questões, optou-se por, previamente ao estudo da 

ocorrência de dengue e seus determinantes, fazer uma abordagem teórico-

conceitual no intuito de discutir as características dessa enfermidade – que vem 

atingindo anualmente grande número de pessoas – como ela tem se proliferado e 

disseminado em vários países. 

3.1 Dengue como enfermidade endêmica no Brasil 

A dengue se caracteriza como uma arbovirose febril aguda de transmissão 

essencialmente urbana, que se tornou um grave problema de saúde pública no 

Brasil, assim como em outras regiões tropicais do mundo, mais atingidas em função 

de suas características ambientais, climáticas e sociais (RIBEIRO et al., 2006; 

MARZOCHI, 1994). O agente etiológico é um vírus do gênero Flavivírus, transmitido 

por meio da picada do mosquito Aedes aegypti infectado, o qual possui hábito 

domiciliar e peridomiciliar (BRASIL, 2009; TAUIL, 2001; TEIXEIRA et al., 1999). 

Gubler (2002b) considera que os vírus e o vetor da dengue já estão totalmente 

adaptados ao habitat dos seres humanos e, portanto, não precisam mais do ciclo 

silvestre para sua sobrevivência. Essa característica gera uma série de 

preocupações dado que o vetor e vírus passaram por um processo de antropização, 

se adaptando às condições de vida em sociedade, ou seja, a vida do homem em 

sociedade tem lhe oferecido circunstâncias de sobrevivência e dispersão. 
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De acordo com a organização Médicos Sem Fronteira (s.d.), a dengue é endêmica 

em mais de cem países e, por ser uma infecção reemergente que possui grande 

potencial para causar formas graves e letais com circulação nos cinco continentes, 

vem preocupando as autoridades sanitárias de todo o mundo (TEXEIRA et al., 

2001). Sendo de fácil disseminação, essa enfermidade faz parte da lista de agravos 

de notificação compulsória do Ministério da Saúde, o que significa que pode colocar 

em risco a saúde das coletividades (BRASIL, 2006).  

Até o ano de 2013 eram conhecidos quatro sorotipos, antigenicamente distintos: 

DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (MURGUER, 2009; RIBEIRO et al., 2006; 

TAUIL, 2001; GUBLER, 2002a). Entretanto, na Terceira Conferência Internacional 

sobre Dengue e Dengue Hemorrágica, realizada em outubro de 2013, na Tailândia, 

o virologista Nikos Vasilakis anunciou que dentre as amostras virais obtidas do surto 

ocorrido na Malásia em 2007, um vírus apresentou características distintas dos 

quatro sorotipos até então conhecidos, sendo este denominado de sorotipo DENV-5 

(NORMILE, 2013). Esse novo sorotipo ainda se encontra em fase de estudos e não 

consta até então em discussões de trabalhos científicos. Essa descoberta causa 

certa apreensão devido aos avanços alcançados durante anos de estudo em relação 

aos quatros sorotipos conhecidos para a produção de uma vacina tetravalente, além 

do risco de ocorrer novas epidemias. 

Quanto à imunidade adquirida por meio de uma infecção, Tauil (2001) considera que 

não há imunidade cruzada, ou seja, a infecção por um dos sorotipos só confere 

imunidade permanente, ou no mínimo duradoura, para o sorotipo adquirido. Caso 

haja uma imunidade cruzada transitória entre os diferentes sorotipos, esta é de curta 

duração. Além disso, os anticorpos desenvolvidos durante a infecção com um 

sorotipo podem aumentar potencialmente a gravidade dos sintomas de infecções 

posteriores com os demais sorotipos (ROTHMAN, 1999, apud CLARK et al., 2005). 

As manifestações clínicas da doença, ocorrem em um espectro que varia desde uma 

síndrome viral, inespecífica e benigna, até um quadro grave e fatal de doença 

hemorrágica ou com choque (TAUIL, 2001; MONDINI; CHIARAVALLOTI-NETO, 

2007). Acredita-se que o principal fator de risco para a dengue de febre hemorrágica 

é a ocorrência de uma infecção secundária, mas a característica de virulência e 

acolhimento viral também são muito relevantes (GUZMAN; KOURI, 2002). 
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- Classificação 

A classificação em vigor para a dengue até o final de 2013 foi estabelecida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de uma epidemia ocorrida em 1958 

na Tailândia, a qual categorizava as manifestações de dengue de duas maneiras: 

dengue (DF) e dengue hemorrágica (FHD) (MARZOCHI, 1994). Segundo Murguer 

(2009), a dengue “hemorrágica” é a ocorrência grave de dengue, que se distingue da 

dengue ''clássica'', por um aumento da permeabilidade vascular, que pode conduzir 

a perigo de vida por choque hipovolêmico. Em meio às discussões, acredita-se que 

após uma infecção primária com um dos sorotipos, infecções secundárias que 

vierem a ocorrer podem precipitar um processo conhecido como ''Amplificação 

Dependente do Anticorpo” (ADA), o que leva a desenvolver formas mais graves de 

dengue. Em contrapartida a essa hipótese, alguns estudos identificaram ocorrência 

de casos fatais de dengue, sendo nessa circunstância a ocorrência de FHD, em 

infecções primárias em Bangkok, Grécia e na ilha de Niue (MURGUER, 2009).  

Em relação ao maior detalhamento no diagnóstico e notificação, no Brasil houve um 

aperfeiçoamento nesse sentido. A partir de fevereiro de 2014, a notificação e 

análises epidemiológicas dos casos de dengue cujo início de sintomas aconteça 

nesse ano passam a ser feitas somente pela nova classificação da OMS e 

notificados exclusivamente por intermédio do Sistema Agravos e Notificações 

(Sinan) Dengue Online (DATASUS, 2014). No formulário online constam quatro 

classes: descartado, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. 

- Características entomológicas 

A transmissão da dengue ocorre quando as fêmeas adultas infectadas se alimentam 

de sangue humano necessário para o desenvolvimento dos seus ovos. Na fase 

larvária os principais criadouros são os recipientes artificiais que retém água, como 

pneus, vasos, bebedouros de animais, etc. (CHIARAVALLOTI-NETO, 1997). 

Segundo Furtado (2005), o Aedes aegypti é uma espécie que apresenta grande 

plasticidade biológica, devido ao curto ciclo biológico, alta fecundidade com rápida 

sucessão de gerações e facilidade de adaptação e, carácter estrategista por possuir 

fase aquática e terrestre, tendência a depositar ovos em locais inespecíficos e de 

difícil controle.  



34 
 

Desse modo, torna-se necessário conhecer as características que envolve sua 

dispersão: o Aedes aegypti vive em média de 30 a 35 dias, sendo que sua fêmea 

põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida, e em cada oviposição são liberados cerca 

de 100 ovos. Assim, uma fêmea dá origem a um mínimo de 400 ovos, sendo que 

estes podem sobreviver até 450 dias (um ano e três meses), e o tempo médio de 

desenvolvimento das larvas até a fase adulta dos mosquitos dura entre cinco e dez 

dias (BRASIL, 2009; CORREA et al., 2005). Essas características conferem elevada 

resistência ao Aedes aegypti em seu ciclo de vida – nas fases ovo, larva e pupa - até 

que chegue à fase adulta, o que se traduz em grandes chances de procriação do 

vetor - principalmente devido ao longo período que seus ovos podem resistir, o que 

lhe dá chances de “esperar” por períodos chuvosos - e, consequentemente, implica 

em dificuldade em exterminá-lo.  

Além da resistência dos ovos do Aedes aegypti, sua capacidade de dispersão 

quando adulto (forma alada) também dificulta seu controle. Freitas e Oliveira (2009) 

observaram na cidade do Rio de Janeiro que o Aedes albopictus possui autonomia 

média de voo de aproximadamente de 288m, podendo chegar até 690m. Acredita-se 

que o Aedes aegypti possua autonomia de voo similar, dada sua semelhança com o 

Aedes albopictus. A amplitude do voo do mosquito varia de acordo com a 

heterogeneidade da disponibilidade de sangue e reservatórios para a postura de 

seus ovos (FREITAS; OLIVEIRA, 2009). Sendo o mosquito vetor a principal via de 

transmissão do agente etiológico, este tem seu ciclo de vida como foco de atenção 

no controle e prevenção da dengue, dada sua grande resistência e capacidade de 

adaptação. 

Segundo Chieffi (1985), a reintrodução do Aedes aegypti em vários pontos do Brasil 

desperta discussões de cunho sanitário, merecendo atenção dos âmbitos federal e 

estadual no planejamento das ações de saúde pública, de modo a evitar sua 

ocorrência na forma endêmica e, principalmente, a reincidência de epidemias. O 

efetivo controle do Aedes aegypti é possível, mas não é fácil. Alguns fatores 

influenciam na densidade de mosquitos, como as condições de saneamento básico1, 

os aspectos socioeconômicos e culturais das comunidades (FERREIRA; 

                                                           
1 Considera-se saneamento básico como um conjunto de medidas e ações de promoção à saúde 
pública, que contemple o abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo e drenagem de 
águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 
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CHIARAVALLOTI-NETO, 2007; BRASIL, 2009; GUBLER, 1998a; TEIXEIRA et al., 

1999). De acordo com Penna (2003) e Siqueira et al. (2004), a presença de altas 

densidades de Aedes aegypti alerta sobre o perigo do reaparecimento da febre 

amarela urbana, uma vez que pode haver a colonização de outra espécie vetora, o 

Aedes albopictus, que transmite a febre amarela, e pode também transmitir o vírus 

da dengue. Este fato foi verificado por Chiaravalloti-Neto (1997), na região de São 

José do Rio Preto (SP), após ocorrência de epidemias de dengue. 

O Aedes albopictus é o vetor da dengue na Ásia e apesar de estar presente nas 

Américas e disperso, principalmente, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, não 

apresentou associação com a ocorrência de dengue, embora exista o risco deste 

vetor agravar em grande proporção a situação atual (BRASIL, 2009; TAUIL, 2001; 

TEIXEIRA et al., 1999). Há preocupação com o Aedes albopictus devido a sua 

capacidade de se disseminar pelo ambiente rural, silvestre e semi-silvestre, uma vez 

que sua fêmea deposita seus ovos aos poucos, em vários recipientes diferentes, 

naturais ou artificiais, e à sua resistência a baixas temperaturas (CONSOLI; 

OLIVEIRA, 1994). 

No Brasil têm se observado desafios além da dengue, quando se trata de doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti, visto que em 2014, mais duas arboviroses foram 

inseridas na agenda de desafios da saúde pública: a Febre Chikungunya e o Zika 

Vírus. Apesar de serem menos letais, os sintomas dessas doenças podem se 

prolongar por meses. Entre o final do ano de 2015 e início de 2016 identificou-se um 

surto de microcefalia em recém-nascidos, como consequência das gestantes terem 

sido acometidas pelo Zika Vírus. Isso se traduz em grande impacto na vida dos 

recém-nascidos e seus familiares e demanda políticas públicas e um sistema de 

saúde apto para o enfrentamento desse desafio, principalmente quando se observa 

que as áreas mais afetadas abrigam população mais pobre, com urbanização 

precária e com saneamento básico inadequado, o que provavelmente têm 

contribuído para a manutenção de elevados índices de infestação larvária do Aedes 

aegypti. Nesse caso, evidencia-se a necessidade de melhorar a qualidade e 

cobertura dos serviços públicos de saneamento básico (ABRASCO, 2016; 

ONU, 2016). 
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3.1.1 Ocorrência de dengue na América Latina e no Brasil 

A distribuição global do Aedes aegypti, na última década, configura a existência de 

áreas de risco e de atividade epidêmica de dengue recente (Figura 1), sendo estas 

predominantemente compreendida entre os trópicos, na faixa de latitude entre 35° N 

e 35° S. No início do século XXI, estimou-se uma ocorrência anual entre 50 e 100 

milhões de casos de dengue e várias centenas de milhares de casos de dengue 

hemorrágica, o que varia de acordo com a intensidade da atividade epidêmica 

(GUBLER, 2011). 

Em muitos países do Sudeste asiático, a FHD é uma das principais causas de 

hospitalização e morte entre as crianças (GUBLER, 2002b).  Apesar do custo real de 

dengue para a comunidade ser de difícil mensuração, um estudo nas Américas, em 

2010, estimou um custo de cerca de US$ 2,1 bilhões por ano, sendo que no Brasil o 

custo médio estimado por caso de dengue foi de US$ 889,00 (SHEPARD et al., 

2011).  

 

Figura 1 – Distribuição global da epidemia de dengue e do vetor Aedes aegypti, 2011 

 

Fonte: GUBLER, 2011. 

 

Gubler (1998a) destaca que o baixo índice de notificação de casos alóctones (ou 

“importados”) de dengue nos países de regiões temperadas (por exemplo, os 

Estados Unidos), representa apenas a “ponta do iceberg”, pois na maioria das vezes 
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os médicos têm baixo nível de contato/conhecimento da enfermidade, e a suspeita 

desta muitas vezes não está incluída no diagnóstico diferencial de doença febril 

aguda. Para o autor, há necessidade de aumentar a conscientização sobre a dengue 

clássica e dengue hemorrágica entre os médicos nessas regiões, de modo a 

prepara-los a lidar com uma possível epidemia de dengue.   

De acordo com Teixeira et al. (1999), cada sorotipo específico dos vírus do dengue, 

quando introduzido em grandes cidades indenes, com elevada densidade vetorial, 

transmite-se rapidamente provocando epidemias explosivas. Esse fato tem 

despertado a preocupação em muitas dessas áreas que temem ser atingidas por 

uma epidemia, face à visibilidade de existência da subnotificação de casos e dos 

impactos já provocados por essa enfermidade. Outra dificuldade reside na 

complexidade de definição dos custos para obter estimativas confiáveis: é 

necessário combinar as despesas médicas com os custos indiretos suportados pela 

sociedade (por exemplo, perdas ocasionadas pelo absenteísmo na escola e ao 

trabalho) e custos individuais de controle de vetores (CARRASCO et al., 2011). 

O processo de infestação, erradicação e reinfestação do Aedes aegypti, ocorrido no 

Brasil foi similar ao da América Latina (CHIEFFI, 1985; GUBLER, 1998b; GUBLER, 

2002a; PENNA, 2003). Na década de 1930 a maioria dos países centro e sul-

americanos, inclusive o Brasil, encontrava-se infestados pelo Aedes aegypti. O 

controle efetivo da epidemia de dengue ocorreu em paralelo ao da febre amarela. O 

Programa de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa) eliminou o mosquito da maior 

parte da América Latina, em 1973 do Brasil (1973) e durante os anos de 1950 e 

1960 de outros 22 países. Quando esse Programa foi encerrado, na década de 70, o 

mosquito começou a reinfestar o Brasil e demais países tropicais na região (Figura 

2), o que coincidiu com o crescimento urbano e a globalização da economia nos 

trópicos americanos (CHIEFFI, 1985; GUBLER, 1998b; GUBLER, 2002a; GUBLER, 

2011; PENNA, 2003). Penna (2003) comenta que o período entre 1986 a 2000, é 

muito curto para a reocupação do habitat do Aedes aegypti, assim, sua reintrodução 

ainda é considerada recente.  

Chieffi (1985) e Penna (2003) concordam que o Aedes aegypti seja nativo da África 

e que tenha sido introduzido no Brasil no início do século XIX, onde encontrou 

condições ambientais favoráveis à sua sobrevivência e reprodução, ocupando o 

País e se expandindo em população e geograficamente. Em 1998, 17 países 



38 
 

americanos notificaram casos de dengue com proporção muito variável, sendo que o 

Brasil liderava a primeira posição com registro de 559.285 casos de dengue 

(TEIXEIRA et al., 1999). Com o aumento dos casos de dengue e avanço da 

infestação vetorial na década de 90, a meta de erradicar o Aedes aegypti no País foi 

oficialmente abandonada em 2001 e se passou a trabalhar com o objetivo de 

controlar o vetor (BRAGA; VALLE, 2007). Passados 10 anos, em 2008, essa posição 

foi mantida e o País concentrava, aproximadamente, 70% dos casos notificados na 

América Latina. Considerando o elevado percentual de subnotificações dos sistemas 

de informação, o número real de casos, provavelmente, atingiria valores mais 

elevados (TEIXEIRA et al., 1999).  

 

Figura 2 – Reinfestação da América tropical pelo Aedes aegypti, 1930-2011 

 

Fonte: GUBLER, 2011. 

 

A situação de risco de transmissão da dengue no Brasil (Figura 3, envolve todos os 

estados do Nordeste, a maior parte do Norte, e os estados do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Mato Grosso.  Em relação ao sorotipo circulante (Figura 4), nota-se que no 

Brasil há circulação dos 4 sorotipos (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4), sendo que 

o DENV1 é o sorotipo com maior circulação no território nacional, segundo as 

atividades de vigilância virológica de 2011, com isolamento em 86% das amostras 

positivas. Constatou-se também cocirculação com os sorotipos DENV2, DENV3 e 

DENV4 (OPAS, 2015).  
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Figura 3 – Mapa de risco à transmissão de dengue em 2011 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2014. 

 

Figura 4 – Sorotipos circulantes no Brasil em 2011 

 

Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde, 2015. 

 

Desde o início da década de 1980 já ocorriam epidemias de dengue clássico no 

Brasil, com predominância dos sorotipos DENV1 e DENV2. O diagnóstico da febre 

hemorrágica vem ocorrendo desde 1990 e até 1999 o número de notificações foi de 

888 com 39 óbitos (TEIXEIRA et al., 1999). Essa gravidade se soma com a 

circulação de mais dois tipos de sorotipos no Brasil, o DENV3 e DENV4 (isolado em 
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2010), o que favorece as chances de ocorrer casos mais graves como FHD e 

síndrome de choque. 

- Cenário Atual 

Bhatt et al. (2013) estimam que em 2010 ocorreram, no mundo, cerca de 290 

milhões de infecções aparentes e inaparentes de dengue. Desse total, as Américas 

contribuíram com cerca de 14% (13 milhões de infecções) de infecções aparentes 

em todo o mundo, dos quais mais da metade ocorreram no Brasil e no México. Em 

2013 se registrou a maior epidemia de dengue ocorrida nas Américas. No Brasil, o 

principal responsável pela epidemia ocorrida neste ano foi o DENV4, recentemente 

isolado no País e detectado em mais de 70% dos municípios (TEIXEIRA et al., 

2015). 

Teixeira et al (2015) consideram que a heterogeneidade de distribuição e relevância 

dos episódios de dengue no Brasil se deve à sua dimensão territorial, pela grande 

quantidade de centros urbanos densamente povoados e, ainda, pela sua diversidade 

climática.  

Do ponto de vista epidemiológico, as variações no padrão de ocorrência da dengue 

no Brasil, de modo geral, têm similaridade, ao longo do tempo, com o do Sudeste 

Asiático. Fruto da progressiva infestação do vetor no território brasileiro e da 

circulação simultânea dos quatro sorotipos, houve modificações nos níveis de 

imunidade do grupo nas diferentes faixas etárias (TEIXEIRA et al., 2015).  

3.1.2 Ações de prevenção e controle da dengue 

A vigilância epidemiológica e ambiental pode atuar em duas vertentes: prevenção e 

controle da dengue. Evidentemente, para sua efetividade, é necessário que essa 

atuação seja intersetorial, que busque articulação entre o setor de saúde, vigilância, 

planejamento e infraestrutura urbana (principalmente no que se refere aos serviços 

públicos de saneamento básico), o que não se verifica até então. Dentre as 

Diretrizes Nacionais de Controle da Dengue (BRASIL, 2009) são previstas para a 

prevenção e controle da dengue quatro componentes: assistência, que se refere às 

medidas de assistência médica prestada durante o atendimento, a classificação do 

risco e a organização dos serviços de saúde; vigilância epidemiológica, que abrange 
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a notificação dos casos, retroalimentação dos dados, investigação dos casos 

notificados e fluxo de informação; controle vetorial, que compreende a 

operacionalização do controle vetorial propriamente dito, com vigilância 

entomológica a partir de inspeção em campo e eliminação de criadouros; ações de 

comunicação e mobilização com disseminação de informações e práticas 

educativas. 

Tauil (2001) considera que para a efetividade das ações de prevenção da dengue é 

necessário o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, com exercício de 

atividades como melhoria das condições de moradia, manejo de resíduos sólidos, 

abastecimento de água regular e educação escolar, além de maior eficiência nos 

diagnósticos, de modo a minimizar os riscos de novas epidemias. Para a efetiva 

mobilização comunitária, os meios de comunicação devem se sustentar num 

processo contínuo de educação ambiental, na busca de mão de obra para as 

atividades de combate aos vetores (TAUIL, 2001). Para Marzochi (2004), o grande 

desafio é manter a população motivada para o controle do Aedes aegypti e médicos 

atentos e conscientes de sua participação específica e efetiva como sentinelas 

individuais da vigilância epidemiológica, dada sua atuação na realização de 

diagnósticos. Assim, a população mobilizada e ativa, aliada ao serviço de saúde 

efetivo compõem uma força essencial no sucesso das medidas de controle e 

prevenção da dengue. 

No que se refere ao controle da dengue, este ainda é uma tarefa complexa tendo em 

vista os diversos fatores que extrapolam a área de saúde, e são importantes 

determinantes na permanência e dispersão tanto da doença quanto de seu vetor 

transmissor (BRASIL, 2009). Dada a ocorrência de epidemias em todas as regiões 

do Brasil, surgiram reflexões relativas à adoção de medidas de prevenção e controle 

da dengue. De acordo com Penna (2003), quando se fala em controle de dengue 

remete-se à ideia de controle vetorial do Aedes aegypti2, focado no trabalho de 

agentes de controle de endemias (antes conhecidos como guardas sanitários) que 

devem periodicamente visitar os domicílios.  

                                                           
2 De fato, uma estratégia valiosa é o controle do Aedes aegypti uma vez que este tem capacidade de 

transmitir outras doenças além da dengue, como: febre amarela, chikungunya, epidemia poliartrite e 

zika (GUBLER, 2011). 
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Sobre a atuação da vigilância por meio desses profissionais e inspeções 

domiciliares, Penna (2003) considera essa estratégia tradicional e onerosa, quando 

se observa seu alto custo-benefício, entretanto, é essencial para o controle vetorial. 

Além do mais, deve-se privilegiar a adoção de medidas preventivas e de promoção à 

saúde em detrimento das curativas. Para a referida autora, é necessário ir além no 

controle dos habitats do vetor, atuando principalmente na eliminação dos 

macrocriadouros, pois estes alimentam os pequenos criadouros, que costumam ser 

inspecionados rotineiramente. 

Marzochi (2004) considera que a dengue só pode ser evitada a partir do controle 

vetorial, caso contrário, permanecerá inevitável. A autora considera ainda que a 

enfermidade estaria controlada se os níveis de infestação predial pelo vetor fossem 

reduzidos a menos de 1% (segundo o LIRAa corresponde a um índice de infestação 

satisfatório), o que garantiria que não ocorressem mais surtos. Ainda que se 

realizem campanhas de controle vetorial, em áreas onde se concentram pessoas 

com elevado poder aquisitivo, existe o receio e resistência quanto às visitas e 

campanhas da vigilância sanitária e ambiental o que se traduz como um fator de 

risco para a existência de macro e microcriadouros responsáveis pela manutenção 

dos índices de infestação larvária elevados (PENNA, 2003). 

Segundo Marzochi (2004), o planejamento da vigilância clínica de dengue deve visar 

ao aumento da sensibilidade e especificidade do diagnóstico das doenças febris 

agudas que constituem os diagnósticos diferenciais, pois se este não estiver 

devidamente preparado e igualmente motivado, sobretudo nos períodos endêmicos, 

não proporcionará uma notificação adequada, é o que Gubler (1998a) descreve 

como vigilância pró-ativa. Caso contrário, serão mantidas as condições atuais de 

subnotificação e, consequentemente, subestimação da situação quanto à ocorrência 

de dengue (GUBLER, 2011). Como resultado, o impacto na saúde pública por 

epidemias de dengue clássica e/ou hemorrágica é ampliado porque não há 

efetividade no planejamento em saúde pública e nem planos de emergência 

devidamente implementados (GUBLER, 2002a). Toda essa estrutura se revela frágil 

na prevenção e controle dos eventos epidêmicos, devido à dificuldade de articulação 

de seus integrantes, criando na população atingida um sentimento ainda maior de 

fragilidade e vulnerabilidade. 
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As tentativas de controle vetorial se sustentam em quatro frentes: controle mecânico, 

biológico, químico e legal. O controle mecânico consiste na supervisão do morador e 

do agente de controle de endemias, seguida de proteção e destruição de criadouros; 

no controle biológico destaca-se o uso de larvicida biológico que ao ser ingerido 

pelas larvas do Aedes aegypti provocam sua morte (devido as endotoxinas 

produzidas após a ingestão), infelizmente ainda pouco praticado; o controle químico 

consiste no uso de substâncias químicas para as fases larvária (larvicidas) e 

adulta(inseticidas) e deve ser visto com cautela, tendo em visa o impacto negativo 

que pode causar à saúde do trabalhador que o aplica, da população e do ambiente; 

o controle legal compreende os instrumentos legais de apoio às ações de controle 

de dengue como responsabilizar o proprietário pela manutenção e limpeza de 

terrenos baldios, assegurar a visita domiciliar dos agentes de endemias aos imóveis 

fechados, abandonados e onde exista recusa à inspeção e regulamentar algumas 

atividades comerciais consideradas críticas, do ponto de vista sanitário, como é o 

caso de ferros-velhos (BRASIL, 2009). 

Existe também a estratégia de Atenção Primária Ambiental, as quais compõem 

estratégias de conscientização da comunidade, participação cidadã e políticas 

ambientais como resposta aos problemas surgidos em cada família ou comunidade 

(OPAS, 2013). Gubler (2011) aponta que desde a década de 70, três fatores tem 

agravado a incapacidade de controlar os mosquitos vetores: 1) a falta de vontade 

política e, portanto, de recursos; 2) demasiada ênfase no controle químico; e 3) 

mudanças nos hábitos de vida, onde a geração de resíduos e seu descarte de 

maneira inapropriada tornou-se mais constante, aumentando os habitats das larvas 

de mosquitos e, consequentemente, permitindo o aumento de sua densidade 

populacional. O autor coloca ainda que a prática das pulverizações tem sido muito 

tardia e limitada geograficamente para interromper a transmissão. Ademais, 

observa-se rápido aumento da resistência do mosquito a vários inseticidas químicos 

e os danos causados por estes ao meio ambiente, principalmente devido ao seu uso 

indiscriminado (BRAGA, VALLE, 2007; BRASIL, 2009, FURTADO, 2005).  

Ocorre que ao invés de se investir em políticas preventivas as autoridades de saúde 

optam esperar por um momento em que suas ações sejam rápidas e notáveis. Isso 

levou, ao longo dos anos, à utilização de inseticidas, sprays de ultra-baixo de volume 

(UBV), para o controle vetorial durante epidemias, já que corresponde a um método 
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que demonstra visivelmente a ação por parte do governo (GUBLER, 1989; 

FURTADO, 2005). Para os autores, o uso dessas substâncias tóxicas não é eficaz 

no controle do principal mosquito vetor, uma vez que para sua efetividade as 

substâncias requerem contato com o organismo do mosquito e isso não ocorre com 

facilidade, já que este, completamente antropizado, costuma se abrigar em áreas 

escondidas no interior das residências (como armários), muitas vezes não 

alcançadas pelo inseticida nebulizado. Desse modo, o Aedes aegypti não é 

eliminado de forma efetiva e, consequentemente, a epidemia não é controlada.  

A baixa eficiência dessas ações somada ao fato deste ser um método caro, torna os 

esforços financeiramente custosos e de pouca efetividade. Assim, a comunidade 

acredita que com essa atuação o governo está controlando a epidemia e, com isso, 

o Poder Público gera uma falsa sensação de segurança na comunidade que, em 

seguida, continua com a ausência de ações de monitorização e controle vetorial em 

torno de domicílios, perpetuando os ciclos epidêmicos (GUBLER, 2002a). Segundo 

esse autor, só então a população nota a baixa efetividade das ações, mas não a 

compreende a fundo, deixando passar a enorme falha das autoridades. Como 

resultado final, nenhuma ação efetiva para a prevenção e controle da epidemia é 

realizada e a população cultiva a crença equivocada de que esta está além de seu 

controle.  

O uso de produtos químicos pela Saúde Pública tem ocorrido de maneira 

indiscriminada no controle do vetor, tanto na fase larvária, quanto na fase alada. 

Todavia, esses podem provocar efeitos deletérios, além de não ter efetividade 

(LASNEAUX, 2013; SANTOS, 2009b). Esses produtos possuem efeitos danosos, 

muitas vezes omitidos, a exemplo do Malathion, que são neurotóxicos para o 

sistema nervoso central e periférico, além de provocarem náusea, vômito, diarreia, 

dificuldade respiratória e sintomas de fraqueza muscular, inclusive nas 

concentrações utilizadas no controle vetorial (LASNEAUX, 2013). 

Os modelos de controle vetorial da dengue e o modelo de controle de pragas 

agrícolas têm um problema em comum, a hegemonia da utilização de produtos 

químicos. Apesar de algumas evidências científicas dos malefícios que os 

inseticidas químicos podem provocar à saúde dos trabalhadores aplicadores de 

inseticidas e das pessoas expostas, o Ministério da Saúde tem omitido esses riscos, 
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assim, este tem envenenado os seres humanos na tentativa de eliminar o vetor 

(ABRASCO, 2016; LASNEAUX, 2013; NOVAES et al., 2006; SANTOS, 2009b). 

Braga e Valle (2007) reforçam a necessidade de maiores investimentos em 

metodologias adequadas, para sensibilizar a população sobre a necessidade de 

mudanças de comportamento que busquem o controle vetorial; e no manejo 

ambiental, com a ampliação das ações de controle racional de vetores, reduzindo o 

uso de inseticidas, garantindo a adoção de ações mais sustentáveis. Nesse ponto, 

deve-se observar também que o Poder Público precisa mudar sua postura, uma vez 

que as diretrizes de controle da dengue são pensadas e adotadas de maneira 

vertical. 

Ao avaliar os programas de erradicação e controle da dengue (Plano Diretor de 

Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), Plano de Intensificação das Ações de 

Controle do Dengue (PIACD), Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), e 

o último e atualmente implementado, Diretrizes Nacionais para a Prevenção e 

Controle de Endemias da Dengue (DNPCED), Lasneaux (2013) identificou que 

todos, ao longo de duas décadas, mantiveram o foco no controle químico do vetor e 

não foram efetivos por reproduzir os mesmos erros a cada plano/programa. Após 

avaliar os programas adotados e a contraposição ao PNCD de 2002, a partir de 

Abrahão (2005), o referido autor estrutura uma proposta que vai em uma linha 

contrária ao modelo químico-dependente adotado pelo Ministério da Saúde, 

denominado de modelo Socioecossistêmico (Quando 1).  

Segundo Lasneaux (2013), o modelo propõe maior empoderamento das vigilâncias 

epidemiológica e ambiental, de forma que o controle químico seja feito apenas por 

larvicida em áreas onde o recipiente não pode ser removido, com princípio ativo sem 

riscos ambientais e humanos e o uso de perifocal, em área reduzida, com 

substâncias menos agressivas que os piretroides. A escolha do nome 

“socioecossistêmico” é uma tentativa de dar importância à participação social como 

relevante para o controle do problema e diminuir a consideração de que os gestores 

encontrarão a solução em seus gabinetes e os cientistas em seus laboratórios. 

Entretanto, nota-se que o problema não é visto pela ótica da determinação social da 

doença, assim as variáveis social e política não foram consideradas nessa 

perspectiva. Nesse caso, as mudanças propostas se limitam ao controle da doença 

e, ficam a quem de uma conquista mais abrangente: a promoção da saúde. 
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Quadro 1 – Comparação entre os modelos de combate à dengue 

Componente 

Químico-dependente 
(Diretrizes Nacionais, 

2009) 
 

Ecológico 
Ecossistêmico 
(Abrahão, 2005) 

Socioecossistêmico 
(Lasneaux e Carneiro, 

2013) 

Planejamento Centralizado Descentralizado Descentralizado 

Recursos humanos Centralizado Centros de Saúde 

Vigilâncias 
epidemiológicas e 
ambientais e Atenção 
Primária 

Ordenamento urbano 
e saneamento básico 
 

Presente Presente Presente 

Vigilância ambiental 
Sub-estratégica e 
diagnosticadora 
deficitária 

Estratégica e 
diagnosticadora 

Estratégica, capacitada e 
produtora de índices 
preditivos 

Vigilância 
epidemiológica 

Sub-estratégica e 
diagnosticadora 
deficitária 

Estratégica e 
diagnosticadora 

Estratégica, capacitada e 
produtora 
de índices preditivos 

Educação Pontual 
Contínua e 
integralizada 

Contínua e integralizada 

Controle químico Presente e prioritário Ausente 
Mínimo para atingir 
ausente 

Manejo mecânico 
Presente mas 
coprioritário 

Presente e 
prioritário 

Presente e prioritário 

Pacto social Ausente Presente Presente e permanente 

Controle social Ausente Presente Presente 

Fonte: Lasneaux (2013). 

 

No que concerne às competências, Penna (2003) faz uma colocação que aqui 

merece destaque. Segundo a autora, deve-se adotar uma postura mais rígida, 

distinguindo competências e responsabilidades e separar o espaço público do 

privado no controle da dengue, assim como distinguir o que deve ser normalizado e 

fiscalizado do que deve ser executado diretamente pelo Poder Público. Nesse caso, 

é imprescindível retomar a discussão sobre os domínios de transmissão de 

infecções, público e privado, abordado por Cairncross (1997). O autor considera que 

o domínio público abrange os lugares de trabalho, de educação, de comércio e de 

recreio, bem como as ruas e os terrenos baldios, enquanto que o privado abrange o 

ambiente doméstico, inclusive o quintal, no qual a família é tida como a unidade de 

infecção. No caso do Aedes aegypti, este não fica restrito apenas a uma unidade 

domiciliar, se dispersa no ambiente e não faz distinção entre os domínios; seu 

instinto o direciona para um habitat que ofereça alimento e segurança para 
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ovoposição. Nesse caso, evidencia-se que a responsabilidade é compartilhada entre 

as famílias e o Poder Público, uma vez que o mosquito circula pelos dois domínios. 

Entretanto, o Estado tem adotado um discurso de responsabilização unilateral das 

famílias pelo controle do Aedes aegypti, eximindo-se da responsabilidade de realizar 

uma ampla reforma urbana em curto espaço de tempo, na busca por cidades mais 

saudáveis (ABRASCO, 2016). 

Toda e qualquer estratégia de gestão dever ser planejada de modo a incorporar a 

participação da comunidade e viabilizar ações de controle no ambiente doméstico e 

público (PENNA, 2003; GUBLER, 2011). O chamado à população é de extrema 

importância na efetividade da vigilância, sua participação com vistas a contribuir com 

as ações de combate e prevenção compreenderá o ganho de verdadeiros grupos 

sentinelas. Poderia assim, obter atuação mais rápida e efetiva da vigilância 

epidemiológica, já que esta seria norteada pela participação cidadã representativa 

das áreas de cobertura dos serviços. 

Teixeira et al. (1999) chamam a atenção para duas realidades distintas, que 

compreendem grandes entraves na eficiência e efetividade das ações de 

intervenção à infestação vetorial em áreas com intensa urbanização: 1) áreas nobres 

- muitas residências em bairros nobres, por questões de segurança, não são 

acessíveis à entrada intra e peridomiciliar dos agentes de saúde dos programas de 

controle vetorial; e 2) áreas de favelas, geralmente com maior índice de violência - 

os agentes têm receio de atuar com visitas aos domicílios, preocupados com sua 

própria segurança ou são impedidos de fazê-lo. Essas circunstâncias impedem 

práticas básicas para atuação química e física contra o vetor e os autores apontam 

essas áreas como verdadeiras ilhas de difícil intervenção que, além de muitas vezes 

permanecerem infestadas, acabam por prejudicar a eliminação do vetor nas áreas 

do entorno, mesmo onde alcançam cobertura próxima ao ideal. 

Até então, no presente texto, se observou que as ações de prevenção e controle da 

dengue têm se dado por práticas ainda tradicionais, como a atuação de agente de 

controle de endemias e, em casos epidêmicos, com uso de inseticidas de ultra-baixo 

volume, entretanto é notável que essas ações não têm alcançado a cobertura e 

efetividade necessária, daí surge a necessidade de novas ferramentas nesse 

cenário.  
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Observa-se que as estratégias de prevenção e controle da dengue não estão 

voltadas para atuar na complexidade social, ecológica e ambiental de sua 

manutenção de forma endêmica em diversas regiões, visto que não conseguem 

executar ações de modo intersetorial sobre os determinantes existentes. As ações 

de maior destaque em termos de esforço ao controle da dengue têm sido 

direcionadas ao investimento em alta tecnologia, como a criação de mosquitos 

transgênicos e o desenvolvimento de uma vacina tetravalente. Como consequência, 

desvia-se o foco, em vez de solucionar as questões que têm propiciado a 

manutenção dos criadouros e trabalhar com o controle na fonte (eliminando os 

possíveis criadouros) e na complexa cadeia multicausal envolvida na reprodução 

dessa enfermidade, e cria-se uma expectativa de se controlar o vetor na fase alada 

e de bloquear a transmissão da doença imunizando a população. Essas estratégias 

por si só são limitadas pois levam em consideração apenas o ponto de vista 

biológico da dengue e atendem a interesses particulares e mercadológicos e, por 

isso, têm sido privilegiadas. 

- Mosquitos Geneticamente Modificados 

Com foco no controle biológico do mosquito responsável pela transmissão do agente 

etiológico, esforços vêm sendo desenvolvidos no enfrentamento da dengue. Esses 

consistem em realizar modificações genéticas nos mosquitos vetor, de modo a usá-

los como ferramenta de saúde pública, visando à redução ou até mesmo à 

eliminação do vetor no ambiente onde são liberados. 

As espécies geneticamente modificadas, também conhecidas como bio-objetos, 

consistem em mosquitos Aedes aegypti machos, com genoma modificado, com a 

introdução de uma proteína letal – sistema de letalidade dominante. A existência do 

mosquito, é dependente do antibiótico tetraciclina em seu organismo. Os machos 

que recebem tetraciclina são liberados no ambiente para copular fêmeas silvestres, 

que recebem uma proteína letal e a transmitiriam aos descendentes. Sem a 

presença do antibiótico, a fêmea e os descendentes ainda na fase de larva ou pupa 

morrem. A monitorização dessas espécies é facilitada devido a um marcador 

genético contido na cepa, que o torna fluorescente ao receber luz ultravioleta (REIS-

CASTRO, 2012; SILVEIRA, 2011). 
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A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) aprovou no final de 2010 

a primeira liberação desses animais na natureza. O interesse comercial pela 

linhagem transgênica do Aedes aegypti partiu da empresa britânica Oxford Insect 

Tecnologies (Oxitec). Em parceria com a empresa pública Moscamed Brasil, criada 

inicialmente para o controle de pragas agrícolas, o projeto piloto foi realizado entre 

2011 e 2012 em dois bairros de Juazeiro e Jacobina, ambos municípios baianos 

(REIS-CASTRO, 2012; SILVEIRA, 2011, FIOCRUZ, 2015). Segundo Silveira (2011), 

a escolha para o piloto deveu-se ao fato de que as cidades possuíam bairros 

isolados e com alta densidade de Aedes aegypti. Os resultados obtidos apontaram 

que no período de seis meses houve uma redução de cerca de 90% na população 

de mosquitos nativos (FIOCRUZ, 2015). 

Em meio ao deslumbramento com a capacidade científico-tecnológica instalada e a 

grande expectativa de que os resultados sejam promissores é necessário se ater a 

princípios e requisitos necessários ao sucesso e bom funcionamento dessa 

ferramenta. A primeira das observações é que o mosquito transgênico é um produto 

para o mercado, portanto, precisa ser consumido e gerar lucro. Outra é que há 

possibilidade de um sileciamento gênico, ou seja, inativação dos genes introduzidos, 

ou até mesmo comportamento inverso, isto é, este organismo passaria a transportar 

o agente patogênico e, caso isso ocorresse, o que seria inicialmente tido como 

solução, poderia se tornar em problema, o que demanda o redesenho da situação 

idealizada. Faz-se necessário observar os riscos epidemiológicos e entomológico 

avaliando-os separadamente, e com monitorização e caracterização cuidadosa dos 

experimentos, entretanto, estes estudos têm sido alvo de programas ambiciosos 

(BENEDICT; ROBINSSON, 2003; RAMOS, 2014; REIS-CASTRO, 2012). 

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) (2015) considera preocupante 

a instalação de fábrica da Oxitec na cidade de Campinas – SP, antes mesmo da 

aprovação dos mosquitos geneticamente modificados pela CNTBio e pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que até então não se pronunciou. A 

Abrasco (2015), observa ainda que a execução do piloto nas cidades de Juazeiro e 

Jacobina, fere o protocolo da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde e a orientação internacional da OPAS. Isso porque foi realizado em um 

contexto sanitário absolutamente sem controle, com ausência de dispositivo de 

biossegurança, principalmente quando se observa a possibilidade de existência de 
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tetraciclina em esgotos ou água contaminada, considerando, portanto, a decisão da 

CNTBio precipitada. 

- Vacina 

Devido à dificuldade de eliminação e controle do Aedes aegypti, tem-se buscado a 

imunização contra o agente etiológico por ele transportado. Essa estratégia, ainda 

em curso, envolve o bloqueio da infecção durante o contato entre o agente etiológico 

e o homem. A grande dificuldade nessa estratégia é que existem quatro sorótipos 

distintos do vírus da dengue, até então circulantes pelo mundo e conhecidos 

fisiologicamente, o que torna necessário que a imunidade adquirida com essa vacina 

seja tetravalente e, consequentemente, segura e efetiva. Somado a isso, a 

inexistência de um modelo animal apropriado para os testes, o qual seria de grande 

importância para a gestão e tratamento de pacientes e a futura aceitação de 

vacinas, dificulta a confiabilidade dos testes (MURGUER, 2009). A OMS tem 

apontado a produção dessa vacina como prioridade em face da gravidade da 

situação epidemiológica e a baixa efetividade da maioria dos programas de combate 

ao Aedes aegypti (TEIXEIRA et al., 1999).  

No estudo sobre a quantificação da carga de doenças na Tailândia em 2000, Clarck 

et al. (2005) observaram que o ônus da dengue no País tinha o mesmo peso da 

malária, meningite e hepatite em todo o Sudeste asiático. Para esses autores a 

quantificação da carga do dengue seria o primeiro passo para acelerar a introdução 

de vacinas, pois esta é capaz de demonstrar a demanda por recursos e avaliar o 

custo-benefício das intervenções. Além da dificuldade experimental enfrentada no 

desenvolvimento de uma vacina eficaz, a acessibilidade a essa vacina desperta 

receio, pois ainda não se sabe sua viabilidade econômica, tanto em relação ao custo 

público, quanto ao privado, ou seja, não há garantias de um uso generalizado e 

imediato. A relação custo/benefício de uma vacina de dengue para crianças com 

menos de 2 anos, no Sudeste da Ásia, foi estimada por Shepard et al. (2011) como 

sendo de US$ 0,50/dose para o setor público e US$ 10/dose para o setor privado. 

Amarasinghe et al. (2010) destacam que apesar de existirem apenas 21 países onde 

a dengue é endêmica, o mosquito vetor possui atualmente ampla distribuição 

geográfica, o que evidencia a necessidade de um grande número de doses de 
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vacina para programas de vacinação durante os primeiros cinco anos após sua 

liberação.  Segundo os autores, esse período seria suficiente para que a imunização 

propiciada pela vacina atingisse ampla cobertura nas regiões de interesse e após a 

vacinação seria improvável que ocorresse novas infecções. 

A maior demanda de volume ocorreria nos programas de imunização do setor 

público dos países endêmicos, seguido de regiões não endêmicas que possuem 

pessoas que se deslocam para áreas endêmicas. Na região Sudeste da Ásia a 

vacina tem uma grande demanda na fase da infância, uma vez que nessa região a 

dengue é majoritariamente pediátrica (CLARCK et al., 2005; CARRASCO et al., 

2011). 

De fato, há uma grande expectativa no desenvolvimento e na liberação de uma 

vacina contra dengue, mas deve-se destacar que seu uso não descarta a 

necessidade do controle vetorial contínuo, uma vez que o mosquito vetor pode 

transportar outros agentes etiológicos além do da dengue. Nesse caso, as atividades 

de controle vetorial devem ocorrer independentes do programa de vacinação, o que 

de certa forma onera o setor de vigilância epidemiológica, mas produz segurança em 

sua atuação, aumentando assim o benefício (CARRASCO et al., 2011). 

A vacina contra dengue tem sido desenvolvida em três frentes, uma pelo Instituto 

Butantan, outra pela Fiocruz, em parceria com a Glaxo Smith Kline (GSK) e outra 

pelo Laboratório Sanofi Pasteur. Foram realizados estudos e testes clínicos no País 

e na América Latina. A vacina confere imunidade tetravalente de 60,8% e previne 

95,5% da ocorrência de casos graves de dengue em pessoas que já tenham 

contraído algum dos 4 sorotipos da arbovirose e hospitalização por dengue em 80%, 

fator que representa o maior peso econômico e humano (dias de absenteísmo ao 

trabalho e à escola) em áreas endêmicas (FIOCRUZ, 2015; TOMAZELA, 2015). 

Considerando a exigência adotada para as vacinas em geral, o mínimo é de 87% de 

soroconversão, a vacina está em fase de teste em seres humanos, nesse ano de 

2016, e, se constatada sua eficiência, será disponibilizada em 2018 à população, 

mas até então não se sabe o custo (FIOCRUZ, 2015).  

A produção científica sobre as vacinas até então se limita a discutir as dificuldades 

para que se atinja a segurança necessária e os impactos na diminuição da carga da 

doença (se limitando apenas aos aspectos econômicos) nos locais onde esta ocorre 
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de forma endêmica e ressalta-se a importância de se manter o controle vetorial 

ativo. 

Diante da situação atual de aumento da incidência de dengue, sua expansão 

geográfica (devido ao intenso tráfego de pessoas e mercadorias) e a fragilidade das 

estratégias de vigilância, muitas regiões não endêmicas têm se preocupado com a 

possibilidade de ocorrência de surtos, dada a gravidade da doença e as perdas que 

acarreta. Nessa vertente, a Comissão Europeia lançou em 2010 uma chamada para 

financiamento de estudos, a partir da qual formou-se um consócio, de 4 anos, entre 

14 instituições de vários países da Europa, Ásia e América do Sul, chamado Dengue 

Tools, na busca de um diagnóstico, vigilância, prevenção e modelos preditivos mais 

precisos, por meio dos quais pretende-se compreender melhor a possibilidade de 

disseminação da dengue para regiões ainda não infectadas (incluindo a Europa), no 

contexto da globalização e das mudanças climáticas (WILDER-SMITH et al., 2012). 

Essa estratégia da Comissão Europeia nada mais é que um levantamento para se 

preparar para possíveis problemas futuros, onde se busca reunir esforços de 

pesquisadores que têm lidado com a problemática, no intuito de encontrar ações 

mais concretas e que possam produzir um “manual” para enfrentar uma possível 

epidemia de dengue. 

Observa-se que a literatura tem tratado a questão da dengue de forma pragmática e 

tendenciosa, ou seja, não têm buscado a subjetividade embutida na relação entre as 

situações de risco e a existência de criadouros, dado que essa relação é a chave 

para a efetividade das campanhas sanitárias e controle da dengue. Cabe ressaltar 

também que os métodos tecnológicos discutidos para o controle da dengue, em 

especial as vacinas e os mosquitos geneticamente modificados, muitas vezes vistos 

como a solução ideal, são na verdade métodos paliativos. Esses, portanto, atuarão 

(se vierem a ser implementados) na amortização dos impactos da dengue, mas a 

solução ideal é atuar na complexidade do fenômeno, direcionando esforços à 

compreensão e tentativas de traçar estratégias de rompimento das perversas 

realidades existentes na sua organização social e, que têm permitido a reprodução 

dessa enfermidade. 

Na perspectiva de obter contribuições para a reformulação de atividade educativa, 

Lefèvre et al. (2004) notaram que, apesar de haver a compreensão do mecanismo 

de transmissão da dengue, da importância do trabalho dos agentes de controle de 
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endemias e adesão da população no enfrentamento dessa enfermidade por parte 

dos entrevistados, outros demonstraram não acreditar que apenas um mosquito 

poderia impactar tanto o estado de saúde da sociedade. A partir das representações 

positivas e negativas observadas, os referidos autores, concordando com Tauil 

(2001), Duncombe et al. (2012), Teixeira et al. (2002) e Gubler (2011), consideram 

que as campanhas educativas têm sido muito sintéticas e, portanto, insuficientes 

para promover mudança de comportamento em toda a população. 

Então será que o problema não está na maneira como as políticas são traçadas? 

Sua concepção centralizada e vertical seria o motivo desse fracasso durante 

décadas? Lasneaux (2013, p. 92) considera que “o Ministério da Saúde chama para 

si uma competência que não dá conta de responder”. Não seria a hora de se praticar 

o princípio da intersetorialidade? Chamar parcerias com as demais áreas e 

ministérios? Só que agora para atender de fato as demandas existentes? 

Lasneaux (2013, p. 94) considera ainda que:  

As medidas pensadas no âmbito do alto escalão de gestão 
parecem desconectadas do mundo real dos colegas que 
operam o serviço público de saúde e que andam debaixo do 
sol tentando combater o vetor e a doença, envenenando e 
sendo envenenados.  

Para o autor, os servidores não cumprem a determinação do documento por 

desconhecimento, falta de capacitação e impossibilidades e, sem cumpri-los, a 

dengue aumenta assustadoramente. Agora vivencia-se no cenário nacional não só a 

dengue, mas também chikungunya e zika. Então tudo continuará como está? Com 

custo alto, monetário, humano, científico, com passivo de mais de um milhão e meio 

de doentes em todo o Brasil e, como descreve o referido autor fruto de “uma política 

pública confusa, dispendiosa, errática, sem resultados e lotada de desculpas e 

mudanças” (p. 94). 

Uma experiência considerada exitosa no controle da dengue, apesar dos desafios 

enfrentados, relatada por Martins (2005), foi o Programa de Saúde Ambiental (PSA) 

em Recife-PE. Segundo o autor, o Programa veio de encontro à abordagem 

assistencial-hospitalar estreita, permitindo expandir uma perspectiva ambiental mais 

ampla, centrada na promoção da saúde. Os Agentes de Saúde Ambiental (ASA) 

possuem caráter interdisciplinar e atuam nas comunidades observando todos os 

fatores ambientais, e não apenas biológicos, que podem afetar a saúde, sendo os 
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agentes o ponto de ligação entre população e governo. A dengue passou a ser 

entendida como um fenômeno social, cultural e ambiental, cuja solução depende 

diretamente da compreensão de uma série de circunstâncias e também do 

envolvimento dos atores sociais.  

Esse Programa tem como base a unidade de família-domicílio como um horizonte da 

descentralização e democratização de ação pública e busca emancipar e retirar os 

cidadãos dos lugares para onde foram relegados, como objetos passivos alvo das 

políticas, para inseri-los na esfera de mobilização pública, numa posição ativa e de 

sujeitos sociais (MARTINS, 2005).  Certamente, essa estratégia mostra-se relevante 

para controlar a dengue, já que incorpora o princípio da promoção da saúde, 

empoderando os sujeitos sociais e abandonando o modelo químico dependente 

priorizado, apesar de sua ineficácia.  

3.2 Fatores intervenientes na ocorrência de dengue 

A dengue, sendo uma doença multicausal, tem sua ocorrência influenciada por 

fatores distintos que variam desde as condições climáticas e sanitárias, até a 

maneira como a sociedade se organiza no espaço. Esses por sua vez, influenciam 

no estabelecimento de criadouros do Aedes aegypti junto a núcleos populacionais, e 

consequentemente, na manutenção da enfermidade em algumas regiões e sua 

possível dispersão para outras. A incidência de casos de dengue também varia com 

as condições climáticas e está associada com o aumento da temperatura, 

pluviosidade e umidade do ar, condições que favorecem o aumento do número de 

criadouros disponíveis e também o desenvolvimento do vetor (DEPRADINE, 2004, 

apud RIBEIRO et al., 2006; GUBLER, 1998a; BRASIL, 2009).  

As diferentes realidades sociais vêm impondo dificuldades distintas para o controle 

dos níveis de infestação do Aedes aegypti e difíceis de serem vencidas. A variação 

do nível socioeconômico e sua espacialização no ambiente urbano, principalmente 

de grandes centros, tem sido um preponderante obstáculo para a efetividade das 

ações de controle vetorial, uma vez que estes acabam sendo verdadeiros “divisores 

de água” na oferta de serviços públicos de saneamento básico à comunidade. 

Infelizmente, não predominam os princípios estabelecidos em lei - que preconizam o 

acesso ao ambiente salubre à sociedade de modo universal, integrado e com 



55 
 

equidade (BRASIL, 2007a) -, muito menos um olhar de bom senso por parte dos 

gestores, que vislumbre a necessidade de suprir carências históricas e responsáveis 

pela ocorrência de diversos problemas de saúde pública. Essa situação foi abordada 

por Chieffi (1985, p. 385), há três décadas: 

A forma complexa e caótica pela qual se processa a 
urbanização nos países de capitalismo tardio ou dependente, 
onde o progresso obedece inexoravelmente aos interesses 
ditados pela necessidade de reprodução do capital, em 
detrimento do bem-estar da população, cria condições 
extremamente favoráveis ao estabelecimento de nichos 
ecológicos que se constituem em excelentes criadouros para o 
Aedes aegypti. 

O fato de se deparar com relatos um pouco mais antigos, anteriores à década de 90, 

provoca uma pausa para a observação da condição vivenciada a partir do ano 2010, 

para efeitos comparativos. A partir daí é gerada uma indagação na busca do 

entendimento do que foi realizado de concreto durante mais de 30 anos de produção 

em pesquisas científicas, de avanços tecnológicos e descoberta de novas 

ferramentas. A conclusão a que se consegue chegar é que não houve o diálogo 

necessário entre a teoria e a prática, entre a ciência e a gestão, visto que o Poder 

Público não se apropriou da produção científica que lhe poderia servir como norte. 

Como resultado, as estratégias de prevenção e controle se mantiveram estagnadas, 

em relação à produção de ações efetivas, ao passo que a enfermidade se expandiu 

e o Aedes aegypti aumentou sua capacidade de adaptação às condições do 

ambiente urbano. 

Os fatores responsáveis pelo ressurgimento da dengue, assim como outras doenças 

transmitidas por vetores, são questões ainda muito discutidas devido a sua 

complexidade. Entretanto, tem-se observado como efeito do aumento da atividade 

epidêmica de dengue, o desenvolvimento de hiperendemicidade e o surgimento da 

epidemia de dengue hemorrágica (GUBLER, 1998a). Alguns estudos apontam com 

fatores determinantes à emergência e re-emergência da dengue:  

1) O crescimento populacional e a urbanização desordenada e descontrolada, 

principalmente em regiões tropicais em desenvolvimento, que têm propiciado 

a existência de habitações precárias, superlotação e deterioração dos 

sistemas de abastecimento água, esgotamento sanitário e manejo de 

resíduos sólidos. Esses fatores associados à urbanização não planejada 

criaram condições ideais para o aumento da transmissão de doenças 
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vetoriais nos centros urbanos tropicais. Foi nesse cenário que surgiu a 

primeira epidemia de dengue hemorrágica (BRASIL, 2009; CHIEFFI, 1985; 

COSTA; NATAL, 1998; GUBLER, 1998a; GUBLER, 2002b; GUBLER, 2011).  

2) Ações de controle vetorial insuficientes. A falta de controle eficaz do mosquito 

em áreas onde a dengue é endêmica, tem contribuído para o aumento e 

distribuição de densidades populacionais geográficas de Aedes aegypti, 

especialmente em áreas urbanas de regiões tropicais, por causa do aumento 

do número de habitats de larvas de mosquitos no ambiente doméstico, 

propiciados, por exemplo, pela existência de embalagens plásticas e pneus 

que contêm coleções de águas paradas (CHIEFFI, 1985; COSTA; NATAL, 

1998; GUBLER, 1998a). 

3) O processo de globalização. Esse tem favorecido o aumento do tráfego, 

principalmente aéreo, de mercadorias, pessoas e animais e, portanto, 

fornecido mecanismo ideal para o transporte/dispersão da dengue entre 

centros populacionais (GUBLER, 1998a; TAUIL, 2001; BRASIL, 2009; 

MURGUER, 2009). 

4) Precariedade das condições de infraestrutura dos serviços públicos de saúde 

e de saneamento básico e insuficiência de recursos. A deterioração das 

infraestruturas de saúde pública e a falta de recursos nos últimos 30 anos, na 

maioria dos países levou a escassez de especialistas treinados que 

entendem e podem desenvolver programas eficazes de prevenção e controle 

das doenças transmitidas por vetores. Mudanças na política de saúde pública 

colocou ênfase na resposta de emergência para epidemias usando métodos 

de controle vetorial na fase alada, em vez de prevenir essas epidemias com 

estratégias de redução na fonte, trabalhando os fatores que tem propiciado ao 

longo do tempo a manutenção de criadouros, como por exemplo condições 

precárias de saneamento básico (COSTA; NATAL, 1998; GUBLER, 1997; 

GUBLER, 1998a; MURGUER, 2009; TAIUL, 2001; TEIXEIRA et al., 2002). 

5) Fatores meteorológicos, como temperatura, precipitação, umidade e 

alterações climáticas - ainda não consolidados cientificamente de acordo com 

Gubler (1998b) - têm oferecido condições ambientais propicias à existência 

do vetor e seus criadouros e, consequentemente, dificuldades à sustentação 

de níveis de infestação incompatíveis com a transmissão do vírus da dengue, 
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como ocorre em situações tropicais (REITER; GUBLER, 1997, apud TEXEIRA 

et al., 2002; BRASIL, 2009). 

A partir da observação dos cenários de ocorrência de endemias e epidemias de 

dengue e dos elementos envolvidos no processo de transmissão, Mondini e 

Chiaravalloti-Neto (2007) expressam a necessidade de construção de um indicador 

de risco urbano de transmissão de dengue, o qual é de grande importância no que 

tange às estratégias de controle. Esse indicador funcionaria como ferramenta de 

estratificação de regiões de acordo com seu grau de risco, o que permitiria à 

vigilância dimensionar os agentes de acordo às demandas identificadas, e poderia 

resultar em maior cobertura de regiões de alto risco, as quais merecem mais 

atenção. De acordo com Gubler (2011, p. 5), “se as tendências globais de 

crescimento da população, urbanização e globalização continuarem como previsto, 

podemos esperar para ver o aumento contínuo na frequência, magnitude e 

gravidade da epidemia de dengue”. O referido autor acredita que o aumento da 

incidência da dengue e sua dispersão geográfica estão ligados a quatro pontos 

chaves: a urbanização sem planejamento, a globalização, mudanças no estilo de 

vida e a falta de controle efetivo do vetor. Esse cenário é característico de países em 

desenvolvimento, onde o processo de globalização de entrada do capital externo 

tem demandado processos rápidos de industrialização e produção de bens e 

serviços, sem que o planejamento tenha tempo para “digerir” e atuar nos processos 

de mudanças ocorridos, o que torna a gestão frágil em termos de eficiência e 

rapidez das ações, já que as mudanças exigem uma avaliação contínua do estado 

da arte para a construção de cenários e direcionamento das ferramentas (GUBLER, 

2011). 

Apesar de existir três ecologias envolvidas na ocorrência de dengue: o vírus, o vetor 

e o homem, o foco apenas no vetor é insuficiente para o controle da dengue, visto 

que sua determinação é muito mais social e ambiental do que ecológica (ABRASCO, 

2015). Nessa perspectiva, buscou-se reunir estudos relacionados à ocorrência de 

dengue em diferentes cidades e regiões, destacando grupos de fatores 

determinantes na infestação do Aedes aegypti e, portanto, no risco de ocorrência de 

dengue. 
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3.2.1 Fatores Socioeconômicos 

As configurações socioeconômicas do espaço urbano são consequência do 

processo histórico de ocupação das cidades, que muitas vezes se traduz em 

condições antagônicas e têm influenciado, às vezes com mesmo peso, na 

manutenção de pontos de infestação larvária e, consequentemente, na ocorrência 

de dengue.  

Teixeira et al. (1999) analisaram duas realidades opostas presentes no cenário 

urbano: áreas pobres e áreas nobres. Nas áreas mais pobres e deficientes de 

infraestrutura, predominavam como criadouros potenciais vasilhames para o 

armazenamento de água para consumo, devido à frequente intermitência no 

abastecimento, ou até mesmo por sua ausência, além de recipientes descartados 

que permaneciam expostos na região peridomiciliar ou em terrenos ociosos, devido 

à precariedade do serviço público de coleta de resíduos sólidos domiciliares. Já nas 

áreas nobres, os hábitos culturais favoreciam na região peridomiciliar a presença de 

utilidades, geralmente destinadas à ornamentação (vasos de plantas com água) ou 

reservatórios de água desprotegidos. Como o processo de ocupação do espaço 

urbano, ocorreu em grande parte de forma irregular, as áreas de diferentes 

características socioeconômicas possuíam proximidade espacial, como é o caso de 

áreas de favelas situadas dentro ou próximas de bairros nobres. Essas áreas 

ofereciam dificuldades ao acesso dos agentes de endemias, o que dificultava o 

controle da infestação vetorial e de maneira geral a atuação de ações de vigilância 

epidemiológica de modo efetivo. 

A relação entre a ocorrência de dengue e o nível socioeconômico apresentada pelas 

cidades de Goiânia-GO, São José do Rio Preto-SP, Niterói-RJ, Cuiabá-MT, foi 

inversamente proporcional, uma vez que os casos prevaleceram em pessoas que 

possuíam menor nível socioeconômico, considerando a escolaridade e a renda 

(SIQUEIRA et al., 2004; COSTA; NATAL, 1998; FLAUZINO et al., 2009; SOUZA; 

BARATA, 2012). Enquanto que nas cidades de Fortaleza-CE, São Luís-MA e Porto 

Alegre-RS, a maior incidência dos casos de dengue ocorreu na população com 

maior poder aquisitivo e grau de instrução, o que levou a suposição de que talvez a 

população de maior renda utilize mais utensílios plásticos e os descarte de maneira 

inadequada, disponha de vasos com plantas aquáticas, ou ainda que as campanhas 
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da vigilância epidemiológicas têm sido ignoradas e as visitas dos agentes de 

controle de endemias recusadas por esses moradores (VASCONCELOS et al.,1998; 

VASCONCELOS et al., 1999; BARCELLOS et al., 2005). 

Quanto à faixa etária acometida pela dengue, estudando os setores censitários de 

Goiânia, Siqueira et al. (2004) observaram uma tendência de prevalência da fase 

adulta para a fase infantil. Em São Luís-MA, observou-se que as pessoas com mais 

de 55 anos foram mais afetadas (VASCONCELOS et al.,1999). Em Singapura e 

Havana-Cuba a maior incidência ocorreu em pessoas com menos de 15 anos e com 

mais de 60 anos (OOIL et al., 2006; SPIEGEL et al., 2007). Em Cuiabá-MT as faixas 

de 5-14 e 15-19 anos foram mais afetadas (SOUZA; BARATA, 2012). Em Salvador a 

dengue prevaleceu em pessoas de 20-29 e 0-4 anos (TEIXEIRA et al., 2001), e em 

Jequié de 5-9, 10-19 e 20-29 anos (MORATO, 2012). Acredita-se que a provável 

mudança da faixa etária atingida apontada por Siqueira et al. (2004), se deve ao fato 

de que muitas pessoas na fase adulta talvez já tenham entrado em contato com o 

vírus da dengue e criado imunidade, enquanto que crianças e jovens não e, 

portanto, são mais susceptíveis. 

Apesar dessa tendência de possível mudança de faixa etária mais atingida, em 

Araguaína-TO todas as faixas etárias foram acometidas (VASCONCELOS et 

al.,1998), enquanto que nas cidades de Niterói-RJ e São Sebastião-SP a faixa etária 

economicamente ativa foi a mais atingida, sendo estas de 20-29 anos e 30-39 anos 

(FLAUZINO et al., 2009; RIBEIRO et al., 2006).  

Ao longo dos últimos 40 anos, 65% dos casos relatados na Tailândia foram 

referentes à faixa etária de 5-14 anos, o que tem explicitado a vulnerabilidade das 

crianças. Nessa fase, estas passam parte considerável de seu dia na escola, sendo 

provável que as escolas sejam os principais sítios de exposição aos mosquitos 

Aedes, devendo ser um ambiente alvo para o controle (WIDER-SMITH et al., 2012; 

CLARCK et al., 2005). Percebe-se que outros países tropicais já têm experiências 

na monitorização da enfermidade, buscando, especificamente, os ambientes 

prováveis de transmissão da dengue, de modo a terem suas ações mais efetivas. 

Alguns estudos têm apontado a ligação entre o adensamento populacional e a 

ocorrência de dengue, já que ao picar uma pessoa contaminada o vetor encontra 

outras susceptíveis nas próximidades, o que acaba favorecendo a rápida dispersão 

da enfermidade pelo mosquito vetor (RIBEIRO et al., 2006; VASCONCELOS et 
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al.,1998; COSTA; NATAL, 1998; BARCELLOS et al., 2005; MORATO, 2012). Outros 

ainda encontraram evidências de que os casos de dengue contraídos pela 

população eram casos importados, ou seja, não autóctones, o que significa que as 

pessoas tenham sido infectadas em áreas externas ao território do município. Esse 

fato sugere uma ligação dos casos com o modo de vida e capacidade de gasto dos 

moradores (BARCELLOS et al., 2005; SOUZA; BARATA, 2012), ou ainda que a 

cidade tenha uma população de migração para outras devido à falta de atividade 

econômica na geração de emprego e renda, ou seja, atrativa a receber turistas - 

responsáveis pelo transporte do vírus (VASCONCELOS et al., 2000). 

O que se observa é que a ocorrência de dengue não é diretamente influenciada 

pelos fatores socioeconômicos, sendo que estes atuam na manutenção de elevados 

valores de infestação larvária e esta, por sua vez, é que influencia de maneira direta 

na ocorrência de dengue. Em relação ao sexo, grande parte dos estudos relata 

maior ocorrência para o sexo feminino, provavelmente porque a mulher permaneça 

por mais tempo no domicílio e peridomicílio (FLAUZINO et al., 2009; RIBEIRO et al., 

2006; SOUZA; BARATA, 2012; VASCONCELOS et al.,1998; BARRERA et al., 2011; 

MORATO, 2012). Quanto ao nível de escolaridade nota-se que este fornece 

subsídio ao entendimento da complexidade da problemática e da necessidade de 

participação da comunidade no intuito de solucioná-la ou contribuir na eliminação 

dos criadouros. Assim, pode-se afirmar que os mais susceptíveis são aqueles que 

permanecem mais tempo em áreas onde se encontram os criadouros, geralmente 

no domicílio e peridomicílio. 

A densidade populacional em certas áreas, caso estas estejam infestadas, fornece 

um maior número de susceptíveis à transmissão da dengue e considerando o 

período de virulência (0-7 dias), favorece sua rápida disseminação, dado que a 

presença de pessoas infectadas em áreas onde existem mosquitos Aedes aegypti 

não infectados, possibilita sua infecção e, consequentemente, a transmissão do 

agente etiológico para outros susceptíveis. Quanto à renda, sua influência se deve 

ao fato de que, muitas vezes, as pessoas de baixa renda têm também baixo nível de 

escolaridade (além de ocupar áreas mais povoadas e menos favorecidas 

economicamente) o que dificulta a sensibilização à respeito da importância de ação 

conjunta na prevenção da doença, além de uma tendência de exposição às 

condições precárias de moradia e de saneamento básico. 
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É necessário abrir um parêntese em relação à discussão da renda ou classe social. 

A dengue por ser uma doença vetorial tende a atingir, no Brasil e em outros países, 

diversas classes sociais. Todavia, as condições de vulnerabilidade é que são 

diferentes para cada classe. Em virtude disso, as consequências e os impactos da 

doença, tendem a ser mais graves nas classes menos favorecidas economicamente 

(PIMENTA, 2015). 

3.2.2 Fatores de Saneamento Básico 

Como o processo de ocupação das cidades aconteceu na maioria das vezes sem 

planejamento, a população que se instalava nas zonas ociosas ficava desassistida 

pelo Poder Público no que diz respeito à oferta de condições adequadas de moradia 

e de saneamento básico. A questão é que nem sempre a população tem acesso à 

oferta desse último serviço, com ou sem qualidade, isso pode se dar por falta de 

sensibilidade na priorização de demandas dos gestores públicos ou por desinteresse 

em promover o amplo acesso à toda a população a condições adequadas de 

salubridade ambiental.  

No estudo da relação entre ocorrência de dengue e saneamento básico, observou-

se que os locais onde as condições habitacionais e sanitárias são mais precárias 

ocorrem um maior número de casos de dengue, principalmente, devido à oferta de 

habitats para o desenvolvimento do Aedes aegypti. A disposição inadequada de 

resíduos sólidos, somada à irregularidade no abastecimento de água (que leva os 

moradores automaticamente a armazenar água em diferentes recipientes de 

maneira insegura) consistem em risco à existência de criadouros silenciosos do 

Aedes aegypti (VASCONCELOS et al., 1998; FLAUZINO et al., 2009; FERREIRA; 

CHIARAVALLOTI-NETO, 2007; BULTO et al., 2006; SOUZA; BARATA, 2012; 

MORATO, 2012). Inclusive, Guzman e Kouri (2002) apontam o abastecimento de 

água irregular e a precariedade no manejo dos resíduos sólidos como dois dos 

fatores relacionados à emergência e re-emergência da dengue em muitas regiões. 

Em São José do Rio Preto-SP não foi encontrada correlação entre ocorrência de 

dengue e domicílios que possuem água encanada (COSTA; NATAL, 1998), mas não 

foi mencionada a existência ou não de intermitência no serviço público de 

abastecimento. Em Cuiabá-MT, o menor risco de contrair dengue foi encontrado em 
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setores com menor proporção de habitações precárias, sem ligação de água ou de 

esgoto, sem coleta regular de lixo (SOUZA; BARATA, 2012). Em dois bairros de San 

Juan, Porto Rico, estimou-se que o Aedes aegypti estava se reproduzindo em 

reservatórios de água e pneus, o que leva a supor que os criadouros eram 

“cultivados”, uma vez que a Cidade possui sistema público de abastecimento de 

água sem intermitência e um programa de reciclagem de pneus ativo (BARRERA et 

al., 2011). Em Montes Claros-MG, os resultados obtidos por Gomes (2004) indicam 

a participação de poços e cisternas no conjunto de criadouros potenciais. 

Em Fortaleza-CE e no estado de São Paulo-SP a existência de criadouros foi 

observada em decorrência da intermitência no serviço público de abastecimento de 

água, as famílias menos privilegiadas eram obrigadas a acondicionar água em 

diversos tipos de recipientes, na maioria das vezes de forma insegura, para atender 

suas necessidades domésticas, os quais acabavam oferecendo condições propícias 

à reprodução do mosquito vetor (CAPRARA et al., 2009). No caso de São Paulo, a 

intermitência foi intensificada devido à crise no sistema de abastecimento de água 

no período de seca, contribuindo para o aumento de 225% dos casos de dengue no 

ano de 2015 (BRASIL, 2016). 

Durante pesquisa desenvolvida em Brasília, Nascimento-Junior (1999) encontrou 

focos de Aedes aegypti no sistema de drenagem e em águas poluídas, contidas em 

recipientes, bocas de lobo e canaletas, inclusive o grau de risco (observado a partir 

dos coeficientes médios de focos) era maior para os criadouros correlacionados às 

questões de saneamento básico, ao contrário do apresentado em Campanhas de 

Combate à Dengue. O referido autor chama a atenção para a existência de focos do 

Aedes aegypti em águas “sujas”, com matéria orgânica e sais dissolvidos, indicando 

que em não havendo sobrenadante que impeça a larva de respirar, os ovos 

desenvolvem-se em águas de qualidades distintas das consideradas águas “limpas”.  

A partir de pesquisa realizada com o método Delphi aplicado a 104 consultores de 

diversas áreas de conhecimento, Souza (2001) apontou que a carência ou 

precariedade dos sistemas de drenagem de águas pluviais (Cpsdap), aliado ao 

lançamento de resíduos sólidos e esgotos nesses sistemas, favorece o 

desenvolvimento do Aedes aegypti. Cabe ressaltar que essas condições geram 

criadouros considerados secundários, uma vez que os preferenciais são pequenas 
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coleções de água limpa, que pode ser armazenada em diferentes recipientes 

(FORATTINI, 1965; SOUZA, 2001). 

3.2.3 Fatores Climáticos 

O Aedes aegypti e o Aedes albopictus possuem grande semelhança no modo de 

vida e ambos possuem dependência direta da água em seu ciclo reprodutivo. Assim, 

períodos com elevada taxa pluviométrica resultam em altas taxas de densidade 

populacional do vetor, enquanto que a umidade e, principalmente, a temperatura 

resultam em tempos de incubação, de fase larval e de pupa mais curtos (CALADO; 

NAVARRO-SILVA, 2002a). Desse modo, o vetor alcança a fase adulta mais rápido, 

na qual está apto a transmitir a enfermidade. O aumento da temperatura - 

geralmente acima de 25°C - provoca elevação da frequência da atividade 

hematófaga do mosquito além de facilitar a perfuração da pele do hospedeiro 

(CALADO; NAVARRO-SILVA, 2002b). Gharbi et al. (2011) complementam ainda que 

o efeito combinado de temperatura e umidade elevadas pode aumentar a taxa de 

sobrevivência do vetor, o que mantém a área infestada por mais tempo. 

Dentre alguns estudos observou-se que a elevação dos índices de pluviosidade 

aumenta, predominantemente, a quantidade de criadouros disponíveis para o Aedes 

aegypti e, consequentemente, a densidade larvária e populacional do mesmo. Esses 

períodos coincidem com os períodos de maior umidade relativa e temperatura 

elevada, o que resulta em elevado risco de transmissão da dengue. A sazonalidade 

da doença varia de região para região, juntamente com a variação (regional) da 

precipitação (RIBEIRO et al., 2006; VASCONCELOS et al.,1998; CHIARAVALLOTI-

NETO, 1997; NASCIMENTO-JUNIOR, 1999; TEIXEIRA et al., 2001; BULTO et al., 

2006; BARBOSA; LOURENÇO, 2010; BARRERA et al., 2011; GHARBI et al., 2011). 

Dada essa dependência do Aedes aegypti com o regime de chuvas, recomenda-se 

que o combate às larvas ocorra no início do período chuvoso (NASCIMENTO-

JUNIOR, 1999). 

Em contraposição à constatação anterior, em Singapura, Xu et al. (2014), 

observaram por meio de modelagem estatística que a precipitação não apresentou 

influência em relação à ocorrência de dengue e não se obteve relação significativa 

entre a umidade relativa e a dengue, apesar da temperatura estar positivamente 
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correlacionada com o número de casos de dengue, e negativamente correlacionada 

com a umidade relativa. Entretanto, os picos de umidade absoluta, coincidiram com 

os picos dos casos de dengue, o que sugere que a umidade absoluta pode ser um 

indicador melhor que a umidade relativa para essa região. 

Em meio à produção técnico-científica muitos são os estudos sobre a ocorrência de 

dengue, entretanto não há uma sistematização crítica dos fatores estudados e, 

portanto, dos resultados obtidos, e as diferenças existentes, na maioria das vezes, 

se devem à questão particular de cada desenho de estudo e, consequentemente, 

das variáveis escolhidas e da capacidade de se mensurar a relação de causalidade. 

Assim, muitas vezes os resultados que são discordantes para um dos fatores 

estudados podem ser explicados por algum outro que não tenha sido contemplado 

pelo estudo, o que demonstra a necessidade de se trabalhar com os fatores em 

conjunto, já que é desta maneira que estes se fazem presente no território.  

Barbosa (2014) justifica essa discordância entre os estudos ou até mesmo na 

relação obtida entre as variáveis transmissão de dengue e indicadores 

entomológicos, ambientais, socioeconômicos, entre outros, pela dinâmica da 

transmissão de dengue ser complexa e de difícil compreensão, além de sua 

dependência com os contextos ambientais e variáveis que muitas vezes não são 

consideradas, tais como: imunidade populacional, sorotipos circulantes e ações de 

controle. 

A partir dos achados em relação à causalidade dos fatores destacados, o que se 

observa é que o fator climático aliado aos fatores socioeconômicos e sanitários e à 

ausência de uma mudança de comportamento na população é capaz de fornecer 

grandes possibilidades à reprodução do Aedes aegypti e sua dispersão geográfica. 

Uma vez que aumenta a densidade populacional do vetor, crescem os riscos de 

transmissão e expansão das áreas onde a dengue é endêmica. Assim, é urgente 

que a dengue seja de fato encarada como uma doença multicausal e que os fatores 

determinantes para sua ocorrência sejam vistos como um conjunto integrado que 

demanda ações estratégicas. Caso contrário, há grandes chances de que essa 

enfermidade ocupe áreas cada vez mais abrangentes e que regiões indenes se 

tornem endêmicas, o que produziria perdas (econômicas e humanas) incalculáveis 

no nível global. Deve-se ainda ressaltar a necessidade da efetiva atuação do Poder 
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Público com ações estruturais e estruturantes de saneamento básico e, orientando a 

população. 

A obtenção de resultados discordantes entre as variáveis socioeconômicas e 

ambientais também pode ser explicada pela unidade espacial utilizada (setor 

censitário, bairros, distritos sanitários ou municípios), o que causa uma limitação 

resultante da agregação espacial, já que, dependendo do nível de agregação, a 

captação da realidade pode não ser a ideal (ALCOFORADO, 2005, apud FLAUZINO 

et al., 2009). De acordo com Mondini e Chiaravalloti-Neto (2007), as discrepâncias 

entre os resultados desses estudos também poderiam ser justificadas pelo fato de 

alguns deles terem se baseado nas informações das fichas de notificação 

compulsória dos sistemas de vigilância epidemiológica - dados secundários, muitas 

vezes sujeitos a subnotificações - e outros em dados provenientes de estudos 

sorológicos (inquéritos sorológicos) - dados primários, no qual o pesquisador tem 

controle da veracidade da informação. Desse modo, o desenho epidemiológico de 

estudo acaba por determinar o tipo de dado e a unidade de análise, além de indicar 

a capacidade de inferência causal do estudo. 

Cabe aqui mencionar que o uso de Sistemas de Informação Geográficas (SIG) tem 

possibilitado a visualização de áreas de aglomerados com características que se 

queira espacializar e fornecendo técnicas de análise espacial a muitos estudos 

epidemiológicos, facilitando a observação do fenômeno estudado e sua dinâmica no 

espaço. Nesse intuito, muitos estudos têm se apropriado de SIG na análise de 

dados como os de Siqueira et al. (2004), Costa e Natal (1998), Barcellos et al. 

(2005), Ferreira e Chiaravalloti-Neto (2007), Mondini e Chiaravalloti-Neto (2007), 

Teixeira et al. (2001), Souza e Barata (2012), Barbosa e Lourenço (2010), Morato 

(2012), Almeida, Medronho e Valência (2009), entre outros. Como consideram 

Barcellos e Bastos (1996), os elementos visíveis no espaço podem ser facilmente 

apresentados em mapas de forma didática, o que pode facilitar a interpretação da 

informação expostas.   

O SIG se destaca como uma ferramenta de grande utilidade no mapeamento de 

eventos para a rápida atuação do gestor, assim como a monitorização das 

condições ao longo do tempo. No caso do acompanhamento dos índices 

entomológicos (índices de infestação), após a realização das atividades de campo 

se os dados coletados forem inseridos no sistema em curto intervalo de tempo, a 
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vigilância epidemiológica poderia atuar rapidamente podendo produzir ações mais 

efetivas e combater o problema na fonte, antes que o mesmo assuma maiores 

proporções. 
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4. MODELOS DA OCORRÊNCIA DE DENGUE 

4.1 Considerações epidemiológicas 

A concepção epidemiológica de uma tríade “hospedeiro-ambiente-agente” expressa 

a interação dos elementos julgados fundamentais na gênese das doenças 

(TAMBELLINI; CAMARA, 1998). Fleury-Teixeira (2009) comenta que a manutenção 

do estado de saúde como um todo depende de uma série de determinantes, como 

condições de moradia, ambientais e sociais de vida, as quais muitas vezes podem 

implicar em riscos à saúde que, em geral, estão além da possibilidade de controle 

por parte dos indivíduos. Ainda de acordo com a autora “além da maior exposição 

aos riscos, a vulnerabilidade das populações carentes é ampliada pela deficiência no 

acesso à educação e aos serviços de saúde, o que reduz a sua capacidade de lidar 

com tais riscos” (p. 384). Majoritariamente, essas condições são determinadas pela 

posição dos indivíduos na hierarquia social e na divisão social do trabalho e da 

renda. 

Na busca dos condicionantes e da determinação do processo saúde-doença, 

Tambellini e Câmara (1998) relatam que há um elevado número de variáveis que 

devem ser consideradas, o que representa a complexidade dos estudos e a 

necessidade de uma abordagem multidisciplinar. De acordo com Luiz e Struchiner 

(2002), a questão causal na epidemiológia tem sido apresentada também de uma 

forma determinística, observando-se, todavia, que a ocorrência de uma doença em 

geral não está associada exclusivamente a uma única causa. Assim, pode-se inferir 

que, para ocorrência da doença, é necessário um conjunto de causas que possuem 

interações, ou condições de integração, distintas para cada enfermidade que se 

deseja analisar. 

Segundo Nadavosky (2002), em virtude da gravidade e/ou perdas provocadas por 

muitas doenças, a epidemiologia tem desenvolvido procedimentos metodológicos 

baseados em modelos estatísticos que buscam identificar a etiologia da doença, 

bem como sua distribuição e sua determinação, trabalhando com margens de erros 

que lhe permitem estimar a precisão e, portanto, validade das informações obtidas. 

A validade da existência de uma relação de causa e efeito entre uma doença e um 

fator de risco depende das características de cada estudo que a epidemiologia 
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utiliza. A discussão de causa em epidemiologia pode ser contextualizada por meio 

de modelos que, de acordo com Luiz e Struchiner (2002) e Nadavosky (2002), 

tornam-se clássicos por sua diversidade de abordagem da questão causal. As três 

abordagens mais relatadas são: os postulados de Henle-Koch, os critérios de Hill e o 

modelo determinístico de Rothman (LUIZ; STRUCHINER, 2002; NADAVOSKY, 

2002). 

Muito do que se evidencia nos estudos epidemiológicos são explicados pelos 

critérios3 estabelecido por Hill, em 1965. Já consolidados, esses pressupostos 

auxiliam na própria formulação das hipóteses e permitem investigar e colocar à 

prova a existência de causalidade, antes que seja aceita (LUIZ; STRUCHINER, 

2002). 

A capacidade de prever e explicar muitas ocorrências epidemiológicas e clínicas, 

ainda é uma tarefa difícil e limitada, o que exige esforços de pesquisadores em 

todas as áreas de conhecimento, na busca de elucidar muitos fatores envolvidos 

(chamados de determinantes ou condicionantes), uma vez que muitas das 

problemáticas tratam de fenômenos multicausais (TEIXEIRA et al., 1999). Apesar 

dos avanços já alcançados no entendimento de questões epidemiológicas, o 

caminho na busca pela explicação de muitas enfermidades ainda é longo dada a 

complexidade existente nos fatores ambientais, sociais, etc. e sua influência no 

processo saúde-doença. Entretanto, com o passar dos anos, a epidemiologia tem 

avançado no sentido de explicar como os determinantes se distribuem, configurando 

estruturas que expressam as condições econômicas, sociais e ambientais e, 

delimitando as possibilidades de compreensão dos problemas de saúde e o 

entendimento da dinâmica de transmissão de enfermidades integrado aos diferentes 

espaços, como é o caso dos modelos epidemiológicos (SABROZA; LEAL, 1992; 

CARMO, 1998). Ou ainda, como denominou Pereira (1999), modelos de 

representação dos fatores determinantes da doença, os quais variam desde 

esquemas simples a mais complexos e a escolha depende de quem utiliza. 

                                                           
3 Hill na tentativa de distinguir a associação entre a exposição e a doença como causal e não causal 

sugeriu que se verificasse: força da associação, consistência, especificidade, temporalidade, 

gradiente biológico, plausibilidade, coerência, evidência experimental e analogia da causalidade 

(LUIZ; STRUCHINER, 2002). 
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São reconhecidos os esforços em explicar a ocorrência de doenças e os 

determinantes sociais envolvidos, mas deve-se atentar ao fato que a maior carga de 

doença nos grupos menos favorecidos é consequência da estrutura social, o que 

evidencia processo de determinação social da relação saúde-doença. O 

entendimento da relação ambiente/saúde/sociedade perpassa por diferentes visões, 

resultando em modelos que variam desde o clássico (modelo linear da relação 

causa-efeito), o baseado na teoria da nidalidade (projeta o ambiente como um 

sistema ecológico) até o sócio-ecológico (concebe o ambiente como sistema 

socioecológico). Este último considera que a interação entre a sociedade e a 

natureza, ocorre em hierarquias que exigem um esforço multidisciplinar para seu 

entendimento, considerando a complexidade dessa relação, onde o homem é visto 

como um animal sociopolítico. Quando se busca entender essa interação e seus 

reflexos na saúde da população, fala-se em modelo eco-sociossanitário 

(TAMBELLINI, 2006). 

O processo de determinação social da relação saúde-doença é dominante e 

estrutural da sociedade, responsável por determinar as circunstâncias em que as 

pessoas vivem, por meio de forças econômicas, sociais e políticas. Desse modo, os 

modelos explicativos têm feito o esforço de elucidar os determinantes da saúde, 

identificando as estratégias para garantir a saúde coletiva (TAMBELLINI, SCHÜLTZ, 

2009). Para atender essa abordagem surge o desafio de estudar a saúde no 

paradigma da promoção da saúde, que segundo Martins (2005, p. 315) “é 

claramente social, política e cultural”, no qual a saúde é vista como um projeto social 

e como tal fruto de uma construção histórica dos diversos sujeitos sociais.  Seguindo 

esse enfoque, a dengue passa a ser compreendida como um fenômeno de caráter 

social, econômico, cultural e ambiental cuja solução depende de uma série de 

circunstâncias e também do envolvimento dos diferentes atores sociais (MARTINS, 

2005).  

Santos (2009b) considera que, para o rompimento do ciclo vicioso que tem envolvido 

as ações de controle da dengue é necessário um enfoque ecossistêmico no 

entendimento da complexidade dessa enfermidade. O marco conceitual do enfoque 

ecossistêmico da Ecosaúde – alicerçada nos pilares metodológicos da equidade, 

participação e transdisciplinaridade - é empregado para analisar os vínculos entre os 

ecossistemas e a saúde humana (LEBEL, 2005 apud SANTOS, 2009b). Nesse caso 
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deve-se considerar os possíveis riscos existentes e promover o empowerment 

(empoderamento) da comunidade, ou seja, os indivíduos passam para a posição de 

sujeito social a partir do momento que se apropriam dos conhecimentos sobre o 

processo saúde-doença (SANTOS, 2009b).  

4.2 Contribuições de Modelos da Ocorrência de Dengue 

A ocorrência de doenças, especialmente da dengue, pode ter seus condicionantes 

representados por modelos conceituais que expliquem e simplifiquem a cadeia de 

fatores de risco, de vulnerabilidade, intervenientes, socioambientais ou condições de 

vida, envolvidos no processo de transmissão. Diversos determinantes sociais e 

ambientais estão relacionados à ocorrência de dengue, no nível local e regional, a 

curto ou longo prazo. Nesse sentido alguns esforços têm sido direcionados na 

explicação da dengue. A OPAS selecionou alguns fatores condicionantes da 

transmissão dessa enfermidade, dividindo-os em micro e macrodeterminantes da 

dengue (OPAS, 1997, apud PIMENTA, 2015). Esses são listados: 

 Macrodeterminantes: áreas geográficas onde os vetores se proliferam e 

atingem seus hospedeiros; fatores ambientais (latitude, altitude, umidade 

relativa do ar e temperatura); densidade populacional alta e padrões de 

urbanização; habitação e calhas entupidas com entulhos; abastecimento de 

água inadequado, insuficiente ou intermitente; status socioeconômico; 

período de inatividade das pessoas nos domicílios; crenças e conhecimentos 

sobre a dengue. 

 Microdeterminantes relacionado às três ecologias: hospedeiro – sexo, idade, 

status imunológico, condições específicas de saúde e ocupação; vetor – 

densidade de fêmeas adultas, abundância e tipos de criadouros, frequência 

de alimentação, hospedeiro preferencial, disponibilidade de hospedeiro e 

suceptibilidade inata à infecção e agente etiológico – nível de viremia. 

Teixeira et al. (1999) propuseram um modelo explicativo da ocorrência da dengue 

condicionado à organização social, a qual permite a interação de fatores 

determinantes, que têm influência na transmissão da infecção segundo as condições 

de exposição no ambiente. Para a estruturação desse modelo (Figura 5), os 

pesquisadores partem do pressuposto de que a forma como se organiza o espaço 
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urbano, o modo de vida de suas populações e os seus reflexos no ambiente, como a 

grande densidade populacional, geram em grande escala habitats e, 

consequentemente, propiciam a proliferação do vetor, principalmente, em locais com 

condições de saneamento básico precárias. Assim, a organização desse espaço 

influencia na interação simultânea das três ecologias envolvidas na ocorrência da 

dengue: vírus, vetor e homem. A dengue se distingue das demais doenças por estar 

relacionada com condições socioeconômicas precárias e não precárias, produzindo 

dinâmica em sua distribuição, espelhando as desigualdades de cada sociedade e a 

grande capacidade do Aedes aegypti em se adaptar aos diversos ambientes 

urbanos.  

 

Figura 5 – Modelo explicativo de produção de infecção de dengue 

Epidemias

DENGUE
Endemias

 

Fonte: TEIXEIRA et al., 1999. 

 

O modelo proposto pelos referidos autores elenca os fatores que atuam em cada 

uma das três ecologias. O homem (hospedeiro) é afetado pela imunidade individual 

e coletiva, combinações de infecções sequenciais por cada um dos sorotipos, 
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intervalo de infecções, cor da pele e estado nutricional, esses fatores influenciam na 

intensidade da reação imunológica. O vetor é afetado pela densidade e dispersão, 

taxa de reprodução, que varia com o clima (pluviosidade, temperatura e umidade) e 

as condições de saneamento básico (nesse trabalho o termo se refere apenas ao 

abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos), raio de dispersão e transporte, 

que influem na competência vetorial na transmissão. O vírus é afetado pela 

virulência, diferenças genéticas, intervalo de tempo entre as infecções, sequência 

das infecções e inócuo, que influenciam na patogenicidade. O conjunto dos fatores 

“afunilados”, ou seja: competência vetorial na transmissão, intensidade da reação 

imunológica e patogenicidade, influem na intensidade e no tipo de infecção que 

ocorrerá, e se o conjunto de vários casos compreenderia uma epidemia ou endemia 

de dengue. 

Observa-se que o modelo proposto por Teixeira et al. (1999) é amplo, uma vez que 

tenta reproduzir a teia do processo saúde-doença, trabalhando fatores associados 

às três ecologias da ocorrência de dengue na organização social do espaço. Apesar 

de contemplar as variáveis climáticas, o saneamento básico aparece restrito a 

apenas dois de seus componentes (abastecimento de água e resíduos sólidos) e o 

fator socioeconômico é contemplado de forma superficial, pois deixa de abranger os 

indicadores de renda (talvez implícita nos itens cor da pele e estado nutricional), 

escolaridade, por exemplo.  

O fato das variáveis socioeconômicas serem contempladas de maneira tímida 

fragiliza o modelo, pois estas consistem em verdadeiros determinantes no 

estabelecimento da organização ou relações sociais, principalmente no acesso à 

moradia e atendimento dos serviços públicos de saneamento básico, além de não 

inferir sobre a influência do nível de compreensão da população para lidar com a 

problemática, atuando com ações de prevenção e controle da dengue. 

Outro modelo conceitual para a explicação da dengue foi proposto por Santos e 

Augusto (2011), com uma visão ecossistêmica, considerando a transmissão da 

dengue nos níveis de micro e macro contexto a partir do processo de reprodução 

social (Figura 6). Essa parte da identificação de situações de risco, na percepção de 

que sua dinâmica possui elementos de dimensões biológicas, de conduta, ecológica, 

política e econômica, o que a caracteriza como um problema complexo e exige um 

enfoque sistêmico para seu controle. Assim, as pesquisadoras propõem o modelo na 
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perspectiva de abordar a complexa causalidade da dengue, com o fim de atender 

uma necessidade já reconhecida por diversos centros de pesquisa e de 

organizações internacionais que atuam no campo da saúde e do desenvolvimento 

técnico-científico e fornecer subsídio ao planejamento integrado para o micro e 

macrocontexto (SANTOS; AUGUSTO, 2011). 

Como a situação de saúde é um fenômeno que se expressa no âmbito individual e 

coletivo, para a compreensão da dengue utilizam-se as diversas dimensões do 

processo de reprodução social, como o biológico (morbidade, mortalidade), 

autoconsciência e da conduta (insatisfação com atenção da assistência, falta de 

cuidado com o ambiente) que surgem no âmbito dos grupos populacionais de uma 

sociedade. Assim, a interdependência das várias dimensões que compõem o 

processo de reprodução social da dengue pode ser explicada nos diferentes níveis 

de abordagens (SANTOS; AUGUSTO, 2011). 

 

Figura 6 – Situações de risco de transmissão de dengue e dimensões da reprodução social 

 

Fonte: SANTOS; AUGUSTO, 2011. 
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As dimensões contempladas pelo modelo na produção e reprodução da doença, nos 

níveis de micro (comunidade/domicílio) e macro (cidade/bairro) contexto que levam a 

situações de risco de transmissão da dengue, de acordo com Santos e Augusto 

(2011), são: 

 Reprodução biológica - contém os elementos envolvidos no contexto 

socioambiental considerando os fatores que influenciam cada um deles: o 

vírus - a diversidade de sorotipos em circulação (DENV1, DENV2, DENV3, 

DENV4), o conhecimento incompleto da dinâmica da circulação viral (o que 

gera confusão e incertezas), a virulência das cepas, a quantidade de vírus 

inoculados no hospedeiro, a circulação prévia de outros vírus, o intervalo de 

tempo ocorrido entre as infecções, a ordem sequencial das infecções dos 

quatro sorotipos; o vetor - grande capacidade de adaptação (inclusive a 

inseticidas), o caráter antropofílico, densidade, dispersão, competência 

vetorial; e o homem exposto e infectado - vulnerabilidade socioambiental, 

susceptibilidade individual (idade, cor da pele, doenças pré-existentes, estado 

nutricional, intervalo entre infecções), baixa resposta imunológica e imunidade 

de grupo. 

 Reprodução da autoconsciência e da conduta - considera-se a baixa 

consciência ecológica, alto consumo de produtos descartáveis, destinação 

inadequada de resíduos sólidos, armazenamento de água inadequado, em 

reservatórios desprotegidos, desconhecimento sobre a doença e sua forma 

de transmissão e controle, autodiagnóstico e automedicação, uso de 

inseticidas e pouca participação em organizações comunitárias. 

 Reprodução ecológico/política - o Programa Nacional de Controle da Dengue 

consiste em um modelo vertical, não participativo e químico-dependente, com 

falta de ações integradas, inadequação de infraestrutura urbana (habitação e 

saneamento básico), baixos investimentos em educação, insuficiente acesso 

aos serviços de saúde, fácil adaptação do vetor ao modelo de produção e 

consumo da sociedade urbana contemporânea e ao seu estilo de vida, facilita 

a dispersão, sobrevivência e alto grau de adaptação, com perspectiva de 

agravamento em face das mudanças climáticas e alterações da 

biodiversidade.  
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 Reprodução tecnoeconômica – considera-se a baixa renda, alto custo do 

programa de controle vetorial e de hospitalização e alto nível de absenteísmo 

no trabalho.  

Nota-se que o modelo explicativo para situações de risco de transmissão da dengue 

considerando o micro e macro contextos abarca muitos determinantes, 

contemplando na organização social, aspectos da infraestrutura urbana e de 

saneamento básico, sendo este considerado restrito ao abastecimento de água e 

coleta de resíduos sólidos; e os aspectos socioeconômicos se restringem à renda e 

vulnerabilidade socioambiental, ignorando ou não detalhando a importância de 

variáveis que influenciam a transmissão da dengue como o adensamento 

populacional e o nível de escolaridade. Observa-se também como fator de risco as 

condições climáticas (pluviosidade, temperatura, umidade), os quais compreendem 

fatores relevantes da sazonalidade da ocorrência da dengue. Esses fatores 

poderiam ser incluídos na reprodução biológica, já que influenciam diretamente, e 

aliados a outras variáveis (saneamento básico como um todo, por exemplo), na 

infestação vetorial. 

Numa abordagem multidisciplinar entre a entomologia e a antropologia, Caprara et 

al. (2009) apresentaram a complexidade dos determinantes sociais, políticos e 

ecológicos relacionados à incidência de dengue em Fortaleza-CE (Figura 7), a fim 

de identificar as estratégias de controle adequadas e com base no envolvimento 

significativo da comunidade. No intuito de destacar os fatores que estão 

relacionados à persistência da dengue na cidade de Fortaleza, os referidos autores 

consideram como domínios principais: 

 Eco-biológico: engloba a ecologia e a biologia do vetor; e clima (temperatura 

e pressão), que determinam a existência de criadouros e resistência a 

inseticidas. 

 Político-econômico: inclui a política social, a migração, a urbanização, a 

gestão dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de resíduos sólidos da cidade. 

 Social: condições de moradia, geração de resíduos sólidos e seu manejo no 

domínio domiciliar, armazenamento de água para o abastecimento, 

disposição de esgotos e entendimentos e práticas da população. 
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Nota-se que o modelo proposto evidencia a interação entre os componentes, 

independente do domínio a que pertencem, o que de certa forma aproxima com a 

complexidade real da dengue. Apesar da multidisciplinaridade proposta no modelo 

de Caprara et al. (2009), nota-se que variáveis socioeconômicas, como renda, 

densidade demográfica não são contempladas no mesmo. Estão ausentes também 

aspectos individuais do hospedeiro, como susceptibilidade a infecções e do agente 

etiológico, como a existência de quatro sorotipos e a patogenicidade. 

 

Figura 7 - Determinantes ecológicos que afetam a incidência de dengue em Fortaleza-CE, 
Brasil 

 

Fonte: CAPRARA et al., 2009. 

 

No intuito de mais bem compreender os fatores que tem propiciado a reprodução 

vetorial do Aedes aegypti e de consequente reprodução da dengue, Arunachalam et 

al. (2010) realizaram um estudo multinacional na Ásia envolvendo seis cidades de 

médio e grande porte. O foco da investigação era responder à três questões: 1) Qual 
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é importância dos espaços domésticos, peridomicílio e públicos para a produção de 

vetores da dengue?; 2) Quais fatores ecológicos, biológicos e sociais determinam 

densidade do vetor da dengue e contribuem para a transmissão viral?; e 3) Quais 

são as principais implicações dos serviços de controle de vetores? 

Foram levantadas características de infraestrutura e socioeconômicas dos domicílios 

amostrados (eletricidade, taxa de ocupação domiciliar, idade das pessoas, situação 

quanto ao trabalho do responsável pelo domicílio etc.) e conhecimento dos 

moradores à respeito da dengue e seus mecanismos de transmissão e controle. 

Realizou-se também levantamento entomológico e das características físicas 

(saneamento básico, existência de áreas verdes, densidade demográfica etc.) das 

áreas pesquisadas (ARUNACHALAM et al., 2010).  

Arunachalam et al. (2010) consideram que pesquisadores e gestores de programas 

de controle de dengue já estão familiarizados com alguns dos fatores associados à 

infestação do vetor, mas não entendem plenamente a sua importância e interação. 

Assim, os referidos autores apontam, a partir do estudo multicêntrico, como variáveis 

explicativas fundamentais para a reprodução do vetor da dengue e relevantes para 

seu controle: tipos de recipientes (em especial aqueles que estão ao ar livre, não 

utilizados, descobertos e à sombra); uso de tampas que ofereçam proteção integral 

aos vasilhames; a inspeção e monitorização de espaços públicos, áreas comerciais, 

escolas, instituições religiosas e, principalmente, ambientes domiciliar e 

peridomiciliar. 

Embora algumas características culturais e socioeconômicas do contexto sejam 

diferentes, nota-se que os determinantes da dengue não parecem se alterar com a 

mudança das áreas pesquisadas, seja essa mudança no nível de bairro, cidade, 

país, e até mesmo continente. Esse fato permite apontar que o Aedes aegypti e 

Aedes albopictus, no caso da Ásia (ARUNACHALAM et al., 2010), possuem habitats 

muito similares e, portanto, as estratégias de controle podem impactar as duas 

populações de vetores simultaneamente. 

Numa perspectiva mais específica sobre a gravidade da dengue, Guzman e Kouri 

(2002) propuseram um modelo (Figura 8) que considerava que a ocorrência de uma 

epidemia de dengue hemorrágica pode ser determinada pela interseção de três 

grupos de fatores (hospedeiro, viral e os fatores epidemiológicos). A alta densidade 

de vetor, a alta circulação do vírus e a existência de indivíduos susceptíveis (em 
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risco de infecção secundária) são necessários para obter número elevado de casos 

de FHD. 

Em geral, os fatores epidemiológicos e virais têm forte influência em uma epidemia 

de dengue. Fatores de risco individuais, tais como sexo, cor da pele, e doenças 

crônicas atuam de modo a tornar a doença mais frequente em uma população com 

determinadas características. No entanto, a pré-existência de anticorpos é o 

principal fator de risco individual, mas não o único, para a ocorrência de doença 

grave. A presença ou ausência desses fatores de risco individuais, na matriz de 

fatores epidemiológicos e virais, determina se todas as pessoas podem ou não 

apresentar o quadro clínico de dengue hemorrágica, a partir de uma infecção 

secundária (GUZMAN; KOURI, 2002). 

 

Figura 8 – Modelo integrado de fatores de risco para a ocorrência de estágio grave da 
dengue 

 

Fonte: GUZMAN, KOURI, 2002. 

 

Nota-se que o modelo de Guzman e Kouri (2002) atua numa linha pontual, fazendo-

se a abordagem para os fatores relacionados à ocorrência de dengue na forma 

grave. Apesar dessa demanda particular adotada, todas as variáveis mencionadas 

atuam como associadas à ocorrência de dengue na forma clássica também. 
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Além dos modelos conceituais para apresentação dos fatores associados à dengue, 

são direcionados esforços também na modelagem matemática e espacial da 

ocorrência desta enfermidade. Pereira (1999) considera que os modelos conceituais 

são satisfatórios do ponto de vista teórico, entretanto, são insuficientes para a 

explicação das doenças, especialmente no plano operacional, visto que não ajudam 

na mesma proporção da quantificação dos fatores envolvidos no processo, quando 

se usa modelos matemáticos ou técnicas multivariadas para análise dos dados.  

É evidente a importância do esforço que tem sido empregado no desenvolvimento 

de modelos matemáticos no intuito de quantificar os fatores associados à cadeia 

multicausal da dengue, com vistas a orientar melhor o planejamento e a tomada de 

decisão no controle da enfermidade. Entretanto, o fato de o modelo conceitual não 

utilizar estratégias de análise quantitativa não o torna inválido ou incapaz de elucidar 

os fenômenos estudados, muito pelo contrário, este é fundamental na compreensão 

do contexto e das variáveis envolvidas e vale lembrar que os modelos matemáticos 

trabalham com aproximações e probabilidades, sendo também aproximações da 

realidade. Ademais, o modelo conceitual atua como suporte na fundamentação e 

orientação do processo de modelagem estatística, uma vez que direciona a 

mensuração de variáveis e o entendimento dos resultados fornecidos pelos modelos 

matemáticos, estabelecendo, portanto, uma relação de dependência destes. Desse 

modo, é desejável delinear estudos que busquem trabalhar com os dois modelos 

concomitantemente. 

Por meio de revisão sistemática na literatura Louis et al. (2014) observaram que 

apesar da grande variedade de variáveis utilizadas como preditoras em modelos 

espacial e espaço-temporal de risco de dengue, algumas têm maior destaque, sendo 

na categoria socioeconômica: idade, sexo, escolaridade, condições de moradia e 

nível de renda; e na categoria ambiental: precipitação e temperatura. Ainda não se 

observa uma sistematização, ou seja, uma convenção das variáveis usadas, nem 

tampouco dos modelos e análise realizadas. Esses modelos variam entre sistema de 

alerta, regressão, modelo aditivo geral, modelos lineares generalizados, máxima 

entropia, regressão geograficamente ponderada, estimativa e índice de doença 

associada à água (LOUIS et al., 2014). 

Louis et al. (2014) consideram que talvez essa variedade de modelos se deva ao 

fato do campo do mapeamento da dengue ainda ser relativamente jovem e ainda em 
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evolução. Mas para melhor capacidade de descrever a dinâmica de transmissão e 

ocorrência da dengue é necessário que se incorpore outras variáveis como perfis 

sorológicos, sorotipos virais circulantes e os movimentos humanos. 

Apesar do grande avanço em termos de discussões a respeito dos determinantes da 

dengue e a visibilidade de alguns condicionantes, antes ignorados, os modelos 

explicativos conceituais de risco de transmissão e/ou ocorrência dessa enfermidade 

ainda são incipientes, uma vez que não trabalham com todo o conjunto de fatores 

interligados e a complexidade do fenômeno. Apesar da demanda surgida, este não é 

um dos assuntos privilegiados no âmbito da produção científica, haja vista que a 

maior parte dos trabalhos enfocam estudos e pesquisas voltados para tecnologia e 

biomedicina e, na maioria vezes, deixando de lado a importância de se entender a 

configuração socioambiental e os condicionantes que têm atuado no aumento de 

incidência da dengue e sua propagação. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Desenho de estudo 

A presente investigação se sustenta na epidemiologia e se aproxima do 

delineamento de estudos ecológicos que visam elucidar a relação entre incidência 

de doenças e potenciais fatores intervenientes que podem explicar as diferenças de 

determinado evento de saúde. Esses abordam áreas geográficas bem delimitadas e 

permitem avaliar como os contextos social e ambiental podem afetar a saúde de 

grupos populacionais por meio da comparação de variáveis (MEDRONHO, 2002). 

Os estudos ecológicos, de acordo com o método de agrupamento, podem utilizar 

grupos populacionais identificados a partir das diferentes localidades geográficas 

(desenhos de múltiplos grupos), por meio de diferentes períodos de tempo 

(desenhos de séries temporais) ou combinando-se o tempo e o lugar (desenhos 

mistos).  

Utilizou-se neste estudo o desenho misto de característica exploratória e analítica, o 

qual combina as características de investigações exploratórias e analíticas de 

múltiplos grupos e de séries temporais, possibilitando a avaliação da evolução 

temporal, o nível de exposição média e taxas de uma doença em diferentes grupos 

populacionais (MEDRONHO, 2002). 

De acordo com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) (BRASIL, 2007b), esses estudos 

consistem do ponto de vista estatístico, essencialmente, modelos de regressão, 

onde se busca explicar a variação na incidência da doença por meio de outras 

variáveis. O modelo estatístico tem limitações pela necessidade de controlar, 

simultaneamente, o processo espacial, variáveis explicativas e resposta e variáveis 

de confusão. Por isso, a explicação do evento constitui numa aproximação da 

situação real que leva em consideração o nível de confiança adotado. 

O estudo ecológico apresenta algumas vantagens e desvantagens que contribuem 

para seu frequente uso na investigação de uma possível associação entre exposição 

e doença, apresentadas no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do estudo ecológico 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA-FILHO; BARRETO (2011); MEDRONHO (2002); PEREIRA (1999). 

 

Face às vantagens, segundo a Fiocruz (BRASIL, 2007b), o estudo ecológico possui 

como desvantagem o risco de que o pesquisador cometa falácia ecológica 

(inferência enviesada produzida na extrapolação dos resultados do nível ecológico 

para o nível individual). No entanto, no presente estudo a unidade de análise será o 

indivíduo enfermo e suas características serão analisadas em nível de agregado 

(setor censitário), acreditando-se, portanto, a minimização da questão da falácia 

ecológica. A escolha por esse desenho de estudo se deve à capacidade de explorar 

todas as informações disponíveis (socioeconômicas, de saneamento básico, 

infestação larvária, ocorrência de dengue) em diferentes unidades aliado à sua 

viabilidade econômica. 

Para sua execução, o trabalho contou com dados da ocorrência de dengue, 

infestação larvária do Aedes aegypti, dados referentes às condições 

socioeconômica, de saneamento básico e climáticas, a fim de relacionar a 

ocorrência de dengue com a infestação e, demais variáveis. Para a análise dos 

dados foram utilizadas ferramentas estatísticas, para a análise descritiva e 

modelagem multivariada (com uso de técnica de regressão linear múltipla) e de 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- Simplicidade. 

- Baixo custo. 

- Rapidez, os dados estão usualmente 
disponíveis, por serem secundários. 

- As conclusões são mais generalizáveis com 
mais facilidade do que em estudo em base 
conceitual. 

- Cobre áreas muito grandes com facilidade de 
encontrar uma maior variação na exposição 
média entre as diferentes regiões. 

- Pode mensurar o efeito ecológico com a 

implantação de um novo programa. 

- Não há acesso a dados individuais, só a 
informações estatísticas. 

- Dificuldade em utilizar técnicas mascaradas 
(duplo-cego, por exemplo). 

- Dados de diferentes fontes, o que pode 
significar qualidade variável de informação. 

- Dificuldade em proceder à análise estatística 
por causa de a unidade de observação ser um 
grupo de pessoas. 

- Possibilidade de efetuar muitas comparações, o 
que facilita encontrar correlações significativas 
apenas por acaso. 

- As correlações são, em geral, mais altas do 
que em estudos individuais. 

- Dificuldade em controlar os fatores de 
confundimento. 

- Falta de disponibilidade de informações 
relevantes por utilizar dados secundários. 
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sistema de informação geográfica. Ademais, realizou-se visitas exploratórias no 

intuito de cadastrar e observar (por amostragem) os terrenos baldios e sua condição 

quanto à existência de resíduos sólidos descartados, além de observar as condições 

das margens e leito do rio que banha a cidade estudada. Nesse aspecto, a pesquisa 

também se aproximou do campo qualitativo, no sentido de mais bem entender o 

fenômeno estudado. Quadro 3 

Como pode se observar no Quadro 3, a presente pesquisa possui critérios analíticos 

de diferente natureza, que precisaram ser trabalhados de acordo com sua 

característica, para que fosse possível explorar e analisar as relações existentes 

entre si. 

Nota-se que os dados são de fontes distintas, o que implicou em unidades de 

análise diferentes. Assim, foram realizadas análises parciais (no sentido de não 

abarcar todas as variáveis ao mesmo tempo) de acordo com suas características e, 

ao final das análises estatísticas e espaço-temporal esquematizou-se um modelo 

explicativo da ocorrência de dengue. Este recebeu contribuições da literatura para 

compor um modelo explicativo que representasse a ocorrência de dengue de forma 

genérica, se adequando a diferentes realidades.  

A Figura 9 apresenta o delineamento completo da presente pesquisa. 
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Quadro 3 – Relação dos critérios analíticos estudados, as variáveis envolvidas e a natureza 
das mesmas 

CRITÉRIO ANALÍTICO VARIÁVEL NATUREZA/FONTE 

Condições Socioeconômicas 

Taxa de ocupação domiciliar 
Cor da pele 

Sexo 
Faixa etária 

Analfabetismo 
Renda média de pessoas com 

mais de 10 anos de idade 

Espacial (IBGE) 

Condições de Saneamento 
Básico 

Abastecimento de água 
Acesso a banheiro 

Esgotamento sanitário 
Coleta de resíduos sólidos 

Condições dos terrenos baldios 
Condições do Rio Santana 

Espacial (IBGE) 
 

Índices de Infestação 
Larvária do Aedes aegypti 

Índice Predial (IP) 
Índice de Betreau (IB) 

Índice de Recipiente (IR) 

Espaço-temporal (Vigilância 
Epidemiológica) 

Ocorrência de Dengue 

Ano 
Cor da pele 

Sexo 
Faixa etária 

Escolaridade 
Local provável de infecção 

Sorotipo circulante 

Espaço-temporal (Sinan) 

Condições Climáticas 
Umidade 

Temperatura 
Pluviosidade 

Temporal (ANA/Inmet) 

Fonte: Própria. 
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Fonte: Própria. 

Figura 9 – Delineamento da pesquisa 
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5.2 Área de estudo 

A área estudada corresponde a sede municipal de Riacho de Santana, localizado na 

região Sudoeste do estado da Bahia, com coordenadas 13°36’50” de Latitude Sul e 

42°56’11” de Longitude Oeste, na zona fisiográfica do médio São Francisco (Figura 

10). O Município possui população de 30.646 habitantes, sendo 42,7% (12.767 

habitantes) urbana, extensão territorial de 2.582,401km², conforme dados obtidos 

junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010). 

Com precipitação anual entre 700 e 1.000mm, Riacho de Santana está entre os 279 

municípios baianos que se encontram no polígono da seca, região marcada por 

longos períodos de estiagem e predomínio de municípios com baixos indicadores 

sociais e de desenvolvimento. Dentre os 417 municípios baianos, Riacho de 

Santana é o 273° colocado no ranking do Índice de Desenvolvimento Social (BAHIA, 

2003). 

 

Figura 10 – Localização do município de Riacho de Santana-BA 

 

Fonte: Própria. 
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5.3 Ocorrência de Dengue 

Os dados da ocorrência de dengue foram obtidos junto à Diretoria de Informação em 

Saúde (DIS) da Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), sendo 

estes correspondentes ao banco de dados do Sinan. O recorte temporal 

compreendeu o período 2009-2014, sendo 2009 o ano em que os casos de dengue 

começaram a surgir (10 casos), já que nos anos anteriores foram notificados menos 

de 5 casos, e 2014 por ser o ano mais recente. 

O Sinan é alimentado pela notificação de casos de doenças e agravos que constam 

da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria GM/MS nº 5, de 21 

de fevereiro de 2006) em investigação, mas é facultado a estados e municípios 

incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. A dengue possui uma 

ficha de notificação própria, apresentada no ANEXO A, na qual constam 

informações dos pacientes (nome, sexo, cor da pele, idade, escolaridade, data de 

notificação, localidade de permanência nos últimos 15 dias, endereço de residência, 

sorotipo, ocorrência de internação etc.) que podem ser exploradas pela vigilância 

epidemiológica para a tomada de decisões, de modo a atuar rapidamente “reduzindo 

o problema na fonte” e evitando a infecção de mais pessoas. 

Cabe observar que o Sinan não disponibiliza as informações na web no nível de 

desagregação e unidades de análises necessárias para o estudo. No caso dessa 

investigação foi necessário obter informações individuais, para a obtenção da 

localização espacial das notificações da ocorrência da enfermidade e dos óbitos.  

De posse do banco de dados com as notificações de dengue4 (619 notificações de 

casos, suspeitos e confirmados) se procedeu ao georreferenciamento em campo 

dos casos de dengue com o uso do receptor GPS (Global Position System). 

Observou-se que em cerca de 60% das notificações não constava número da 

residência, o que impossibilitou a localização da residência. Nesse caso, foi 

                                                           
4 Optou-se por trabalhar com casos em investigação em vez de casos confirmados, visto que se 
verificou que ao avançar as colunas do banco de dados aumentava-se a irregularidade no 
preenchimento. Na coluna referente a classificação do caso (coluna localizada na posição 69 de 103 
colunas) verificou-se a existência de mais de 20% de respostas “inconclusivo” e na coluna referente 
ao critério de confirmação (coluna localizada na posição 70 de 103 colunas) mais de 20% dos casos 
constam em investigação ou sem preenchimento. 
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necessária a obtenção dos dados de nome do paciente e da mãe dos casos 

notificados, de modo que estes possibilitassem a identificação da localização das 

residências com o apoio das informações adquiridas junto aos agentes de saúde e a 

população. 

Durante essa etapa observou-se a possível existência de subnotificações, uma vez 

que durante a etapa de campo quando as pessoas tomavam conhecimento da 

pesquisa que estava sendo realizada muitas relataram ter sido acometidas por 

dengue no período entre 2009 e 2014 (inclusive em estado grave, alguns com 

hospitalização, e terem se submetido a exame sorológico), entretanto, seu nome não 

constava na lista de notificações obtidas do banco do Sinan, junto à Sesab, o que 

pressupõe que esses casos não foram “lançados/registrados” no sistema, apesar de 

terem sido notificados nas unidades de saúde. Esse fato compreende uma falha 

grave por parte da Secretaria Municipal de Saúde uma vez que a alimentação do 

Sinan é obrigatória, como previsto pelo Ministério da Saúde. Como consequência, a 

situação epidemiológica do Município quanto à ocorrência de dengue pode ser 

subnotificada e não representar a realidade, dificultando a avaliação quanto à 

efetividade da atuação da Vigilância Epidemiológica. 

Durante a visita realizou-se o cadastro dos casos de dengue – a coordenada do 

ponto foi tomada em frente à residência, uma vez que se tinha em mãos dados 

correspondentes às fichas de notificação de dengue, as quais foram 

georreferenciadas em campo individualmente. Essa etapa fez-se necessária visto 

que não se conhecia a localização exata de cada uma das ocorrências e o endereço 

disponível na ficha de notificação não permitia sua localização apenas por imagem 

de satélite.  

Essa etapa consistiu na localização das pessoas acometidas por dengue, a partir do 

nome do paciente e nome da mãe, informações solicitadas devido à existência de 

muitos endereços incompletos (cerca de 70%) e, portanto, insuficientes para a 

localização das residências. Os pontos das notificações foram localizados para a 

tomada de sua coordenada a partir de informações concedidas por pessoas da 

vizinhança e agentes de saúde. 

Notou-se a existência de 34 notificações que apresentaram bairro e nome da rua, 

mas como o nome do paciente e da mãe não foram reconhecidos pelos moradores 

na vizinhança e pelos agentes de saúde, buscou-se identificar quais as residências 
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na referida rua que costumavam ser alugadas e distribuiu-se os pontos referentes a 

essas notificações entre essas residências. Ademais, 7 casos notificados como de 

zona urbana não foram identificados na sede municipal, uma vez que não 

apresentavam informações suficientes para sua localização, ou seja, se apresentava 

o bairro não apresentava o nome da rua ou ponto de referência e estes indivíduos 

não foram reconhecidos pelos agentes de saúde que cobriam essas áreas e nem 

pelos moradores. Desse modo, acredita-se que esses casos correspondem a 

indivíduos que residem na zona rural, mas possuem imóvel na zona urbana, sendo 

então considerados casos rurais e desconsiderados no estudo. Assim, os casos 

georreferenciados na sede municipal totalizaram 612.  

Outra análise realizada foi a verificação de notificações repetidas no banco de dados 

(tanto para a zona urbana, quanto para a rural), identificadas a partir das datas de 

primeiros sintomas e de notificação, nome da mãe e do paciente. Identificou-se do 

total de casos da zona urbana (612) a ocorrência de 4 notificações duplicadas, 

reduzindo as notificações de dengue na zona de residência urbana para 608 

pacientes. Em relação aos casos referentes à zona rural identificou-se 2 notificações 

repetidas, resultando em 142 rurais e, portanto, um total de 750 casos no Município.  

Os dados de dengue foram agrupados ao nível de setor censitário e a taxa de 

incidência anual foi obtida por meio da divisão das notificações pela população 

multiplicado por dez mil habitantes (equação 1). Para se obter o denominador 

referente a população de cada ano, fez-se a consideração de que a taxa de 

crescimento populacional do setor censitário urbano, entre cada ano, correspondia à 

mesma do Município (obtida a partir da estimativa populacional do IBGE). A 

população adotada como referência (para se realizar a estimativa do ano anterior e 

dos anos posteriores) para o cálculo da incidência foi a do setor censitário, 

correspondente ao Censo do IBGE de 2010.  

   equação 1 

5.4 Infestação pelo Aedes aegypti 

Os dados entomológicos relativos à infestação pelo Aedes aegypti são de 

responsabilidade da Equipe de Controle da Dengue da Vigilância Epidemiológica, 
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que registra as informações a partir da monitorização domiciliar realizada pelos 

agentes de combate a endemias no município, como prevêem as Diretrizes 

Nacionais para a Prevenção e Controle de Endemias da Dengue (DNPCED). A 

unidade de agregação desses dados é o quarteirão. A infestação pelo Aedes aegypti 

pode ser analisada por meio dos índices: 

- Índice de Breteau (IB) – número de recipientes com larvas de Aedes aegypti por 

100 imóveis pesquisados. 

- Índice Predial (IP) – relação em percentagem entre o número de imóveis onde 

foram encontradas larvas de Aedes aegypti e o número de imóveis pesquisados. 

- Índice de Recipiente (IR) – relação em percentagem entre o número de recipientes 

com água e positivos, ou seja, com a presença de Aedes aegypti. 

Esses índices também são utilizados no Levantamento Rápido de Índices para 

Aedes aegypti (LIRAa) e sua utilização concomitante proporciona uma avaliação 

satisfatória da densidade vetorial, fornecendo um parâmetro razoável para a 

indicação do risco de transmissão de dengue, sendo limiar de risco IB=5 e IP=3,9. 

Após a obtenção dos índices, estes devem ser interpretados e discutidos. O 

levantamento desses permite o direcionamento de ações específicas da vigilância 

epidemiológica (BRASIL, 2013). Os dados de infestação larvária dos Aedes aegypti 

foi obtido junto a Equipe de Controle da Dengue da Vigilância Epidemiológica 

Municipal. 

Uma dificuldade referente à aquisição desses dados foi a indisponibilidade dos 

mesmos durante todo o período de estudo discriminado por bairro, já que a 

Coordenação de Dengue só dispunha desses a partir do ano de 2011, visto que os 

registros anteriores foram perdidos e a referida Coordenação não armazena essas 

informações em banco de dados digitalizados. Nesse caso, os índices referentes a 

todo o Município (sem discriminar por áreas) foram obtidos junto à Vigilância 

Epidemiológica da Sesab. Dentre os três índices previstos para a avalição da 

infestação larvária, os agentes levantavam e calculavam nas fichas apenas o IP, o 

qual é considerado indicador insuficiente na avaliação do grau de infestação já que o 

mesmo mensura apenas a quantidade de imóveis infestados e não o quanto estão 

infestados (informação fornecida pelo IB) e, consequentemente, não fornece a 

gravidade da situação.  
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O levantamento de campo para a inspeção e o levantamento da infestação larvária 

pelo Aedes aegypti consistem na visita domiciliar realizada a cada dois meses, 

período denominado de ciclo. Desse modo, no período correspondente a cada ciclo, 

os agentes de controle de endemias devem levantar toda a área de sua 

responsabilidade. Ao final de um ano tem-se os índices de infestação larvária por 

ciclo e anual para cada bairro, o que permite observar a dispersão das larvas em 

todo o perímetro urbano. Essa informação permite também a rápida atuação da 

vigilância epidemiológica no combate aos criadouros existentes e, 

consequentemente, interrupção de seu ciclo de vida e destruição de futuros 

indivíduos adultos aptos a disseminar o vírus da dengue. 

Nas fichas de campo, é prevista a identificação do quarteirão com depósitos 

positivos o que permitiria a criação de um buffer, o qual seria determinado 

considerando a autonomia de voo do mosquito (cerca de 280 metros). Entretanto, as 

planilhas de campo apresentaram esse tipo de informação apenas para alguns 

ciclos referentes ao ano de 2011. Para os demais anos ao invés de se listar os 

quarteirões positivos de cada bairro, foram apresentados apenas a quantidade de 

quarteirões positivos, o que impossibilitou a estimação do raio de influência do 

mosquito a partir dos quarteirões infestados e, consequentemente, as zonas de risco 

de se contrair dengue. Nesse caso, optou-se por determinar o buffer a partir das 

notificações georreferenciadas por endereço de residência, partindo do pressuposto 

que uma vez que o mosquito infectou uma pessoa em sua residência, o que resultou 

na notificação, este tinha a capacidade de se deslocar ainda num raio de 280m em 

busca de alimento. Essa informação nos dá a ideia da capacidade de deslocamento 

do mosquito na sede do Município. 

Além da busca realizada quanto à infestação larvária, dois procedimentos foram 

realizados de modo a apontar a possível existência de condições que favorecessem 

a existência de criadouros para o Aedes aegypti: visita a terrenos baldios e análise 

exploratória cronológica do aumento do número de residências e/ou construções ao 

longo do período estudado por considerar que o aumento de residências resultaria 

também em aumento do número de reservatórios de água para o abastecimento 

doméstico e, portanto, possíveis criadouros do Aedes aegypti. O aumento de 

construções/residências foi observado a partir de imagens históricas no Google 

Earth, sendo o período de tempo estudado 2009-2014 e o fato de o Google Earth 
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dispor de imagens com as seguintes datas 23/06/2008, 24/05/2011, 13/07/2012 e 

24/08/2013, até o período em que se realizou o levantamento (janeiro de 2015), 

optou-se em registrar as residências surgidas em três períodos: 2012-2013, 2011-

2012, 2008-2011. 

Em relação à visita aos terrenos baldios, inicialmente realizou-se junto à Vigilância 

Epidemiológica Municipal o levantamento da quantidade de terrenos baldios 

existentes por bairro para posteriormente visitá-los in loco. A quantidade de 1.806 

terrenos impossibilitou a inspeção de sua totalidade, sendo realizada uma 

amostragem estratificada de 6%, adotando-se o critério para todos os bairros e 

cadastro de no mínimo 5 terrenos por bairro. Esse procedimento cobriu um total de 

127 terrenos e possibilitou sua caracterização, quanto a existência de proteção, 

vegetação e resíduo sólido. Durante a visita foi realizado registro fotográfico do 

interior dos terrenos de modo a identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti e 

cadastro por meio da tomada de sua coordenada geográfica com o uso de 

equipamento de GPS de navegação. A ficha utilizada durante o cadastro dos 

terrenos é apresentada no APÊNDICE A. 

Após o processamento dos dados de campo referentes aos terrenos baldios e 

georreferenciamento dos casos de dengue, realizou-se visita à campo (em 

dezembro de 2015), observando o curso do rio Santana em seu perímetro urbano, 

de modo a identificar aspectos que favorecessem a existência de criadouros do 

Aedes aegypti, como por exemplo, a existência de pontos de descarte de resíduos 

sólidos. 

5.5 Condições socioeconômicas, de saneamento básico e climáticas 

Os dados referentes às condições socioeconômica (número de moradores, taxa de 

ocupação domiciliar, sexo, cor da pele, idade, renda e alfabetização) e de 

saneamento básico (abastecimento de água, acesso a banheiro, destino dos 

esgotos e coleta de resíduos sólidos), referentes ao período de 2001 e 2010, foram 

obtidos junto ao banco de dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010. Os dados 

do Censo de 2010 foram utilizados como referência para todo o período, por ser 

uma fonte segura e acredita-se que a realidade socioeconômica e sanitária não 

sofreu grandes mudanças que comprometessem a qualidade do estudo. Esses 
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dados foram fornecidos em nível de setor censitário, contendo planilhas (com 

extensão .csv) e arquivos gráficos (com extensão .shp – shape), trabalhados em 

SIG, o que permitiu uma descrição detalhada da Cidade e a observação da 

concentração das notificações em determinadas áreas. 

Os dados referentes às condições climáticas de pluviosidade, temperatura e 

umidade relativa foram obtidos a partir do banco de dados das estações 

pluviométricas monitorizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) e do Instituto 

Nacional de Meteorologia (Inmet). As estações da ANA contêm apenas dados 

pluviométricos sendo estes detalhados em totais diários e mensais, mas por terem 

vários postos de monitorização foram utilizadas tanto para análise espacial quanto 

para temporal. Esses dados foram obtidos por meio do HidroWeb e manipulados 

com o uso do software Hidro versão 1.2 para geração de planilhas. Já as estações 

pluviométricas monitorizadas pelo Inmet, além de dados pluviométricos dispõem de 

dados referentes à temperatura, umidade, em valores mensais, obtidos por meio do 

acesso ao Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (Bdmep). Após 

a coleta desses dados analisou-se a presença de correlação entre eles tomando por 

base a pluviometria – já que era a única variável em comum nos dois bancos de 

dados – por meio do teste de correlação. A partir daí fez-se a opção pelo uso dos 

dois bancos de dados na caracterização das condições climáticas no período 

estudado. 

As estações pluviométricas localizadas no município de Riacho de Santana obtidas 

junto a ANA por meio do Hidroweb são apresentadas na Tabela 1.  

Após download dos dados das estações (em formato access) e processamento no 

software Hidro fez-se a observação da série de dados disponíveis em cada estação 

e, notou-se que apenas duas das estações apresentavam dados referentes ao 

período de estudo (Figura 11), sendo de 09/2002 a 01/2015 para a estação 

01343025 - Urtiga e de 10/2005 a 01/2015 para a estação 01342025 - Riacho de 

Santana, ambas operadas pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais 

(CPRM). Após a espacialização das estações no Google Earth, constatou-se que a 

estação 01342025 - Riacho de Santana era mais próxima da sede municipal e, 

portanto, que seus dados seriam mais representativos da precipitação ocorrida 

nessa região. Nesse caso, a variabilidade das condições climáticas para o estudo se 

daria apenas em relação ao tempo.  
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Tabela 1 – Estações pluviométricas obtidas no Hidroweb para o município de Riacho de 
Santana  

Código Nome Sub-bacia Rio Estado Município Responsável Operadora 

01342001 RIACHO DE 
SANTANA 

45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

DNOCS DNOCS 

01342002 MATINA 
(MATOS) 

45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

SUDENE SUDENE 

01342007 RIACHO DE 
SANTANA 

45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

SUDENE SUDENE 

01342025 RIACHO DE 
SANTANA 

45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

ANA CPRM 

01343000 

CAMPINHOS 45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

ANA ANA 

01343010 FAZENDA 
TABUINHA 

45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

SUDENE SUDENE 

01343011 

URTIGAS 45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

SUDENE SUDENE 

01343024 

CAMPINAS 45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

SUDENE SUDENE 

01343025 

URTIGA 45 - BAHIA 
RIACHO DE 
SANTANA 

ANA CPRM 

Fonte: Própria, a partir de ANA, 2015. 

 

 

Figura 11 – Localização das estações pluviométricas (ANA) relação ao perímetro urbano do 
Município de Riacho de Santana e a delimitação de seus bairros 

 
N

 

Fonte: Própria, adaptado de Google Earth, 2015. 
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5.6 Análises de dados 

Análise de dados, conforme o Quadro 3, foi realizada de acordo com a 

características das variáveis, iniciando pela análise descritiva, seguida pelas 

análises espaciais e temporais e por fim pela modelagem estatística multivariada. 

5.6.1 Análise estatística descritiva 

Primeiramente se procedeu à análise exploratória dos dados de modo a observar a 

distribuição de frequências, as medidas de posição e as características das 

variáveis. A presença de associação e correlação linear entre as variáveis foi 

observada por meio da análise bivariada, para verificar a existência de associação 

utilizou-se o teste Qui-quadrado e para a correlação verificou se as variáveis 

seguiam distribuição normal, por meio do teste Shapiro-Wilk e em seguida aplicou-

se o teste apropriado de acordo, com a característica das variáveis (Pearson ou 

Spearman, se os dados não seguissem distribuição normal). Todas as análises 

estatísticas foram realizadas no software R versão 3.1.0. 

5.6.2 Análise espacial e temporal 

A ideia de espacializar os dados se sustentou no fato de a dengue ser uma doença 

multicausal e vetorial, que pode ser explicada pelo comportamento espacial, ou, 

mesmo que não permita explicações diretas da sua ocorrência, pode oferecer 

importantes contribuições no entendimento de sua complexidade. 

Utilizou-se como bases cartográficas para espacialização dos pontos coletados em 

campo (notificações de dengue e terrenos baldios) a malha digital disponibilizada 

pelo IBGE para o nível de setores censitários. 

A partir das bases cartográficas da sede municipal foram criados arquivos 

shapefiles, de tipologia de ponto, para os casos de dengue e terrenos baldios 

visitados, com o uso do software ESRI ArcGis versão 10.1. Esse procedimento 

possibilitou a visualização espacial dos pontos e posterior análise.  

A opção pela agregação dos dados em nível de setores censitários se deve ao fato 

desta ser a menor unidade espacial que permite identificar a ocorrência de 
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transmissão de dengue em áreas homogêneas ou não do bairro para diferentes 

períodos anuais. Segundo Siqueira et al. (2004), no Brasil um setor censitário tem 

aproximadamente 1.000 habitantes (cerca de 250 domicílios) e corresponde a menor 

unidade de área em que os dados demográficos e socioeconômicos, considerados 

homogêneos, são tabulados. 

Assim, se procedeu com as análises espacial, temporal e espaço-temporal. A 

análise espacial compreendeu a espacialização das informações, em SIG, o qual 

permitiu observar a distribuição das informações (variáveis socioeconômicas, 

sanitárias, infestação larvária) no perímetro urbano e a existência de padrão espacial 

para a dengue. A concentração dos casos de dengue, foi obtida a partir do 

estimador de densidade Kernel, interpolador de dados pontuais que produz uma 

superfície contínua de risco com densidades calculadas em todas as localizações, 

demonstrando o comportamento dos padrões de pontos, o espalhamento ou 

agrupamento de pontos, ou seja, quanto maior a quantidade de pontos próximos, 

mais a densidade será notada de modo a identificar os hotspots. Essa análise foi 

realizada para toda a série temporal em estudo (2009-2014), compondo uma análise 

espaço-temporal. A superfície gerada para os casos de dengue (simultaneamente 

para os anos de 2009-2014) foi sobreposta ao mapa de setores censitários, de modo 

a observar as características das áreas de maior concentração dos casos. 

A análise temporal consistiu na identificação de padrão temporal (sazonalidade) 

tanto para a ocorrência de dengue, como para as variáveis climáticas e o índice de 

infestação larvária, cuja unidade de análise foi o Ciclo (bimestre). 

5.6.3 Modelagem estatística múltipla  

Após a realização de análise estatística descritiva, espacial e temporal, realizou-se 

análise de regressão linear múltipla. Apesar de se tratar de uma técnica da 

estatística clássica que considera a independência dos eventos no espaço, acredita-

se que seja possível identificar as variáveis que podem explicar a ocorrência da 

dengue na Cidade. 

Para a realização da modelagem estatística, todas as variáveis foram agrupadas no 

nível de setor censitário. No caso do IP, cuja unidade de análise era o bairro, este foi 

decomposto para os setores, assim se um setor estava contido em mais de um 
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bairro, seu valor de infestação predial médio correspondia a média aritmética da 

infestação predial desses bairros. 

Assim, adotou-se como variável dependente a taxa de incidência média (por dez mil 

habitantes) de dengue por setor censitário, conforme equação 1, e o índice de 

infestação predial médio (entre o período seco e chuvoso). Nesse caso foram 

utilizados quatro caminhos, simultaneamente, para se ajustar modelos que 

explicassem a incidência de dengue e a infestação predial do Aedes aegypti, sendo 

estes expostos Quadro 4. 

Previamente à regressão, plotou-se os dados das variáveis resposta e as 

independentes em gráficos de dispersão, de modo a observar a relação entre as 

variáveis, em seguida testou-se a existência de normalidade na distribuição dos 

dados das variáveis dependentes pelo teste Shapiro-Wilk. Depois de observada a 

existência de normalidade, realizou-se teste de correlação linear, de modo a 

observar a existência de correlação linear entre a variável dependente e as 

independentes (2 a 2). Quando ao menos uma das variáveis não possuía 

distribuição normal, utilizou-se o teste de correlação linear de Spearman, e quando 

as duas possuíam, utilizou-se o teste de correlação linear de Pearson.  

Na análise de regressão foram testados vários modelos, de modo que o modelo final 

atendesse aos pressupostos da regressão linear, como proposto por Hair-Junior et 

al. (2009): normalidade e independência na distribuição dos resíduos, 

homocedasticidade das variâncias, linearidade do fenômeno e inexistência de 

outliers (ou pontos influentes). Na tentativa de ajuste dos modelos utilizou-se 

concomitantemente os métodos de Backward (conhecido como método do “passo 

atrás”, consiste em ajustar inicialmente o modelo maximal e eliminar as variáveis 

independentes uma a uma), Forward (conhecido como método do “passo à frente”, 

consiste em ajustar inicialmente o modelo nulo e a seguir acrescentam-se as 

variáveis uma a uma) e Stepwise (os modelos são ajustados e comparados segundo 

os critérios de inclusão e exclusão de variáveis).  

Para verificar a qualidade de ajuste dos modelos foram observados os parâmetros 

R-quadrado, coeficiente de determinação (Teste F, obtido pela análise de variância – 

ANOVA) e sua significância (p[F]>5%) e Coeficiente de Informação de Akaiake 

(AIC). 
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Observou-se, ao longo da análise de regressão linear múltipla, que os modelos 

ajustados pelo método Stepwise possuíam melhor ajuste, motivo pelo qual esse 

método é preferido pela maioria dos pesquisadores (HAIR-JUNIOR et al., 2009), por 

isso foram os modelos adotados e, portanto, utilizados para o diagnóstico de 

qualidade do ajuste. 

 

Quadro 4 – Modelos trabalhados e variáveis dependentes utilizadas 

Modelo 
Variável 

dependente/resposta 

Variáveis 

explicativas 
Hipótese 

1 

Incidência média (por 

dez mil habitantes) de 

dengue 

Variáveis do 

espaço/contexto 

As características do contexto 

sociossanitário e ambiental explicam a 

incidência de dengue nos setores 

censitários  

2 

Incidência média (por 

dez mil habitantes) de 

dengue 

Variáveis do 

indivíduo e do 

espaço/contexto 

As características dos indivíduos 

acometidos pela dengue somadas às do 

contexto sociossanitário e ambiental onde 

este está inserido explicam a incidência de 

dengue nos setores censitários  

3 Infestação predial média 
Variáveis do 

espaço/contexto 

A incidência de dengue é consequência da 

infestação larvária do Aedes aegypti, assim 

é necessário entender quais características 

do contexto sociossanitário explicam a 

infestação larvária e esta por sua vez a 

incidência de dengue nos setores 

censitários. 

4 Infestação predial média 

Variáveis do 

indivíduo e do 

espaço/contexto  

A incidência de dengue é consequência da 

infestação larvária do Aedes aegypti, assim 

é necessário entender quais características 

dos indivíduos acometidos pela dengue 

somadas às do contexto sociossanitário e 

ambiental onde este está inserido explicam 

a infestação larvária e esta por sua vez a 

incidência de dengue nos setores 

censitários. 

Fonte: Própria. 
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5.7 Construção do modelo 

Realizaram-se esboços para o modelo ao longo da análise dos dados de modo a 

elencar as variáveis identificadas como intervenientes na ocorrência de dengue, por 

cada etapa de análise. Ao final da análise de regressão linear múltipla fez-se novo 

esboço contendo as variáveis explicativas para a ocorrência de dengue na cidade de 

Riacho de Santana. Entretanto, por se tratar de uma realidade menos complexa da 

ocorrência da enfermidade, dado que Riacho de Santana se caracteriza como um 

município de pequeno porte, o modelo conceitual obtido, poderia ser simplista ou até 

mesmo insuficiente para a elucidação da complexidade da dengue, dada a 

dificuldade do trabalho empírico ora realizado não dispor de suporte para levantar 

informações peculiares das três ecologias envolvidas no processo de transmissão e 

dados primários que pudessem discriminar melhor os indicadores socioeconômicos 

e sanitários. Portanto, este foi acrescido de contribuições e aporte conceitual obtidos 

na literatura, de modo a compor um modelo para a explicação da dengue.  

O modelo denominado eco-sociossanitário se estrutura no tripé: eco, representado 

pela dimensão ecológica (vírus, vetor e homem) que envolve a ocorrência de 

dengue; sócio, representado pelo contexto socioeconômico, palco da interação dos 

agentes sociais no processo de desenvolvimento e, consequente reprodução de 

desigualdades, as quais na maioria das vezes têm selecionado o grupo a ser 

impactado; sanitário, representado pelo campo que têm direta ligação com a 

salubridade do meio e a saúde humana, o conjunto de infraestruturas que 

possibilitam promover saúde. Considerando esses três enfoques, o modelo de base 

sistêmica buscou estruturar diferentes dimensões e seus respectivos fatores, 

presentes na organização social e envolvidos na ocorrência da dengue. 

5.8 Aspectos éticos 

O presente projeto foi submetido à Plataforma Brasil, avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 

Bahia (Cepee-Ufba), via Plataforma Brasil (CAAE 34227514.6.0000.5531 e Parecer 

n° 832.937). Alguns dados como comentários, recomendações, situação e 

necessidade de aprovação do Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
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contidas no Parecer consubstanciado do Cepee-Ufba, são apresentados no 

ANEXO B. 



101 
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Ocorrência de dengue  

De posse dos dados da ocorrência de dengue realizou-se análise descritiva de 

forma a observar as características preponderantes das pessoas que foram 

acometidas pela enfermidade na Cidade ao longo do período estudado, de modo a 

se observar a existência de padrão linear, espacial ou temporal. 

Na Tabela 2 são detalhados dados sobre notificações, internações na zona urbana e 

rural e os gastos hospitalares ocorridos no município de Riacho de Santana-BA no 

período de 2009-2014. Ao se observar os valores da ocorrência de dengue, entre os 

anos de estudo, nota-se um comportamento ascendente dessa enfermidade na área 

urbana do município de Riacho de Santana, entre 2009 e 2012 e relativo 

decrescimento em 2013 e 2014.  

Apesar dos totais de internações e do custo hospitalar fornecidos pelo Sistema de 

Informação Hospitalar do Departamento de Informática do SUS (Datasus), 

apresentados na Tabela 2, serem referentes a todo o Município, sem discriminar os 

valores referentes para a zona urbana, optou-se por apresentá-las no intuito de 

demonstrar o impacto que a dengue tem propiciado no Município. Observou-se no 

período de estudo (2009-2014) que, do total de casos de dengue ocorridos, foram 

contabilizadas 298 internações, com dias de permanência no hospital entre variando 

de 15 e 652 dias e médias de permanência variando de 2 a 5 dias ao ano. Para esse 

período os casos de dengue notificados custaram mais de R$ 86.000,00 ao SUS. 

Além disso, existem outras perdas que não são contabilizadas pelo SUS, mas que 

impactam diretamente a vida dos pacientes e sua família como: dias de absenteísmo 

ao trabalho e/ou aos estudos necessários para a recuperação do paciente. Cabe 

observar, que os impactos causados pela infecção superam o aspecto econômico, 

pois além de afetar o estado de saúde da população despertam um sentimento de 

vulnerabilidade, além do tempo e energia que os pacientes gastam no processo de 

recuperação, sendo que poderiam ser empregados para outros fins como lazer, 

trabalho e estudo. 
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Tabela 2 – Número de casos de dengue por zona de residência, internações e gastos 
hospitalares em Riacho de Santana-BA de 2009 a 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Média 

Casos de dengue 10 33 201 319 172 15 750 125 

Casos urbanos 
(SINAN) 

7 (70%) 24(73%) 160(80%) 280(88%) 126(73%) 11(73%) 608(81%) 101 

Internações 8 23 49 132 80 6 298 50 

Internações 
urbanas 

0 7 3 42 7 0 59 10 

Total gasto (R$) 2.302,10 6.618,50 14.124,20 38.328,30 23.484,80 1.766,60 86.624,50 14.437,40 

Serviços 
hospitalares (R$) 

1.835,50 5.277,10 11.266,60 30.630,10 18.819,20 1.416,60 69.245,10 11.540,90 

Serviços 
profissionais (R$) 

466,60 1.341,40 2.857,70 7.698,20 4.665,60 349,90 17.379,40 2.896,60 

Custo médio de 
internação (R$) 

287,70 287,80 288,30 290,40 293,60 294,40 1.742,10 290,40 

Dias de 
permanência 

24 62 106 652 224 15 1.083 181 

Média de 
permanência no 
hospital 

3 3 2 5 3 2 18 3 

Óbitos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 

 

Constatou-se a notificação de apenas 59 internações de pacientes residentes na 

zona urbana, isto é, cerca de 10% dos casos urbanos (608) resultaram em 

internações, o que significa que 8% das pessoas acometidas por dengue no 

Município (750 casos), entre 2009-2014, possuíam residência em zona urbana e 

foram internadas. Tal fato indica uma contradição, visto que a dengue é considerada 

uma enfermidade de incidência urbana e, como se pode observar na Tabela 2, 

durante todo o período houve predominância de mais de 70% de casos na zona 

urbana, com média de 81% e apenas 8% das internações são urbanas, o que indica 

que 92% dessas são de pacientes residentes da zona rural. Ao tentar esclarecer 

essa contradição, observou-se a existência de apenas 8 internações de pacientes 

que residiam em zona rural, ou seja, do total de casos em investigação (750) no 

Sinan apenas 1% correspondem a pacientes residentes na zona rural e que foram 

internados, e não 92%. 
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Com o objetivo de comparar o percentual de internações, buscou-se essa 

informação (para todo o Município) no banco de dados do Sinan, disponibilizado 

pela DIS-Sesab e do SIH. Observando o total de internações para o período 

estudado, nota-se que ao passo que no SIH constam 298 internações de dengue 

para o Município, no banco de dados do Sinan esse dado informado corresponde a 

67, o que significa que apenas 22% das internações ocorridas (e notificadas pelas 

unidades de saúde) foram informadas ao Sinan e, portanto, esse Sistema teve 

subnotificação de 78% das internações ocorridas. Outra inconsistência observada foi 

a existência de 1 óbito de paciente residente na zona urbana, que passou por 

hospitalização e não consta no SIH.  

Acredita-se que essa contradição pode ser explicada pela possível existência de 

irregularidade na alimentação dos sistemas de informação em saúde, visto que a 

alimentação, em Riacho de Santana, tanto do Sinan quanto do Sistema de 

Informações Hospitalares, cujas informações constam nas Informações 

Epidemiológicas e de Morbidade do Datasus, é de responsabilidade da Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a partir das Fichas de 

Investigação de Dengue, ambas enviadas pela unidade de saúde notificante. Ocorre 

que não existe um interesse igualitário pela notificação assídua do Sinan como se 

verifica do SIH, uma vez que este último é utilizado para efeito de cobrança pelos 

prestadores junto ao SUS. Nesse caso, quanto mais rápido a informação chega ao 

Sistema, mais rápido será o processamento e disseminação desta, oferecendo 

insumos importantes para a tomada de decisões, sobretudo financeira, de forma 

instantânea, como relatou Santos (2009a). Quanto ao óbito ocorrido, é provável que 

não tenha sido informado ao SIH para que não houvesse questionamentos sobre a 

assistência médica prestada ao paciente durante sua internação. 

Após a observação da distribuição dos casos e internações entre zona urbana e 

rural, procedeu-se com a análise descritiva dos casos de dengue urbanos. Em 

relação à informação de cor da pele, notou-se que apenas 45% dos pacientes a 

declararam durante a investigação de dengue, sendo as frequências apresentadas 

na Figura 12. A cor da pele branca destaca-se como a mais acometida em todos os 

anos, com frequência entre 54,0 e 82,0% e média de 65,6% das notificações, 

seguida pela parda com frequência de 0 a 33,0% e média de 21,9% das 

notificações. As demais se apresentaram menos expressivas, sendo que a preta 
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variou de 0 a 25,0%, com média de 9,4% casos, a amarela de 0 a 1,0% com média 

de 0,4%, e indígena apresentou-se ausente.  

 

Figura 12 – Distribuição de frequência da cor da pele das pessoas acometidas por dengue 
em Riacho de Santana (2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 

 

Observando a distribuição de frequência dessa variável na população da Cidade, 

com referência ao censo do IBGE (2010), nota-se que a cor da pele parda 

apresentou frequência ligeiramente superior à branca, sendo estas respectivamente 

48 e 42,0%. As demais foram menos expressivas, sendo a cor da pele declarada 

como preta por 9,0% da população, amarela 1,0% e indígena menos de 1,0%. 

Assim, observa-se que os casos de dengue foram expressivos para as 

características de cor da pele menos expressivas na população, entretanto, as duas 

características de maior frequência nas pessoas acometidas por dengue (branca e 

parda) e da população (parda e branca) se inverteram. 

Ao longo do período de estudo observa-se que pacientes que se declararam pardos 

só vieram a ser acometidos a partir do ano de 2010, enquanto os que se declararam 

amarelos foram acometidos apenas nos anos de 2011 e 2012, quando se registou o 

maior número de casos (160 e 280 casos, respectivamente). 
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Em relação ao sexo (Figura 13), nota-se entre 2009-2013 que do total de casos a 

maior frequência (de 56,0 a 67,0%) de ocorrência de dengue é do sexo feminino, 

enquanto que o percentual para o sexo masculino de 33,0 a 44,0%. Essas 

informações se invertem quando se observa a distribuição dessa variável na 

população da Cidade, dado que 52,0% é composta por homens e 48% por 

mulheres. Em 2014, a população do sexo masculino foi mais atingida, totalizando 

55,0% das notificações, o que demonstra comportamento diferenciado em relação 

aos anos anteriores, mas concorda com os percentuais dessa variável na 

população. Do total de casos, 371 eram do sexo feminino e 237 do masculino; ou 

seja, pessoas do sexo feminino foram 56,0% (371/237=1,56) mais acometidas por 

dengue.  

 

Figura 13 – Distribuição de frequência do sexo das pessoas acometidas por dengue na 
cidade de Riacho de Santana (2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 

 

A predominância do sexo feminino na ocorrência de dengue também foi observada 

por Ribeiro et al. (2006) em São Sebastião-SP, Flauzino et al. (2009) em Niterói-RJ e 

Souza e Barata (2012) em Cuiabá-MT, Barrera et al. (2011) em San Juan (Porto 

Rico) e Morato (2012) em Jequié-BA. Essa ocorrência pode ser explicada pelo fato 

de que, geralmente a mulher permanece mais tempo que o homem no domicílio e 

peridomicílio e, sendo este o local que costuma abrigar os habitats do Aedes aegypti 

esse grupo de pessoas fica mais expostas ao risco de contrair dengue. 
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Em relação à idade dos pacientes acometidos por dengue ao longo dos anos (Figura 

14), observou-se que entre 2010 e 2013 o maior percentual se encontrava na faixa 

etária de 30-39 anos (mais de 23,0% dos casos em cada ano), seguida pelas faixas 

de 20-29 e 40-49 anos. No ano de 2009 a faixa etária mais acometida foi de 10-19 

anos (43,0% dos casos) e em 2014, a de 20-29 anos (73,0% dos casos). 

Observando a faixa etária da população, segundo censo do IBGE de 2010 em 

relação à das pessoas acometidas por dengue nos anos de 2010 e 2011, nota-se 

que há uma similaridade, sendo que a distribuição de frequência dessa variável na 

população se aproxima da distribuição para os casos de dengue, em a menos um 

dos anos (2010 ou 2011), distanciando um pouco nas faixas de 30-39 anos e 60 

anos ou mais de idade. Observa-se ainda que mais de 50,0% (53,5%) da população 

tem menos de 30 anos de idade.  

 

Figura 14 – Percentual das notificações de dengue em relação à idade, Riacho de Santana 
(2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 

 

A população mais acometida por dengue nos anos de 2010 e 2011 foi de 30-39 anos 

(acima de 20,0%), enquanto que 15,5% da população se encontrava nessa faixa 

etária, segundo Censo de 2010. A faixa etária que concentrou maior percentual da 
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população foi de 20-29 anos (18,8%), a qual correspondia nos anos de 2010 e 2011 

a segunda faixa etária mais acometida pela dengue (cerca de 20,0% dos pacientes), 

sendo esta a faixa etária em que os percentuais da população mais se aproximam 

das pessoas acometidas por dengue. Para efeito comparativo, uniu-se as duas 

faixas etárias mais acometidas, 20-29 e 30-39 anos, nos anos de 2010 e 2011, 

obtendo-se, respectivamente 25,0% e 37,5%, enquanto que a população nessas 

duas faixas etárias totaliza 37,4%, segundo o Censo de 2010. 

Em todo o período de estudo 50% dos indivíduos acometidos por dengue possuíam 

entre 20 e 45 anos, sendo a média das idades de 33,5 anos e mediana de 33 anos, 

e o desvio padrão médio de 17,6 anos (Figura 15 - A).  

 

Figura 15 – Distribuição de frequência da idade (A), e da idade em relação ao sexo (B) das 
pessoas acometidas por dengue em Riacho de Santana (2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 

 

Analisando a distribuição dos casos em relação à idade e sexo (Figura 15 - B), nota-

se pequena variação da idade em relação ao sexo. Os pacientes do sexo feminino 

tinham idade média de 34,7 anos e mediana de 34 anos, sendo que 50,0% destes 

tinham entre 23 e 46 anos, enquanto que os pacientes do sexo masculino tinham 

idade média de 31,8 anos e mediana de 30 anos, sendo que 50,0% destes tinham 

entre 18 e 44 anos. Observa-se que as amplitudes das idades em relação ao sexo 

eram próximas, dado que ambos apresentaram desvio padrão próximo de 17,5 

anos, sendo 17,6 anos para o sexo feminino e 17,4 para o sexo masculino.  
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Nota-se nos boxplots das Figuras 15 – A e B a presença de alguns pontos 

discrepantes, os quais se referem aos indivíduos acometidos com dengue com 

idades menos frequentes. Assim, observa-se que a ocorrência de dengue no 

período estudado não apresentou variação significativa das medidas de tendência 

central (media e mediana) observadas para a idade em relação ao sexo, sendo essa 

variação em torno de 4 anos. 

 

Figura 16 – Número de notificações de dengue e incidência por faixa etária. Riacho de 
Santana, 2010 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 

 

A incidência em relação à idade pôde ser calculada apenas para o ano de 2010 

(Figura 16), ano que se tem a estimativa populacional da zona urbana por faixa 

etária (Censo de 2010).  Nota-se que a faixa etária de 30-39 anos foi a que mais 

apresentou casos de dengue (6 casos), seguida das de 20-29 e de 40-49 anos, 

ambas com 5 casos. A maior incidência foi observada para a faixa etária de 40-49 

anos (3,2 casos por 1.000 habitantes) seguida pela de 30-39 e 20-29 anos. Nesse 

caso pode-se dizer que a faixa etária, que corresponde à parte da população 

economicamente ativa, foi a mais atingida e que esteve exposta a maior risco de 

acometimento pela dengue. Esses resultados se aproximam dos obtidos por 
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Flauzino et al. (2009) para as cidades de Niterói-RJ e São Sebastião-SP com faixa 

mais acometida de 20-29 e 30-39 anos e 30-39 anos, respectivamente.  

Quanto ao grau de escolaridade dos indivíduos acometidos por dengue, observa-se 

que uma parcela expressiva (42,0%) não prestou esta informação durante os 

procedimentos de investigação da doença. Considerando apenas os casos em que o 

grau de escolaridade do paciente foi declarado (Figura 17), nota-se que a dengue 

atingiu majoritariamente pessoas com ensino médio (40,0%), seguido de pessoas 

com escolaridade da 1ª a 4ª série (28,0%), sendo que o grupo de pessoas com 

ensino médio (138 casos) foi 2,3 vezes mais atingido que o grupo pessoas com 

escolaridade da 1ª a 4ª série (60 casos). Os demais graus de escolaridade 

declarados durante a investigação dos casos notificados foram menos expressivos, 

variando de 18,0% (5ª a 8ª série) à 10,0% (nível superior) e 4% (analfabeto). Apesar 

de conhecer os percentuais de escolaridade dos indivíduos acometidos por dengue, 

não se pode inferir sobre o risco a que os indivíduos estão expostos de acordo com 

o grau de escolaridade, já que não se tem informação sobre os percentuais da 

população para cada categoria dessa variável. Apesar de conhecer os percentuais 

de escolaridade dos indivíduos acometidos por dengue, não se pode inferir sobre o 

risco a que os indivíduos estão expostos de acordo com o grau de escolaridade, já 

que não se tem informação sobre os percentuais da população para cada categoria 

dessa variável. 

 

Figura 17 – Nível de escolaridade dos indivíduos acometidos por dengue, Riacho de 

Santana (2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 
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Os resultados obtidos para a ocorrência de dengue em relação ao grau de 

escolaridade, desconsiderando os não informados, concordam com os obtidos por 

Vasconcellos et al. (1999), na Ilha de São Luís-MA, sendo com o 2º grau completo o 

grupo mais atingido. 

Fazendo a análise da escolaridade dos pacientes (que declararam) ao longo do 

tempo (Figura 18), nota-se que de maneira geral não houve mudança significativa no 

perfil de escolaridade das pessoas acometidas por dengue na Cidade, exceto para o 

ano de 2009, quando todos os casos foram referentes a pessoas com ensino médio 

incompleto. Observa-se que em 2010, 2011, 2012 e 2013, os níveis de escolaridade 

variaram majoritariamente entre ensino médio completo e de 1ª a 4ª série incompleta 

e, de 5ª a 8ª serie incompleta apenas em 2010 e, ensino médio incompleto em 2014.  

 

Figura 18 – Escolaridade das pessoas acometidas por dengue por ano, Riacho de Santana 
(2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 

 

Em relação ao padrão populacional, o censo de 2010 contabiliza apenas dados 

referentes ao número de alfabetizados, estes apontam que 24,2% das pessoas 

residentes na sede municipal eram analfabetas. Mas pode-se supor que o maior 

percentual de pessoas acometidas por dengue serem do ensino médio se deve pelo 
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fato de que 37,4% da população têm faixa etária de 10-29 anos e, espera-se que 

pessoas que estejam nesse grau de escolaridade tenha idade nessa faixa etária, ou 

ainda, porque com esse nível de escolaridade as pessoas tenham consciência da 

importância de procurar assistência médica quando apresenta sintomas de infecção. 

Em relação ao local de infecção (Figura 19), nota-se um percentual elevado de 

indeterminações, chegando a 20% do total de casos e 79,0% dos casos foram 

notificados como autóctones, ou seja, contraídos no próprio município de Riacho de 

Santana. Entretanto, observando a distribuição temporal dessas informações nota-

se que os primeiros casos detectados como autóctones datam do ano de 2010, 

enquanto que os notificados no ano de 2009 foram diagnosticados como local de 

infecção não identificado ou alóctone (contraídos fora do Município). Desse modo, 

os primeiros casos de dengue surgidos na Cidade podem ter sido importados, 

principalmente considerando que esta conta com percentual de sua população como 

flutuante, dada a existência de um considerável número de pessoas que estudam ou 

trabalham em outros municípios/cidades e que periodicamente retornam. Nota-se 

também que entre 2010 e 2014 o percentual de casos autóctones ficou entre 75,0% 

e 91,0%, o que sugere a endemicidade da dengue na Cidade. 

 

Figura 19 – Local provável de infecção dos pacientes, Riacho de Santana (2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus, 2015. 
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Quanto ao sorotipo circulante entre 2009-2014 cerca de 4,5% dos pacientes que 

passaram por processo de investigação de dengue se submeteram ao procedimento 

de isolamento viral, o que ocorreu apenas nos anos de 2009 e 2010. Os que o 

fizeram, total de 31 pacientes, tiveram o sorotipo identificado como DENV4. Esse 

resultado concorda com o obtido no Boletim Epidemiológico de 2013, no qual a 

maior parte dos municípios baianos notificantes identificaram o sorotipo 4 como 

circulante (BAHIA, 2014). 

A ocupação dos pacientes poderia indicar a probabilidade destes terem sido 

infectados em seu endereço de residência ou proximidade, entretanto não foi 

possível obter essas informações, uma vez que o banco de dados apresentava as 

apresentou para poucos casos em investigação. 

A análise das informações referentes às fichas de investigação de dengue permitiu 

apontar grande número de informações faltantes, ou preenchimento incorreto, seja 

por falha durante o procedimento de investigação na unidade de saúde ou por parte 

dos responsáveis pela alimentação do Sinan. Essa inconsistência nas informações 

pode, muitas vezes, comprometer a análise pretendida e deixar a desejar como 

ferramenta de avaliação da situação de saúde e, principalmente, de efetividade das 

diretrizes do Programa de controle da dengue. 

6.2 Infestação Larvária do Aedes aegypti 

Observou-se em relação à infestação larvária do Aedes aegypti a existência de 

muitos dados faltantes nas fichas de campo de Controle da Dengue, sendo que em 

muitos ciclos não havia informações discriminadas por bairro, como “número de 

imóveis pesquisados”, “número de imóveis positivos”, “número de recipientes 

positivos” e muitas vezes não constava ainda o valor do próprio índice de infestação 

predial (IP). Desse modo, quando os valores de IP eram fornecidos, este era 

adotado, e caso constasse o número de imóveis pesquisados e de imóveis positivos 

este era calculado. 

Os índices de infestação larvária discriminados por bairro datam do ano de 2011, já 

que os registros referentes aos anos anteriores 2009 e 2010 ficaram sob 

responsabilidade da gestão municipal anterior e não foram encontrados pelos 

funcionários. Nesse caso, as planilhas disponibilizadas para a digitação são 
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referentes aos anos de 2011 a 2014, totalizando 24 ciclos, dos quais em apenas 11 

constam os valores de IP, sendo que apenas os anos de 2011, 2012 e 2013 

possuem planilha preenchidas com IPs listados por bairro em ao menos 2 ciclos. No 

Quadro 5 5 são listados os IPs e o período (mês, estação e ciclo) correspondente. 

 

Quadro 5 – Relação dos IPs com os meses do ano, estação e ciclo de trabalho, Riacho de 
Santana (2009-2014) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mês Estação Ciclo IP Ciclo IP Ciclo IP Ciclo IP Ciclo IP Ciclo IP 

Jan/Fev Chuvosa 1 IP1 7 IP7 13* IP13 19* IP19 25 IP25 31* IP31 

Mar/Abr Chuvosa 2 IP2 8 IP8 14 IP14 20* IP20 26* IP26 32 IP32 

Mai/Jun Seca 3 IP3 9 IP9 15* IP15 21* IP21 27 IP27 33 IP33 

Jul/Ago Seca 4 IP4 10 IP10 16* IP15 22 IP22 28 IP28 34 IP34 

Set/Out Seca 5 IP5 11 IP11 17* IP17 23 IP23 29* IP29 35 IP35 

Nov/Dez Chuvosa 6 IP6 12 IP11 18* IP18 24 IP24 30 IP30 36 IP36 

*Ciclos que possuem valores de IP por bairro 

Fonte: Própria. 

 

A partir dos dados obtidos junto à Vigilância Epidemiológica Municipal (2011-2014), 

foram especializados os dados referentes aos anos que continham pelo menos 2 

ciclos de trabalho com os valores de IPs por bairro, nesse caso o ano de 2014 por 

apresentar apenas 1 ciclo com valores de IP para os bairros foi excluído dessa 

análise. Na Figura 20 são expostos os IPs do período em que os dados foram 

disponibilizados por bairro (2011-2013). Nota-se que 2011 foi o ano que houve maior 

regularidade no levantamento e preenchimento das planilhas de campo, dispondo-se 

de 5 ciclos de infestação predial discriminados por bairro, enquanto que nos demais 

anos essa regularidade não ultrapassou 3 ciclos. Observa-se que os índices de 

infestação eram mais elevados no período chuvoso, correspondente aos meses de 

novembro a março, referentes aos IP13 (janeiro e fevereiro de 2011), IP18 

(novembro e dezembro de 2011), IP19 (janeiro e fevereiro de 2012), IP20 (março e 

abril de 2012), IP25 (janeiro e fevereiro de 2013), e períodos seguintes como IP 

diferentes de zero, como IP15 (maio e junho de 2011), IP21 (maio e junho de 2012). 
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Figura 20 – Índice de infestação predial por bairro para o período de 2011 a 2013, Riacho de 
Santana 

 

Fonte: Própria, a partir de Vigilância Epidemiológica Municipal (2015). 

 

Todavia em alguns ciclos que correspondiam ao período de seca, registraram-se 

valores de IP diferentes de zero, como IP16 (julho e agosto de 2011) e IP 29 
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(setembro e outubro de 2013), o que indica que a infestação larvária do Aedes 

aegypti nos bairros relaciona-se à ocorrência de chuvas, mas não apenas a ela, 

existindo outros fatores que devem estar determinando sua ocorrência nos períodos 

de seca, como se observou em 2011 para os bairros de Jardim Imperial I, Vila 

Eremita, Mato Verde, Peral, Centro, Alto da Boa Vista, São Jose e Belém, em 2012 

para todos exceto Vila Celeste, Fonte Nova, Jardim Brasil e Jardim Imperial I e em 

2013 para todos exceto Alto da Boa Vista e Jardim Brasil. 

Em relação ao comportamento dos IP por bairro, observa-se que o bairro Peral 

registrou os valores mais elevados em 5 dos 11 ciclos que continham informação de 

IP. Os valores máximos dos demais ciclos foram apresentados pelos bairros: Alto da 

Boa Vista, Jardim Imperial I, Mato Verde, Castelo Branco, São Rafael e Vila Eremita.  

Dada a inexistência de IPs discriminados por bairro para todo o período de estudo 

(2009-2014), a análise temporal dos índices de infestação larvária do Aedes aegypti 

se limitou apenas aos dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica da Sesab no 

nível municipal, sendo que este não contava com irregularidade de alimentação do 

banco de dados e apresentava também valores para o Índice de Breteau. Chama a 

atenção que as planilhas de campo fornecidas pela Coordenação de Dengue da 

Vigilância Epidemiológica Municipal, não apresentavam completo preenchimento 

dos valores de IP e o IB constava apenas em quatro ciclos e, para que se chegue 

nos valores desses índices no nível municipal é necessário levantá-los previamente 

nos bairros.  

Na Figura 21 é apresentada a série temporal de 2009 a 2014 dos Índices Predial e 

de Breteau, por meio da qual se observa que os dois índices possuem o mesmo 

comportamento e valores muito próximos, dado que em boa parte da série as linhas 

se sobrepõem. Os valores elevados de IP e IB são registrados nos ciclos 

correspondentes à estação chuvosa, a qual ocorre entre os meses de novembro e 

março, enquanto que os valores inferiores desses índices ocorrem no período de 

seca. Observa-se ainda que o ano de 2011 foi o que apresentou situação mais 

crítica dentre o período estudado quanto à infestação larvária do Aedes aegypti. 

A análise descritiva para a infestação larvária no Município no período de 2009 a 

2014 é apresentada na Tabela 3. Observa-se que a média, o desvio padrão e as 

medidas de posição dos imóveis e depósitos positivos são praticamente 

coincidentes, o que explica os valores do IB e do IP terem o mesmo comportamento 
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temporal, observado na Figura 21. A média de depósitos e imóveis positivos 

corresponde a 1,5% dos imóveis inspecionados entre 2009 e 2014. A partir do total 

de imóveis pesquisados em 2014 nota-se que houve a inspeção de cerca de 90,0% 

dos imóveis existentes em Riacho de Santana. 

 

Figura 21 – Série de dados de infestação do Aedes aegypti IP e IB de 2009-2014 

 

Fonte: Própria, a partir de Sesab (2015). 

 

Os valores de IB e IP variaram de 0,1 a 6,1%. O único ciclo em que os valores de IP 

e IB ultrapassaram o limiar de risco (IP=3,9% e IB=5,0%) preconizado pelo LIRAa foi 

no primeiro ciclo (janeiro e fevereiro) de 2011, quando ambos os índices 

corresponderam a 6,1%. Esse valor indicou alto risco de transmissão de dengue no 

Município e, portanto, a necessidade de rápida atuação da Vigilância Epidemiológica 

Municipal, de modo a atuar com controle na fonte da infestação e com o 

fortalecimento de campanhas educativas estabelecendo parcerias com a população 

local. Os valores médios anuais do IP e IB, variaram entre 1,1 e 2,0, indicando, de 

modo geral, valores de densidade vetorial baixos, mas que indica estado de alerta 

(IP entre 1,0% - 3,9%). 
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Tabela 3 – Dados de infestação larvária do Aedes aegypti no município de Riacho de 
Santana (2009-2014) 

Variáveis Média 
Desvio 
Padrão 

IQR Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Depósitos 
Positivos 

73 61 79 2 23 51 102 228 

Imóveis 
Inspecionados 

4.766 2.417 4.609 1.984 2.628 3.428 7.237 7.925 

Imóveis 
Positivos 

72 61 79 2 23 51 102 226 

IB 1,5 1,1 1,5 0,1 0,7 1,4 2,2 6,1 

IP (%) 1,5 1,1 1,5 0,1 0,7 1,4 2,2 6,1 

Fonte: Sesab, 2015. 

 

As planilhas de campo do Programa de Controle da Dengue de Riacho de Santana, 

continham poucos dados e muita irregularidade em sua alimentação limitando as 

análises sobre o processo de disseminação do Aedes aegypti. No caso do estudo de 

Nascimento Junior (1999), os indicadores entomológicos obtidos para a cidade de 

Brasília possuíam maior nível de detalhamento que permitiu trabalhar com os tipos 

de depósitos que continham os maiores focos, o que ofereceu informações para o 

direcionamento das ações de vigilância epidemiológica. O autor pôde chegar ao 

índice do tipo de recipiente predominante (ITRP - a distribuição proporcional de 

focos nos depósitos), o índice de container (informa quanto ao risco de ocorrência 

de foco em cada tipo de depósito), além de investigar se os depósitos constituíam as 

categorias de resíduos sólidos ou outros criadouros. Barbosa (2014) também pôde 

avançar nos estudos em Sumaré, município de médio porte do estado de São Paulo, 

uma vez que acompanhou toda a dispersão do vetor de fevereiro de 2011 a julho de 

2012, e dos casos de dengue ocorridos de fevereiro a dezembro de 2011. Já Gomes 

(2004) identificou, por meio de modelo de regressão linear múltipla, as variáveis 

significativas para diferentes índices de infestação, sendo estes IP, IB e IB para 

recipientes do tipo vaso. 

No caso da cidade de Riacho de Santana foi possível estudar apenas o índice de 

infestação predial (IP), o qual se mostra frágil por não indicar a real gravidade da 
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infestação (percentual de recipientes), mas apenas o percentual de imóveis 

infestados, sem identificar a quantidade e o tipo de recipientes infestados.  

No intuito de estimar o aumento da demanda no trabalho da vigilância 

epidemiológica, em termos de visitas domiciliares, observou-se o surgimento de 

residências e/ou construções a partir das imagens fornecidas pelo Google Earth 

entre 2008 e 2013. Considerou-se que o surgimento desses implica no aumento da 

quantidade de reservatórios para armazenamento de água dada a existência de 

intermitência no abastecimento de água da Cidade. Essas residências e/ou 

construções foram contabilizadas a partir da visualização das imagens do Google 

Earth (Figura 22). 

 

Figura 22 – Surgimento de residências e/ou construções entre 2008 e 2011 (A), 2011e 2012 
(B), 2012 e 2013 (C) 

 

Fonte: Própria, a partir de Google Earth (2015). 
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Verificou-se no período de 2008-2011 (Figura 22-A) o surgimento de 221 residências 

e/ou construções, no período de 2011-2012 (Figura 22-B), esse número 

correspondeu a 75 e entre 2012-2013 (Figura 22-C) a 71. Se for considerado que o 

período de 2008-2011 (3 anos) apresentou um aumento constante por ano e 

dividindo esse número por 3 (221/3) tem-se um aumento anual médio de 74 

residências e/ou construções, o que concorda em número com o verificado nos 

períodos seguintes de 2011-2012 e 2012-2013. Essa informação dá uma ideia da 

necessidade de se acompanhar anualmente cerca 73 pontos além dos que já eram 

de rotina da Vigilância Epidemiológica de modo a intervir na infestação larvária. 

6.3 Diagnóstico dos serviços públicos de saneamento básico 

A cidade de Riacho de Santana é abastecida por água de manancial superficial. Sua 

captação é feita a partir de uma barragem, que recebe contribuição de duas 

nascentes. O sistema de abastecimento de água, operado pelo Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto (Saae), conta com Estação de Tratamento de Água (ETA) 

convencional e rede de distribuição dividida em quatro setores (Figura 23). A vazão 

afluente à ETA é de 36L/s, não havendo controle de perdas na estação ou na rede 

de distribuição. Como a ETA está subdimensionada para a demanda atual, os quatro 

setores de distribuição passam por intermitência no fornecimento de água. Todos os 

setores passam por intermitência com duração de 24h alternando de 2 em 2, ou 

seja, enquanto os setores 1 e 4 passam por intermitência, os setores 2 e 3 são 

abastecidos. Essa situação força toda a população a reservar água, fato que se 

configura em risco de existência de criadouros para o Aedes aegypti. Nesse caso o 

risco estaria ligado a fatores educacionais e culturais como o hábito de manter os 

reservatórios de água sem tampa e a falta de cuidado em certificar se existem 

vasilhames expostos e possíveis de armazenar água de chuva.  
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Figura 23 – Setores de abastecimento de água. Riacho de Santana, 2015 

 

 
Fonte: Própria, adaptado de Google Earth (2015). 

 

O esgoto sanitário proveniente das residências é majoritariamente destinado à 

fossas absorventes individuais (rudimentares segundo o IBGE). Os resíduos sólidos 

são coletados diariamente (de segunda a sábado) pela equipe de limpeza urbana, 

que presta serviço à Prefeitura Municipal, e transportados por meio de caminhão 

compactador até o vazadouro (lixão), a cerca de 5km da sede municipal, onde são 

dispostos à céu aberto (Figura 24). 

Com base nos dados do Censo de 2010 do IBGE (2010), nota-se que 99,0% dos 

moradores da Cidade eram atendidos pela rede pública de distribuição de água. 

Observando o tipo de abastecimento de água adotado no nível de setor censitário 

(Figura 25), nota-se um predomínio do abastecimento via rede geral, sendo que os 

setores com menor cobertura apresentavam 97,0% desse tipo de abastecimento, 

estes setores localizam-se nos bairros Peral e Alto da Boa Vista. 
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Figura 24 – Localização do lixão e da ETA em relação ao perímetro urbano delimitado pelos 
setores censitários do IBGE – Riacho de Santana, 2015 

 

Fonte: Própria, adaptado de Google Earth (2015). 

 

Quanto à disposição dos esgotos sanitários domiciliares percebe-se sua 

precariedade, já que 88,0% do total de moradores destinavam seus esgotos em 

fossa rudimentar, 9,0% em fossa séptica e o restante da população (3,0%) usa 

outras destinações (escoa em vala a céu aberto). Provavelmente a condição do 

esgotamento sanitário se justifica pelo aspecto socioeconômico (renda e/ou 

escolaridade), já que a construção das fossas parte de iniciativa individual do 

responsável pelo domicílio e o Poder Público não intervém com nenhuma orientação 

sobre qual a melhor alternativa de disposição final a ser adotada. 

Observando o tipo de destinação final dos esgotos sanitários adotada pelos 

moradores por setor censitário (Figura 26), nota-se que a fossa rudimentar 

predominava como a destinação adotada em quase todos os setores, sendo que 

apenas três setores, localizados nos bairros Vila Eremita, Jardim Imperial II e Alto da 

Boa Vista, apresentavam o predomínio da destinação em fossa séptica. 

Em relação à instalação hidrossanitária domiciliar, nota-se que 98,0% da população 

tinha acesso a banheiro ou sanitário de uso exclusivo dos moradores. Ao observar a 

espacialização dessa informação (Figura 27), nota-se que mais de 78,0% dos 

N 
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moradores nos setores tinham acesso a banheiro em seu domicílio (número de 

pessoas que possuem banheiro em seu domicilio próximo ao número de moradores 

do setor censitário). Os menores percentuais de moradores sem acesso a banheiro 

foram identificados em setores pertencentes aos bairros Alto da Boa Vista e Peral, 

os demais setores apresentam mais de 90,0% dos moradores com acesso a 

banheiro em seu domicílio. 

Cabe observar que a disponibilidade dos serviços públicos de saneamento básico 

não garante, de fato, que as pessoas tenham acesso a estes serviços, pois para isso 

é necessário dispor de instalações hidrossanitárias domiciliares e de renda suficiente 

para o pagamento da tarifa. Vale lembrar que a aquisição dessas instalações 

depende da percepção dos moradores quanto a sua necessidade e a disponibilidade 

de renda para esse investimento.   

Quanto a coleta de resíduos sólidos, esta é realizada por empresa terceirizada, 

assim como os serviços públicos de varrição e limpeza. Em entrevista com o gerente 

da empresa, ele relatou que a coleta de resíduos sólidos na sede municipal é 

realizada em todos os bairros de porta-a-porta, todos os dias da semana, exceto aos 

domingos. Segundo dados do IBGE, em 2010, do total de moradores, 98,4% tinham 

seus resíduos coletados (91,3% com coleta porta a porta e 7,1% com coleta de 

caixa estacionária/caçamba), o restante (1,6%) dava outra destinação.  

Observando a coleta de resíduo sólidos urbanos no nível de setor censitário (Figura 

28) verifica-se que mais de 70,0% dos moradores dos setores tinham seus resíduos 

coletados porta-a-porta. Apenas em um setor o tipo de coleta mais expressivo 

(acima de 97,0% dos moradores) foi com o uso de caçamba, setor que pertence aos 

bairros Mato Verde e parte do Castelo Branco.  

Para a realização da coleta, a empresa conta com 1 caminhão compactador 

(capacidade de transporte de cerca de 12 toneladas de resíduos) e um caminhão 

basculante. Quando necessário, faz-se a locação de 1 caminhão basculante para a 

coleta e transporte dos restos de poda, os quais são direcionados à cerâmica para 

seu aproveitamento como material lenhoso na queima dos fornos. A Cidade não 

conta com coleta seletiva, nem triagem dos resíduos. A única separação é realizada 

no lixão por uma família de catadores que reside na sede municipal e se desloca 

para o lixão para realizar a catação dos resíduos. 
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Os resíduos de saúde (de clínicas, hospitais, consultórios odontológicos, farmácias e 

demais unidades de saúde) são coletados em separado, apenas nos dias de 

segunda, quarta e sexta-feira com o caminhão basculante.  

Depois de coletados, os resíduos sólidos urbanos são transportados até o lixão, não 

ocorrendo, portanto, a destinação adequada. Os resíduos sólidos dos serviços de 

saúde são dispostos em locais específicos no lixão: valas com cerca de 2m de 

profundidade onde são queimados à céu aberto. 

Riacho de Santana possui uma população parcialmente flutuante, característica que 

é notada quanto à geração de resíduos sólidos. Segundo o responsável pela coleta 

de resíduos sólidos, estima-se em média que de 5 a 6 mil habitantes costumam se 

deslocar do Município periodicamente durante o ano, na busca de emprego e renda. 

Essa população se desloca para fazendas de agronegócio e usinas de algodão no 

oeste da Bahia e no estado de Goiás, fazendas de cana-de-açúcar no estado de 

São Paulo (para a atividade de corte de cana) e para o projeto de irrigação da 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf), em Bom Jesus da Lapa-BA. A maioria das pessoas sai da Cidade no 

período de março a novembro, quando se observa, durante a coleta, uma redução 

na quantidade de resíduos gerados pelos habitantes e coletados na sede municipal. 
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Figura 25 – Percentual de moradores segundo tipo de abastecimento de água, Riacho de 
Santana (2010) 

 

Fonte: Própria, a partir do IBGE, 2010. 
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Figura 26 – Percentual de moradores segundo a destinação de esgotos sanitários, Riacho 
de Santana (2010) 

 

Fonte: Própria, a partir do IBGE, 2010. 
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Figura 27 – População e número de moradores que possuem acesso a banheiro e sanitário 
em seu domicílio, Riacho de Santana (2010) 

 

Fonte: Própria, a partir do IBGE, 2010. 
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Figura 28 – Percentual de moradores segundo a coleta de resíduos sólidos urbanos, Riacho 
de Santana (2010) 

 

Fonte: Própria, a partir do IBGE, 2010. 
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Com o intuito de obter informações da situação dos terrenos baldios, quanto à 

existência de resíduos sólidos descartados de maneira inapropriada e que apresente 

possibilidade de coleta de água de chuva e em se constituir focos de infestação 

larvária do Aedes aegypti, realizou-se visita aos terrenos, em todos os bairros, 

totalizando 127 terrenos. Na Tabela 4 são apresentadas as frequências de 

existência de resíduos sólidos nos terrenos e o tipo de proteção correspondente.  

 

Tabela 4 – Existência de resíduos sólidos e o tipo de proteção dos terrenos baldios, Riacho 
de Santana (2015) 

 Existência de resíduos sólidos 

Proteção Não Sim Total 

Nenhuma 12 (35%) 22 (65%) 34 

Cerca 30 (57%) 23 (43%) 53 

Muro 30 (75%) 10 (25%) 40 

Total 72 (57%) 55 (43%) 127 

Fonte: Própria. 

 

Nota-se, a partir da Tabela 4, que dentre os terrenos amostrados há uma tendência 

de que quanto mais protegido o terreno, menor é a frequência de existência de 

resíduos sólidos descartado, como pode-se se observar por meio de alguns dos 

registros fotográficos (APÊNDICE B) realizados na etapa de campo de visita aos 

terrenos baldios. 

Para verificar se há associação entre a existência e a proteção dos terrenos, utilizou-

se o teste Qui-quadrado para testar a hipótese nula (H0) de que os dados são 

independentes. Obteve-se p-valor (0,003) menor que 0,05, rejeitando-se assim a 

hipótese H0 ao nível de significância de 5%. O resultado sugere que existe 

associação entre a existência de resíduos sólidos e a proteção dos terrenos baldios. 

Essa relação indica que o fato do terreno estar desprotegido na maioria das vezes 

aumenta a chance deste se tornar ponto de descarte de resíduos sólidos. 

Fazendo-se a distribuição de frequência do tipo de proteção e existência de resíduos 

por bairro, verificou-se que o percentual de terrenos com proteção (cerca ou muro) 
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variou de 50,0 a 100,0% por bairro. Enquanto que o percentual de terrenos baldios 

com resíduo descartado variou de 17 a 75,0%. Considerando a possibilidade de 

alguns resíduos coletarem água com a ocorrência de chuvas e de consistirem em 

criadouros para o Aedes aegypti, observou-se nos terrenos que a existência desse 

tipo de resíduos variou de 0 a 25,0%, sendo o valor mais elevado correspondente ao 

bairro Jardim Imperial II.  

 

6.4 Dados climáticos e a sazonalidade da infestação larvária e da ocorrência de 

dengue 

A necessidade de se trabalhar com os dados climáticos surgiu da influência, 

observada na literatura, destes na sazonalidade dos elevados índices de infestação 

larvária do Aedes aegypti e, consequentemente, na ocorrência de dengue. Após 

análise exploratória dos dados climáticos (APÊNDICE C), procedeu-se análise 

temporal dos dados climáticos, tentando identificar sua influência na sazonalidade 

da infestação larvária do vetor e da ocorrência da enfermidade. 

Plotando-se em gráfico os valores de temperatura média, umidade relativa do ar e 

precipitação média mensal (Figura 29) observa-se que os menores valores para a 

umidade são encontrados no período entre julho e outubro (mínimo de 36,6%), 

concordando com o comportamento da precipitação e caracterizando o período seco 

(abril a outubro). Enquanto que os maiores valores de umidade são observados nos 

períodos de outubro a janeiro e janeiro a abril (máximo de 80,2%) em consonância 

com valores elevados de precipitação, caracterizando o período chuvoso (de 

novembro a março). Quanto à temperatura, valores elevados foram observados 

principalmente nos períodos entre julho e outubro, como era de se esperar por se 

tratar de período seco, caracterizado por temperaturas intensas, sendo a máxima 

média registrada de 29,5°C.  
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Figura 29 – Série de dados pluviométricos referentes à estação do Inmet – Bom Jesus da 
Lapa-BA (2009-2014) 
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Fonte: Própria, a partir de Inmet (2015). 

 

No intuito de observar a existência de dinâmica temporal da ocorrência de dengue, 

infestação larvária e fatores climáticos, buscou-se organizar esses dados em série 

temporal, cuja unidade permitisse avaliar as três categorias. Nesse caso optou-se 

por períodos de dois meses que compreendem os ciclos do trabalho de campo da 

Vigilância Epidemiológica Municipal no controle da dengue. A série temporal é 

exposta na Figura 30. 

A partir da Figura 30 pode-se dizer que os dados sugerem a existência de 

sazonalidade, principalmente quando se observa que os valores elevados de 

precipitação foram sucedidos de valores elevados do IP e estes, por valores 

elevados de casos de dengue. De modo a entender a relação estatística existente 

entre essas variáveis (casos de dengue, precipitação e infestação predial) aplicou-se 

o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, verificando assim se os dados das variáveis 

seguiam uma distribuição normal. A hipótese nula (H0) testada foi de que os dados 

seguiam distribuição normal. Ao aplicar o teste, comprovou-se que as variáveis não 

seguiam distribuição normal ao nível de significância de 5% (p-valor < 0,05).  

Feito o teste de normalidade da distribuição dos dados das variáveis, prosseguiu-se 

com o teste de correlação linear de Spearman realizado para os pares de variáveis, 

obtendo-se correlação baixa e insignificante ao nível de 5% entre os casos de 
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dengue e as variáveis precipitação (coeficiente de correlação linear = 0,17 e p-

valor = 0,31) e índice Predial (coeficiente de correlação linear = 0,18 e p-valor = 

0,27). Entre as variáveis precipitação e índice Predial, obteve-se correlação 

moderada, com coeficiente de correlação de 0,50 e significativo ao nível de 5% (p= 

0,002).  

 

Figura 30 – Série temporal dos casos de dengue, Índice Predial e precipitação (2009-2014) 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015), Vigilância Epidemiológica Estadual (2015) e Inmet (2015). 

 

Nesse caso, os dados sugerem a existência de correlação apenas entre a incidência 

de chuva e a infestação larvária do Aedes aegypti. A dinâmica sazonal dos IP e da 

ocorrência de dengue também foi observada no município de Tupã-SP (BARBOSA; 

LOURENÇO, 2010), em São Sebastião-SP (RIBEIRO et al., 2006) e em San Juan – 

Porto Rico (BARRERA et al., 2011). 

6.5 Dinâmica de ocorrência de dengue no tempo e no espaço  

Após a análise descritiva das variáveis estas foram relacionadas no tempo e no 

espaço, de modo a observar as condições de saneamento básico e 

socioeconômicas e sua relação com o comportamento da dengue. 
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As notificações de dengue foram espacializadas (Figura 31) de modo a se identificar 

as regiões que registraram maior ocorrência de casos, observando-se entre o 

período de 2009 e 2012 um comportamento crescente quanto ao número de 

notificações, sendo que estas partiram de pontos aparentemente isolados e com o 

passar do tempo observa-se uma tendência de agrupamento dos casos suspeitos de 

dengue.  A partir de 2012 nota-se o decrescimento do número de casos de dengue 

notificados, entretanto em 2014 os casos registrados encontram-se mais próximos 

do que os registrados em 2009. Ainda que as notificações de dengue tenham sido 

georreferenciadas por endereço de residência, o qual não necessariamente 

corresponde ao local de infecção, traçou-se um buffer de 280 metros, indicando o 

alcance do vetor em busca de alimento.  

Esse buffer foi gerado partindo do pressuposto que a partir do momento que uma 

pessoa foi infectada, em seu local de residência5, o mosquito que a infectou possui a 

possibilidade de se deslocar num raio de 280 metros em busca de alimento, nesse 

caso pessoas que estejam nesse raio, estão susceptíveis a serem infectadas, caso 

ainda não tenham sido. Essa ferramenta permite se ter uma ideia da capacidade de 

dispersão do mosquito na Cidade, sendo assim, observou-se que em 2009, esta 

ainda era limitada, porém as notificações ocorridas encontravam-se distribuídas no 

perímetro urbano. Com o passar do tempo observa-se o aumento da zona de 

possível alcance do mosquito, sendo que, no ano de 2012, teve capacidade de 

circular quase que inteiramente por todo o perímetro urbano. Em 2013, a zona de 

possível alcance do mosquito continua ampla, devido ao espalhamento dos casos 

notificados em relação ao período anterior e, em 2014, essa zona se mantém um 

pouco mais restrita, porém ocupando quase que totalmente a parte central do 

perímetro urbano. 

Para observar melhor os focos das áreas infectadas, aplicou-se o estimador de 

densidade de Kernel (Figura 32), por meio do qual se observou ao longo do tempo 

um deslocamento dos hotspots, entretanto com uma tendência de manutenção na 

região do bairro Peral, nos anos de 2011, 2012 e 2013, o que concorda com a 

infestação larvária, dado que no primeiro ciclo de 2011, o bairro Peral registrou o 

                                                           
5 Essa é uma análise apenas exploratória, o ideal era que esse buffer fosse traçado a partir de focos 
de Aedes aegypti. Mas na ausência dessa informação fez-se a suposição de que as pessoas (que 
correspondem aos casos em investigação) tivessem sido infectadas em seu endereço de residência 
e, a partir daí tentou-se estimar qual seria a capacidade de dispersão do vetor na Cidade. 
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maior IP, atingindo 14,7%, inclusive ultrapassando o IP médio para o Município que 

foi de 6,1% para o mesmo ano.  

 

Figura 31 – Notificações de dengue e raio de alcance do vetor, Riacho de Santana (2009 a 
2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015) e IBGE (2010). 
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Figura 32 – Densidade de Kernel para as notificações de dengue - período de 2009 a 2014, 
Riacho de Santana 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015) e IBGE (2010). 
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Entretanto, se observados os casos de dengue de 2009-2014 simultaneamente 

(Figura 33), nota-se que durante esse período de 6 anos o mosquito vetor teve a 

possibilidade de ampla circulação por todo o perímetro urbano e o foco da infecção 

se concentrou em vários bairros, principalmente no Centro (27,0%), Peral (21,0%) 

Castelo Branco (16,0%) e Mato Verde (13,0%), gerando uma ideia distorcida à 

respeito do foco de infecção quando se compara com a avaliação de sua evolução 

simultaneamente no espaço e no tempo, por meio da qual notou-se a manutenção 

desse foco por três anos consecutivos no Peral e na direção oeste dos bairros 

Centro e Castelo Branco. Avaliando esses pontos simultaneamente, tem-se a ideia 

de que apesar do foco ter sido maior na região do bairro Peral, houve 

concomitantemente relativa concentração de pontos nos bairros São Rafael, Vila 

Eremita, Mato Verde, e direção leste dos bairros Castelo Branco e Centro. O que se 

observa é que a avaliação parcial, nesse caso ano a ano, orientaria ações mais 

específicas e provavelmente mais efetivas de controle da infestação pelo Aedes 

aegypti e, consequentemente, da dengue.   

Nota-se que apesar do Peral ter sido o bairro com a segunda maior quantidade de 

casos de dengue (21,0%), os bairros Centro (27,0%) e Castelo Branco (16,0%) 

apresentaram casos concentrados numa região próxima à de bordadura do bairro 

Peral, como apresentado na Figura 34. Este apresentou valores mais elevados de IP 

em 4 dos 10 ciclos de trabalho observados (item 6.2) sendo, portanto, o mais 

infestado. Desse modo, supondo que as pessoas acometidas por dengue contraíram 

a infecção em sua residência, a infestação do bairro Peral provavelmente influenciou 

na incidência desses casos.  

Durante a inspeção dos terrenos baldios observou-se que o Peral não apresentou 

terrenos baldios sem proteção. Apesar de 20,0% dos terrenos desse bairro serem 

protegidos por cerca, nenhum deles continha resíduos que poderiam consistir em 

possíveis criadouros. Esse fato reforça a ideia de que os criadouros são 

provavelmente “cultivados” nas áreas domiciliar e peridomicilar, o que se apresenta 

como um evidente alerta da necessidade de reforço nas ações da vigilância 

epidemiológica e ambiental e, principalmente, de mobilização comunitária. 
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Figura 33 – Densidade de Kernel para as notificações de dengue simultaneamente – 
período de 2009 a 2014, Riacho de Santana 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015) e IBGE (2010). 

 

No intuito de observar as características socioeconômicas predominantes nas 

regiões onde se concentrou a maior parte dos endereços de residência das 

notificações de dengue, plotou-se o mapa de Kernel sobre os setores censitários 

destacando as características de renda média domiciliar e taxa de ocupação 

domiciliar (Figura 34).  
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 Nota-se que a maior densidade de notificações ocorre na região do bairro Peral 

cujos setores compartilham da menor (de R$ 160,20 a R$ 194,80) e terceira menor 

(de R$ 283,40 a R$ 357,20) faixa de renda média domiciliar (Figura 34-A), das duas 

maiores faixas de ocupação domiciliar (Figura 34-B) (3,7 a 4,1 pessoas por 

domicílio), apesar dos intervalos pequenos, e de densidade demográfica (Figura 34-

C) (4.124,61 a 7.730,77 habitantes por Km²). Observa-se que o bairro Peral 

(Figura 34) concentra as 2 maiores faixas de infestação predial média (2,5 a 3,3% e 

3,3 a 4,2%) para o período chuvoso (Figura 34-D). Nota-se ainda menores 

densidades de casos notificados em regiões do Centro e Castelo Branco com renda 

média baixa (de R$ 283,40 a R$ 357,20 e de R$ 194,8 a R$ 283,40) e também 

elevada (de R$ 485,00 a R$ 765,70) e com a taxa de ocupação domiciliar 

intermediária (de 3,3 a 3,5 e de 3,5 a 3,7 pessoas por domicílio) e baixa (de 3,1 a 3,3 

pessoas por domicílio), sendo que essas regiões apresentaram a segunda maior 

faixa de infestação predial média para o período chuvoso (3,3 a 4,2%).  

É interessante observar que o maior índice de infestação predial médio para o 

período de seca foi de 1,2%, o que indica alerta, observada em quatro setores 

censitários pertencentes ao bairro Mato Verde, demonstrando provável existência de 

criadouros cultivados. Os demais setores apresentaram índices satisfatórios, 

inferiores a 1,0%. Esses setores também registraram o segundo maior valor de IP no 

período chuvoso, sendo de 3,3%, próximo do limiar de risco de epidemia (3,9%). 

Desse modo, os resultados sugerem que a região em situação mais crítica em 

termos de ocorrência de dengue, possui setores com condição socioeconômica de 

baixa renda e alta taxa de ocupação domiciliar, o que provavelmente influenciou na 

oferta de condições à manutenção dos elevados valores de infestação larvária. 

Entretanto, existem setores pertencentes a bairros menos infestados e que possuem 

indicadores que oscilam entre deficitários e médios e, ainda, setores com condição 

socioeconômica deficitária, como baixos valores de renda média, mas com pequena 

densidade de notificações.  
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Figura 34 – Densidade de casos de dengue (2009-2014) em relação à renda média (A), taxa 
de ocupação domiciliar (B), densidade demográfica (C) e IP médio da estação chuvosa (D) 

por setor censitário, Riacho de Santana 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015) e IBGE (2010). 
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Oliveira (2005), identificou o bairro Peral como o mais antigo e mais vulnerável da 

Cidade, do ponto de vista socioeconômico, onde têm predominado dificuldades de 

inserção de seus moradores no mercado de trabalho, resultando em um maior índice 

de desemprego. Segundo a autora, dentre as problemáticas desse bairro, relatadas 

pela população durante entrevistas, estão a moradia e a alimentação que 

repercutem tanto no sistema educacional quanto na saúde.  

Não se pode afirmar que a dengue em Riacho de Santana ocorreu apenas em áreas 

com indicadores sociais precários, muito pelo contrário ela também ocorreu em 

áreas com indicadores mais satisfatórios, entretanto, tem-se a ideia de que as 

condições existentes em áreas mais precárias fornecem situações propícias à sua 

manutenção como, por exemplo, a densidade demográfica (grande número de 

susceptíveis).  

Para o cálculo da incidência dos casos de dengue no espaço, estes foram 

agrupados no nível de setor censitário, dado que esta era a menor unidade que 

possuía dados socioeconômicos6 (Figura 35, 36 e 37). Nota-se incidência elevada 

no setor predominantemente pertencente ao bairro Peral e parte do Centro (151,3 – 

190,2 casos por 10.000 habitantes), seguido por outros 3 pertencentes ao Centro, 

parte do Peral, parte do Alto da Boa Vista e parte do Castelo Branco (113,0 – 151,3 

casos por 10.000 habitantes). A maior incidência em áreas com maior concentração 

populacional se deve ao fato que ao picar uma pessoa contaminada o vetor encontra 

outras susceptíveis próximo, o que favorece a rápida dispersão da enfermidade pelo 

mosquito vetor (RIBEIRO et al., 2006; VASCONCELOS et al.,1998; COSTA; NATAL, 

1998; BARCELLOS et al., 2005; MORATO, 2012). 

                                                           
6 Nota-se a partir das Figuras 31, 32 e 33 que a delimitação adotada para o IBGE como pertencente a 

zona urbana não condiz com a realidade do perímetro urbano da sede municipal atualmente. Nesse 
caso, foi pensada a possibilidade de incorporar os setores vizinhos (apesar de serem considerados 
rurais) à zona urbana, no qual esses casos de dengue (que extrapolaram o perímetro urbano previsto 
pelo IBGE) estão localizados. Entretanto, observando o mapa dos setores censitários, nota-se que os 
setores vizinhos aos quais esses pontos pertenciam eram muito grandes, o que significa que 
caracterizavam outras comunidades rurais, e esses casos (que são urbanos) provavelmente 
compartilham das condições dos setores urbanos e seu entorno ao invés das do próprio setor onde 
estão localizados. Assim, optou-se por considerar esses pontos como pertencentes aos setores 
urbanos mais próximos. 
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Na Figura 34, pode-se observar ainda a existência de uma drenagem banhando a 

Cidade, o Rio Santana7, que se caracteriza como intermitente. O rio passa pelos 

bairros Jardim Brasil, Fonte Nova, Alto da Boa Vista e Peral e ao longo de seu curso 

no perímetro urbano, nota-se que sua margem direita apresentou menor 

concentração dos casos de dengue, sendo esta uma área menos habitada 

(APÊNDICE D) e composta por setores censitários com baixa densidade 

demográfica (Figura 34. Entretanto, nos setores pertencentes ao bairro Peral nota-se 

maior densidade demográfica e maior taxa de ocupação domiciliar (Figura 34).  

Acompanhando o curso do rio Santana no perímetro urbano, verificou-se que o 

trecho que banha o bairro Peral (trechos 4 e 5 apresentados no APÊNDICE D) é o 

que recebe a maior quantidade de resíduos, enquanto que nos demais trechos essa 

prática foi observada com menor frequência, ainda que tenham sido encontrados 

alguns resíduos descartados. Os registros fotográficos de alguns trechos do Rio 

Santana são apresentados no APÊNDICE D.  

Observou-se que a margem do Rio no Bairro têm sido foco de descarte de resíduos 

sólidos. No período de seca, o Rio interrompe seu fluxo e com a chegada do período 

chuvoso volta a fluir, ocupando muitas vezes seu leito maior, e como resultado os 

resíduos depositados em suas margens podem ser carreados ou acumular água. No 

Peral, o Rio passa ao fundo de algumas residências, sendo os trechos 4 e 5, os em 

que o Rio mais se aproxima da população. Essa proximidade tem influenciado no 

estado de preservação do mesmo Além do aspecto cultural de lançar resíduos em 

locais impróprios, predomina ainda a falta de sensibilidade sobre a necessidade de 

se preservar o manancial. Essa situação pode ser desencadeada pela insatisfação 

dos moradores quanto à frequência de coleta dos resíduos e pode ainda ser 

agravada pela densidade demográfica. 

Nesse caso, observa-se uma problemática de cunho social/cultural, uma vez que o 

Rio não tem sua importância reconhecida e como resposta às ações da população, 

os resíduos descartados em suas margens e em seu leito podem consistir em 

criadouros “silenciosos”. Nesse ponto, a gestão pública parece se ausentar na 

tomada de decisões, uma vez que se fixa um informativo que proíbe o descarte de 

                                                           
7 O Rio Santana é do tipo intermitente, ou seja, no período de seca seu escoamento é interrompido 

devido a diminuição de vazão e, no período chuvoso, este volta a ter vazão para escoamento 
superficial. 
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resíduos (APÊNDICE D), mas não havendo qualquer tipo de fiscalização. Uma 

medida que poderia minimizar o problema seria desenvolver um Programa de 

educação sanitária e ambiental envolvendo a população local e as escolas, de forma 

a promover novas relações da população com o Rio, elevando-o como integrante da 

paisagem urbana, como um ambiente que deve ser preservado e requalificado.  

Outra hipótese para a maior concentração de casos nas proximidades do bairro 

Peral, além da poluição do Rio, é também cultural e, se refere aos elevados índices 

de infestação predial no Bairro, como verificado nos dados da Vigilância 

Epidemiológica. Nesse caso, nota-se que as questões culturais no domicílio 

(domínio privado) e no domínio público ou peridomicílio (responsabilidade do 

Estado) se relacionam com a necessidade de “cuidar“ do ambiente em que se vive. 

Assim, cabe ao Poder Público, responsável pelas ações de promoção e proteção à 

saúde, empreender ações que envolvam não apenas o domínio privado, mas 

também o público, o implica na necessidade de realizar ações de qualificação dos 

profissionais, além de esforços de atuação intersetorial, de educação sanitária e 

ambiental, melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos, dentre outras. 

Para a investigação das características das pessoas acometidas por dengue nos 

setores de acordo com a incidência, plotou-se o mapa de setor censitário com a 

incidência calculada e alternando as características investigadas, sendo as de 

saneamento básico expostas na Figura 35 e as socioeconômicas na Figura 36.  

Observa-se que as condições de saneamento básico possuem pouca variabilidade 

dos dados entre os setores censitários, principalmente em relação ao tipo de 

abastecimento de água (Figura 35-A) e o acesso a banheiro no domicílio (Figura 35-

C), enquanto que as variáveis de destinação final dos esgotos sanitários (Figura 35-

B) – quando em alguns setores há predominância para a destinação em fossas 

sépticas em vez de fossa rudimentar – e o tipo de coleta de resíduos sólidos (Figura 

35-D) – quando em alguns setores predomina a coleta com o uso de 

caçamba/containers em vez de coleta porta a porta. Entretanto, nenhuma dessas 

variações nas condições de saneamento básico parecem influenciar de maneira 

direta no elevado índice de infestação dos setores pertencentes ao bairro Peral e 

parte do Centro e Castelo Branco. Inclusive, os terrenos baldios sem proteção e com 

resíduos possíveis de coletar água de chuva não se concentram na região onde 

houve maior densidade de notificações ou os maiores índices de infestação predial. 
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Figura 35 – Incidência média de dengue e condições de saneamento básico – 
abastecimento de água (A), destino dos esgotos (B), acesso à banheiro no domicílio (C) e 

coleta de resíduos sólidos (D) - dos setores censitários, Riacho de Santana 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015) e IBGE (2010). 

 

Observando as características socioeconômicas das pessoas acometidas por 

dengue no nível de setor censitário em relação aos setores de maior incidência 
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(Figura 36), não se observou particularidade que levasse a afirmar a existência de 

um padrão socioeconômico das pessoas acometidas por dengue em determinada 

região da Cidade. Em relação à cor da pele das pessoas acometidas por dengue 

(Figura 36-A), nota-se que nenhum paciente se declarou como índio, característica 

já evidenciada na descrição do perfil da população. A maior parte das pessoas 

acometidas por dengue com residência nos setores de maior incidência 

pertencentes aos bairros Peral e Centro se declararam como branca (53,0%) ou 

parda (27,0%), entretanto, observando os demais setores conclui-se que essa não 

foi uma peculiaridade dos setores com maior incidência. Situação semelhante se 

observa em relação ao sexo (Figura 36-C) dado que, de modo geral, a maioria das 

pessoas acometidas por dengue foram do sexo feminino, exceto 4 setores 

pertencentes aos bairros Belém, Alto da Boa Vista, e partes do Jardim Imperial II, 

Vila Eremita, Mato Verde e Castelo Branco.  

Em relação à faixa etária das pessoas acometidas por dengue residentes nos 

setores (Figura 36-B) de maior incidência, pode-se observar que não há uma faixa 

etária predominante, sendo estes setores compostos por pacientes de faixa etária 

diversificada que varia desde crianças menores de cinco anos à idosa. Inclusive, foi 

significativo o percentual de pessoas entre 20 e 49 anos, o que coincide com outros 

setores na região Sudeste da Cidade (Mato Verde, Vila Eremita e Jardim Imperial II) 

e pertencentes ao bairro Belém, além do resultado geral obtido para toda a Cidade 

ora em estudo.  

Quando se observa o grau de escolaridade (Figura 36-D), constatou-se que apenas 

em um dos setores, pertencente majoritariamente ao bairro Peral, com incidência 

mais elevada de dengue a população se declarou analfabeta. De modo geral, nos 

setores com maior incidência de dengue, tanto do bairro Peral quanto do Centro, 

observou-se um percentual significativo de pessoas com escolaridade a partir da 5ª 

série, e, portanto, com grau de instrução que permite a aquisição de informações 

sobre os cuidados necessários para prevenção e controle do vetor. Inclusive tais 

informações são repassadas pelo Programa de Controle da Dengue. 
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Figura 36 – Incidência média de dengue e características socioeconômicas dos pacientes 

por setor censitário, Riacho de Santana 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015) e IBGE (2010). 

 



145 
 

Em relação ao local de infecção dos pacientes nesse período (Figura 37), observou-

se que em todos os setores a maior parte de pessoas acometidas por dengue 

contraíram a infecção no próprio Município de Riacho de Santana (caso autóctone). 

Apenas quatro setores censitários próximos entre si e pertencentes a parte dos 

bairros Fonte Nova, Centro, São Rafael, Vila Eremita e Castelo Branco 

apresentaram casos alóctones, ou seja, importados. Provavelmente estes tenham 

sido os casos índices e responsáveis pela infecção do mosquito vetor e consequente 

disseminação da dengue em toda a sede municipal ao longo do tempo.  

 

Figura 37 – Incidência média de dengue e local de infecção por setor censitário, Riacho de 
Santana (2009-2014) 

 

Fonte: Própria, a partir de Datasus (2015) e IBGE (2010). 
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As análises realizadas, juntamente com as contribuições de Oliveira (2005), 

sugerem que a precariedade socioambiental existente no bairro Peral é fruto de um 

processo de determinação social, uma vez que este bairro ocupa, historicamente, 

uma posição desprivilegiada, no que se refere aos olhares e atuação da gestão 

pública. As condições socioeconômicas aliada à falta de intervenções do Poder 

Público no sentindo de garantir a salubridade ambiental com oferta de serviços 

públicos de saneamento básico no Bairro, tem exposto a população a agravos à 

saúde, entre outras mazelas. Nesse caso, supõe-se que a ocorrência ou 

permanência da elevada infestação predial e da dengue são consequência de um 

processo de determinação social, especialmente quanto às desigualdades de renda 

e acesso aos serviços públicos. 

6.6 Regressão Linear Múltipla 

A análise de regressão foi precedida por análise descritiva e bivariada, apresentadas 

no APÊNDICE E. Na sequência, realizou-se a análise de regressão linear múltipla, 

tentando ajustar modelos que pudessem explicar a incidência de dengue e a 

infestação predial do Aedes aegypti. Os modelos foram ajustados pelos métodos 

backward, forward e stepwise, seguindo as hipóteses apresentadas no Quadro 4 do 

item 5.6 da metodologia. Na Tabela 5 são expostos os resultados sintetizados dos 

modelos ajustados segundo cada hipótese.  

Observou-se que os melhores ajustes foram obtidos aplicando-se o método 

stepwise. Nota-se ainda que todos os modelos ajustados apresentaram normalidade 

e independência na distribuição dos resíduos, homocedasticidade das variâncias e 

linearidade do fenômeno, entretanto, não atenderam a todos os pressupostos da 

regressão linear múltipla, devido à presença de pontos influentes em todos eles.  

Nota-se que todos os modelos apresentaram p-valor do teste F significativo 

(p[F]<5%, rejeitando-se a hipótese nula H0, de que B0=B1=B2=0), o que significa 

que, dentre as variáveis mantidas no modelo, ao menos uma contribui 

significativamente para explicar a variabilidade da variável resposta. 

Em relação ao percentual de variação da variável resposta explicado pelo modelo de 

regressão, nota-se que os modelos que têm a incidência média de dengue como 

variável dependente têm elevado poder preditivo pois possuem R-quadrado de 
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63,5% e 71,0%, enquanto que os modelos que têm a infestação predial média de 

Aedes aegypti como variável dependente têm menor poder preditivo, com R-

quadrado de 34,7% e 67,6%. Nota-se que nos modelos 1 e 2, onde incidência média 

de dengue é a variável dependente, a variável IPCHUVOSO (infestação predial no 

período de chuva) aparece com maior coeficiente, sendo também a variável com 

maior correlação com a incidência média de dengue. 

 

Tabela 5 – Modelos, variáveis, coeficientes e diagnóstico 

Modelo 
Variável 
resposta 

Variáveis Coeficientes p-valor Diagnóstico 

1 
Incidência 
média de 
dengue 

Constante 

IPCHUVOSO 

POPRENDBAIXA 

percPANALFA 

POPOUTRA 
 

55.060 

36.546 

-2.396 

4.009 

-2.732 
 

 

 
0.0944 

0.0002 

0.0006 

0.0074 

0.1072 

AIC: 151,5 
Erro padrão residual: 28.4  
Graus de liberdade: 17  
R²: 0.635  
p[F]: 0.000219                
Não há problemas de 
multicolinariedade 
Existem 4 pontos influentes 

2 
Incidência 
média de 
dengue 

Constante 

IPCHUVOSO 

POPRENDBAIXA 

ROUTRA 

PESCMEDIA 

PERCF 
 

  175,016 

30,839 

-1,937 

1,473 

-1,289 

-0,628 
 

0,0019 

0,0001 

0,0001 

0,0350 

0,0101 

0,1315 

 
 

AIC: 147,12 
Erro padrão residual: 25.28  
Graus de liberdade: 16 
R²:  0.7101  
p[F]: 8.621e-05                       
Não há problemas de 
multicolinariedade 
Existem 4 pontos influentes  

3 
Índice de 
infestação 

predial 

Constante 

POPOUTRA 

densi_demografica 

popmulheres 

POPCRIANCA 

pophomens 
 

1,441742 

0,065844 

0,000146 

-0,08301 

-0,079964 

0,093903 
 

 

0,8103 

0,0004 

0,0051 

0,2004 

0,0468 

0,1553 

AIC: -42,66 
Erro padrão residual: 0.339  
Graus de liberdade: 16  
R²: 0.676  
p[F]: 0.000201 
Não há problemas de 
multicolinariedade  
Existem 3 pontos influentes 

4 
Índice de 
infestação 

predial 

Constante 

densi_demografica 

POPRENDBAIXA 
 

-0,113314 
 

0,000172 
 

0,017058 
 

 

 

0,8359 

0,0037 

0,0276 

AIC: -29,47 
Erro padrão residual: 0.481  
Graus de liberdade: 19 
R²:  0.347  
p[F]: 0.0067 
Não há problemas de 
multicolinariedade 
Existe 1 ponto influente 

Fonte: Própria. 

 

Nota-se ainda que a densidade demográfica consta apenas nos modelos com 

IPMEDIO como variável dependente e percentual da população com renda baixa 
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apareceu em 3 dos modelos (1, 2 e 4). Em relação às variáveis de escolaridade, 

estas aparecem apenas quando a incidência média de dengue é variável 

dependente e a variável referente a cor da pele aparece nos 3 primeiros modelos.  

Dentre os modelos, o que menos violou os pressupostos, no sentido de apresentar 

menor quantidade de pontos influentes, foi o modelo ajustado 4, que apresentou 

apenas 1 ponto influente. O modelo 4 foi também o modelo mais parcimonioso (com 

menor quantidade de variáveis), com maior grau de liberdade dos resíduos (19), 

apesar dos baixos valores dos coeficientes. Assim, esse é o modelo que terá o 

diagnóstico detalhado (APÊNDICE F). O resultado da regressão com renda baixa 

(inferior a 1 salário mínimo mensal) sendo explicativa para a infestação do Aedes 

aegypti concorda com o obtido por Gomes (2004), que estudou a associação entre 

os serviços de infraestrutura urbana e a ocorrência dos focos do mosquito Aedes 

aegypti na cidade de Montes Claros-MG. 

Observa-se que na tentativa de manter um ajuste sem violar os pressupostos da 

regressão linear, o ponto influente 10 foi retirado do banco de dados e realizou-se 

novo ajuste, entretanto ao realizar o diagnóstico do novo modelo ajustado 

identificou-se a existência de 3 pontos influentes. Essa constatação, aliada ao fato 

de que o estudo possui um banco de dados com poucas observações (22 setores 

censitários), sendo que cada informação corresponde a uma área que reúne em seu 

contexto um grupo de características estudadas, foi uma das justificativas para que 

não se retirar o ponto influente. 

O modelo 4, é apresentado pela equação 2, onde ε  é o erro. 

 IPMEDIO=0,1133+0,000172*densi_demografica+0,01706*POPREDBAIXA+ε  equação 2 

 

Sabendo da importância de se incluir no modelo variáveis que sejam significantes e 

que tem sua importância reconhecida na literatura, optou-se por inserir no modelo 

final a variável de saneamento básico (ISAN_P), variável que foi identificada como 

importante nas observações in loco e na análise espacial, principalmente quanto à 

disposição inadequada de resíduos. O resumo desse modelo é apresentado na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 – Modelo 4 com a inclusão de ISAN_P, coeficientes e diagnóstico 

Modelo ajustado Coeficiente p-valor  Diagnóstico 

Constante -1,46E-01 0,7977  AIC: -27,63 
Erro padrão residual: 0.492 
Graus de liberdade: 18  
R²: 0.3159 
p[F]: 0.01981 
Não há problemas de multicolinariedade  
Existem 3 pontos influentes 

densi_demografica 1,68E-04 0,0066 

POPRENDBAIXA 1,63E-02 0,0465 

ISAN_P 3,07E-03 0,7265 

Fonte: Própria. 

 

Entre os estudos que evidenciam a importância do saneamento básico, pode-se citar 

os de Gomes (2004) e a Dias (2006) que por meio do uso de técnica de regressão 

identificaram a cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário como 

significantes, respectivamente na explicação da infestação larvária do Aedes aegypti 

e da dengue.  

Nota-se que com a inclusão da variável ISAN_P no modelo, o erro padrão residual 

aumenta de 0,481 para 0,492, enquanto que há uma redução de 3,11% do R-

quadrado, que chegou a 31,59%. O diagnóstico do modelo 4 com a inclusão de 

ISAN_P, é apresentado no APÊNDICE G. Ainda que a variável não se apresente 

significante no modelo (p-valor>0,05), do ponto de vista estatístico, observa-se sua 

influência na explicação da infestação larvária. 

O modelo ajustado com a variável ISAN_P é apresentado pela equação 3.  

 IPMEDIO=-0,1463+0,000168*densi_demografica+0,0163*POPREDBAIXA+ 

0,00307*ISAN_P+ε        equação 3 

 

Na análise de regressão linear múltipla desenvolvida para a variável dependente 

IPMEDIO nota-se que os coeficientes obtidos foram baixos, entretanto, todos eles 

apresentaram uma relação direta com a infestação predial média do Aedes aegypti, 

como era de se esperar. Assim, tem-se que, na medida em que se aumenta a 

população de baixa renda, a população com condições precárias de saneamento 

básico e a densidade demográfica da populacional, ocorre também um aumento das 

unidades residenciais positivas com o mosquito (representadas pelo IP).  

Observa-se ainda que o modelo explicativo da infestação predial média foi ajustado 

com variáveis do contexto/espaço onde as relações sociais se reproduzem. Assim, 
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nota-se que as áreas com maior infestação predial pelo Aedes aegypti são áreas 

com maior densidade populacional, habitadas majoritariamente pela população de 

baixa renda e exposta a precárias condições de saneamento básico. Em outras 

palavras, a população de baixa renda é desassistida de políticas públicas efetivas, 

consequentemente, é excluída do acesso ao ambiente salubre, o que possibilita, 

além de outras infecções, a reprodução do mosquito vetor da dengue. Assim, pode-

se argumentar que os serviços públicos de saneamento básico são essenciais para 

o controle do vetor da dengue, enquanto que a renda baixa limita a adoção de 

práticas e cuidados de importância sanitária e, às vezes acesso à informação sobre 

a importância de se cuidar dos domínios público e privado. 

Observa-se que Gomes (2004), com o uso de regressão linear múltipla, obteve 

como variáveis explicativas, além de renda baixa, a cobertura de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário e a proporção de pessoas residentes alfabetizadas 

acima de 5 anos, sendo esta última a variável de maior peso na explicação da 

infestação larvária do Aedes aegypti. Esse resultado sugere que o maior percentual 

de pessoas alfabetizadas tem contribuído na manutenção de focos de Aedes 

aegypti, em vez de atuar como uma barreira na manutenção desses, fato que 

ressalta uma problemática de ordem cultural. 

Cabe observar que a regressão linear múltipla nesse estudo, não foi suficiente 

(quando se observa a existência de pontos influentes, não atendendo aos 

pressupostos da regressão linear múltipla) para explicar a infestação predial do 

Aedes aegypti e nem da ocorrência de dengue. Uma justificativa seria o fato dessa 

técnica de análise pertencer à estatística clássica, que pressupõe a existência de 

independência entre os eventos, o que não se verifica na prática, uma vez que os 

fatores condicionantes da infecção interagem entre si, principalmente, quando se 

trata de uma doença vetorial, cujo mosquito vetor se dispersa com facilidade. Esse 

resultado pode ser explicado também pela característica das variáveis, como a 

pouca amplitude de seus dados, além da pouca quantidade de observações (22 

setores censitários), o que foi demonstrado pelo não atendimento aos pressupostos 

da própria regressão. 

Essas observações reforçam também o que fato de que um fenômeno de caráter 

social, ambiental e cultural é complexo, e este não pode ser entendido em sua 

totalidade sob a ótica reducionista, como afirmam Almeida-Filho e Coutinho (2007). 
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No entanto, não é possível negar as diversas possibilidades e alcance de um estudo 

epidemiológico, embora se reconheça os seus limites ao tentar explicar uma 

realidade complexa. As ferramentas da estatística, dentro de seus limites, podem 

contribuir para responder muitas indagações sobre o comportamento e interações 

existentes na complexa cadeia de causalidade e sua dinâmica.  

A partir dessa consideração, nota-se a necessidade dos estudos contemplarem 

abordagens quantitativas e qualitativas e a multidimensionalidade, de modo a 

possibilitar uma análise mais integral para o entendimento de um fenômeno de 

natureza complexa. Certamente que a problemática da complexidade deve ser 

enfrentada e estudos que venham a promover aproximações e que incorporem 

diversas estratégias analíticas podem contribuir para um melhor entendimento da 

realidade.  

Nesse caso, apesar do não atendimento dos pressupostos da regressão linear 

múltipla quanto à existência de pontos influentes, as contribuições dos modelos 

ajustados foram consideradas na proposição do modelo teórico-conceitual. 

6.7 Modelo Conceitual da Ocorrência de Dengue 

 O modelo apresentado visa a contemplar/destacar os determinantes da dengue de 

modo a explicar os fatores envolvidos na ocorrência desse problema de saúde 

pública. O esforço de “construção”, desse modo, considerou aportes da literatura e 

os resultados no estudo da realidade da cidade de Riacho de Santana-Ba.  

Cabe destacar que a parte empírica do estudo apresentou limitações, principalmente 

quando se observa o não atendimento a todos os pressupostos da regressão linear 

múltipla, nesse caso se o modelo conceitual proposto se baseasse apenas no 

trabalho empírico, este poderia não ser aplicável a diferentes realidades. Riacho de 

Santana é uma cidade de pequeno porte, não representando os diversos arranjos 

sócio-políticos e ambientais existentes no País, os dados secundários disponíveis 

por si só impõem dificuldades, uma vez que não foram desenhados para o presente 

estudo, sendo limitados em número de observações e nas características de 

estrutura das variáveis. Além disso, foi necessário estudar diferentes unidades de 

análise no espaço (setor censitário e bairro) e no tempo (semana epidemiológica, 

mensal e bimestral), de forma a possibilitar o uso de variáveis de comportamento 
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espacial e temporal distintos. Assim, pretende-se dar uma contribuição para a 

construção e validação em uma realidade epidêmica, comum em grandes centros 

urbanos, onde a alta densidade demográfica atua como um fator importante na 

dispersão da infecção e como agravante dos problemas socioeconômicos e 

sanitários já existentes. 

Considerando os resultados, uma questão que suscitou a necessidade de uma 

reflexão foi a realidade do bairro do Peral e sua região de vizinhança, que 

apresentaram o maior foco de Aedes aegypti e maior incidência de dengue. Uma 

hipótese levantada para esse comportamento foi a intermitência no abastecimento 

de água no bairro, mas essa é uma realidade de todos os bairros da Cidade. Ao se 

realizar uma avaliação do comportamento das variáveis, tanto a partir da análise 

descritiva, quanto espaço-temporal e da regressão linear múltipla, constata-se que 

os resultados sugerem que as condições sociossanitárias e ambientais (agravadas 

pela questão climática), permitiram a disseminação dos focos do Aedes aegypti e, 

consequentemente, da dengue. Assim, a disseminação da dengue e sua 

manutenção no bairro Peral evidenciam a determinação social da saúde, já que se 

constata nesse bairro forte relação entre dengue, condições de pobreza e baixas 

condições gerais de vida, como ambiente insalubre, nível de educação, renda, 

dentre outros. Assim, as deficiências socioambientais dão lugar à ocorrência dessa 

enfermidade (CHIEFFI, 1985; COSTA; NATAL, 1998; GUBLER, 1998a; GUBLER, 

2002b; SIQUEIRA et al., 2004; FLAUZINO et al. 2009; GUBLER, 2011; SOUZA, 

BARATA, 2012; PIMENTA, 2015).  

As variáveis que apresentaram relação com a ocorrência de dengue a partir do 

conjunto de análises realizadas foram: sexo (feminino), cor da pele (branca e parda), 

faixa etária (20-49 anos de idade), escolaridade (ensino médio completo seguido de 

1ª a 4ª série incompleta), fluxo de pessoas (os primeiros casos podem ter sido 

importados), valores elevados de temperatura e precipitação, elevados índices de 

infestação larvária (valores elevados de IP), existência de intermitência no 

abastecimento de água, descarte inapropriado de resíduos sólidos possíveis de 

armazenar água de chuva, concentração de pessoas (densidade demográfica e taxa 

de ocupação domiciliar elevadas), renda, baixa efetividade das ações da Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental, pouca efetividade das ações educativas e de 

mobilização junto à população (provável existência de criadouros cultivados).  
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Assim, visando a apresentar um modelo explicativo da ocorrência de dengue na 

cidade de Riacho de Santana fez-se uma sistematização dos achados do estudo 

ecológico com os presentes na literatura, partindo-se de alguns conceitos centrais: 

determinação social da saúde, promoção da saúde e multidimensionalidade do 

fenômeno saúde-doença. Com isso, desenvolveu-se um modelo sistêmico (Figura 

38), incorporando as dimensões sociais, ambientais e sanitárias, além dos aspectos 

relacionados ao indivíduo e incorporando contribuições de estudos anteriores, como 

o de Teixeira et al. (1999). Assim, partiu-se do pressuposto que a realidade é 

complexa e multifacetada e que deve ser apreendida na sua totalidade, já que “o 

todo é maior que a soma das partes”.  

O modelo eco-sociossanitário para a explicação da ocorrência da dengue se 

sustenta em sete dimensões: Estado e políticas públicas, socioeconômica, 

saneamento básico, climática, cultural, vetor-vírus e homem. Assim lista-se suas 

dimensões e seus respectivos fatores: 

• Estado e políticas públicas - consta o conjunto de fatores essenciais no 

controle da enfermidade, sendo estes: a capacidade institucional do Estado 

em lidar com as deficiências e fragilidades dos programas de controle já 

elaborados, a intersetorialidade, a universalidade, a equidade, a integralidade, 

recursos orçamentários, políticas macroeconômicas, e territoriais e voz ativa e 

controle social. Esse conjunto de fatores é necessário ser preservado na 

atuação do Estado e na formulação de políticas públicas, atendendo toda a 

população, dialogando com demais setores da Administração Pública de 

modo a atender as demandas existentes em cada território e contemplando 

os atores sociais envolvidos e empoderados para participar no processo de 

decisão. Esse conjunto de fatores é capaz de reproduzir uma realidade 

diferente da que se presencia atualmente. 

• Socioeconômica - são apontados os fatores que têm propiciado a 

ocorrência de dengue e sua dinâmica em diferentes regiões, sendo estes: o 

trânsito de pessoas, a escolaridade, faixa etária, cor da pele, 

renda/desigualdades (que influencia no padrão de consumo da população), 

densidade demográfica e as condições de moradia.  

• Saneamento básico - apresenta-se os componentes de saneamento 

básico, cuja oferta, em cobertura e qualidade, à população tanto têm sido 
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negligenciados pelo Poder Público, sendo estes: abastecimento de água em 

quantidade e qualidade, sem que haja intermitência em seu fornecimento; 

esgotamento sanitário, compreendendo coleta, transporte, tratamento e 

destinação final adequada dos esgotos sanitários; manejo e drenagem de 

águas pluviais, cuja ausência, sazonalmente, têm seus problemas 

evidenciados à população; manejo de resíduos sólidos, compreendendo 

desde a limpeza das vias públicas à coleta, transporte, tratamento e 

destinação final adequada, cadeia de ações que normalmente tem sido 

restringida aos serviços de coleta, transporte e destinação final, cuja 

frequência e qualidade variam de acordo com o nível socioeconômico da 

população local.   

• Cultural - aponta-se fatores que compreendem os hábitos e modo de 

vida, práticas e cuidados da população com o domínio público e privado, na 

maioria das vezes fruto do grau do sentimento de pertencimento da 

população em relação ao território onde reside.  Esses fatores influenciam no 

“cuidar” do ambiente, que varia desde a ação de tampar um reservatório de 

água à de descartar resíduos na margem de um corpo hídrico.  

• Ambiental ou climática - são apontados: precipitação, temperatura e 

disponibilidade de reservatórios para a coleta da chuva que incide. Sendo 

estes os fatores que têm intensificado e provocado a percepção de 

sazonalidade da infestação larvária do vetor e, consequentemente, da 

dengue, adicionando uma carga que dá visibilidade à falta de cuidado da 

população e à deficiências do Estado quanto a assumir a responsabilidade do 

domínio público, garantindo sua salubridade.  

• Vetor e vírus - lista-se os fatores que influenciam no grau da infestação 

e na transmissão da doença: densidade vetorial, disponibilidade de alimento, 

permitindo os repastos do vetor e os sorotipos circulantes. 

• Homem - são apontados os fatores que influenciam na manifestação 

da doença e sua gravidade no indivíduo e a incidência da doença em 

determinada área, sendo estes: imunidade individual, intervalo de tempo entre 

as infecções e número de susceptíveis. 
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Figura 38 – Modelo eco-sociossanitário da ocorrência de dengue 

 

Fonte: Própria, inspirado em Teixeira et al. (1999); Tambellini (2006); Caprara et al. (2009); Santos e 
Augusto (2011). 

 

Os fatores, listados na Figura 38, estão contidos em dimensões que interagem entre 

si nos diversos contextos sociais, não existindo qualquer tipo de hierarquia, e têm 

contribuído na ocorrência de epidemias e endemização da dengue em áreas 

indenes. Observa-se a interação entre o padrão socioeconômico, as deficiências 

existentes nos serviços públicos de saneamento básico e sua baixa cobertura, os 

hábitos culturais e a ocorrência de chuvas, o que têm permitido o “acolhimento do 

vetor” e sua proximidade aos indivíduos susceptíveis. Enquanto isso, o Estado não 
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avança em prover salubridade do ambiente e, mantem-se débil no que se refere à 

atuação efetiva, diante da complexidade de ocorrência da dengue e, como observou 

Lasneaux (2013), a cada desafio lança-se um “novo documento” repetindo as 

deficiências dos anteriores.  

Essa estrutura dos determinantes, presentes na organização social e envolvidos na 

reprodução da dengue, reflete a necessidade de atuação do Poder Público, mas 

também de empoderamento dos atores sociais, os quais precisam se colocar no 

processo de decisão e cobrar efetividade nas ações do Estado. 
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7. CONCLUSÃO 

A busca pelo entendimento da dinâmica de ocorrência da dengue no contexto da 

cidade de Riacho de Santana, demandou inicialmente esforços direcionados ao 

levantamento de trabalhos que pudessem direcionar ou nortear a pesquisa, uma vez 

que Cidade não possuía estudos anteriores na temática investigada.  

Em relação ao perfil epidemiológico de ocorrência da dengue na Cidade nota-se que 

o sexo feminino foi o mais acometido, a faixa etária economicamente ativa (30-39 

anos, seguida das 20-29 e 40-49 anos) foi a mais atingida, e a cor as duas 

características de cor da pele mais acometidas se aproxima da distribuição de 

frequência dessa variável na população (branca e parda). Em relação à 

escolaridade, nota-se que as pessoas mais acometidas por dengue possuíam nível 

de ensino médio completo, seguidas de 1ª a 4ª série incompleta. De maneira geral, 

observa-se que o perfil dos casos de dengue se aproximam ao da população. 

Observou-se a existência de sazonalidade da infestação larvária do Aedes aegypti e 

da ocorrência de dengue, sendo que os maiores valores eram apresentados no 

período chuvoso, quando se tinha umidade e precipitação elevados. Os casos de 

dengue notificados ao longo do período estudado (2009-2014) apresentaram uma 

tendência de manutenção nas proximidades do bairro Peral, sendo este o bairro com 

maior infestação predial e com setores com baixos valores de renda média e 

elevadas valores de taxa de ocupação domiciliar, densidade demográfica e 

infestação predial media no período chuvoso. 

As variáveis socioeconômica e de saneamento básico possuíam pequenas 

variações entre os setores censitários, não apresentando característica particular 

que pudesse justificar a ocorrência de concentração de casos na região do bairro 

Peral. Os resultados sugerem que os criadouros que têm fornecido condições para a 

manutenção da infestação predial elevada pelo Aedes aegypti, sejam “cultivados”, 

principalmente ao observar que nesse bairro os terrenos baldios não apresentaram 

resíduos que pudessem constituir criadouros para o vetor. Observou-se a existência 

de pontos de descarte de resíduos sólidos nas áreas próximas ao Rio Santana, na 

região do bairro Peral, o que pode oferecer condições ao estabelecimento de 

criadouros do mosquito vetor. 
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A regressão linear múltipla apresentou contribuições ao entendimento da relação 

entre as variáveis de estudo, todavia, não foi suficiente para explicar a infestação 

predial ou a incidência média da dengue na Cidade. Esse fato pode ter ocorrido pela 

característica dos dados, como a pouca quantidade de observações e pequena 

amplitude dos valores das variáveis. Outra explicação relaciona-se ao fato da 

técnica de análise ser uma ferramenta da estatística clássica que pressupõe a 

independência dos eventos nos espaços, o que não se verifica na prática, já que no 

ambiente há um diálogo entre as diferentes unidades espaciais e os limites 

territoriais de área e bordadura são imaginários. Nesse caso, como o fenômeno 

estudado corresponde a uma enfermidade de transmissão vetorial, essas 

bordaduras não interferem na dispersão do vetor, apesar de que as características 

de determinadas áreas podem favorecer sua manutenção nas proximidades. 

Ademais, esse fenômeno social possui uma dimensão qualitativa e subjetiva que os 

métodos quantitativos não conseguem descrever. 

Foi observado que a dengue, assim como outras infecções negligenciadas, 

historicamente, tem persistido em realidades marcadas por déficits em saneamento 

básico e em precárias condições socioeconômicas. É nessa lógica que a dengue 

tem atuado na cidade de Riacho de Santana-BA, onde fatores de ordem social, 

ambiental e cultural têm influenciado sua ocorrência/permanência nas proximidades 

do bairro Peral. 

O modelo eco-sociossanitário proposto representa uma contribuição teórico-

conceitual ao entendimento da complexidade da dengue na cidade de Riacho de 

Santana-BA, podendo servir de base para análises mais complexas. Ficou evidente 

a necessidade de ir de encontro ao modelo químico-dependente, ineficiente, vertical 

e fragmentado, de controle da dengue que tem sido adotado pelo governo federal, 

com o foco em substâncias químicas, ignorando outras dimensões como a da 

salubridade ambiental e condição sociocultural.  

O modelo prioriza a noção da promoção da saúde, apontando a cadeia fatores que 

têm atuado ciclicamente na incidência de doenças infecciosas, em especial da 

dengue, em diferentes realidades. Nesse caso, faz-se necessária a atuação conjunta 

do Estado e da sociedade ativa no processo de decisão e de formulação de políticas 

públicas de modo que estas sejam traçadas com base territorial, de forma a atender 

suas demandas e intervir nos determinantes existentes na organização social.  
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O presente trabalho permitiu observar a complexidade socioambiental existente na 

ocorrência da dengue na cidade de Riacho de Santana. Assim, esse apresenta 

contribuição para melhorar a atuação da vigilância epidemiológica municipal, uma 

vez que aponta as áreas de maior incidência de dengue e infestação do vetor, assim 

como fornece subsídio à formulação de políticas públicas e ações de melhorias de 

infraestrutura local, principalmente em relação ao saneamento básico. 

No intuito de melhor entender a complexidade da dengue, recomenda-se a 

continuidade dessa investigação no sentido de romper com as limitações existentes 

nas ferramentas da estatística clássica. Assim, é necessário realizar análise 

geoestatística de modo a observar a relação entre as variáveis no espaço, seu 

alcance e a existência de dependência espacial. Os resultados obtidos a partir desse 

instrumental poderiam ser mais fidedignos na explicação da ocorrência de dengue.  

O fato do estudo ter trabalhado com dados secundários e de diferentes fontes e, 

ainda, zoneamentos distintos, inclusive em uma mesma secretaria, impôs limitações 

quanto à escolha dos indicadores e da unidade de análise. Nesse último caso, 

optou-se por trabalhar com a menor unidade de análise, evitando realizar 

agrupamentos maiores devido ao risco de perder informações. A falta de 

regularidade de alimentação das planilhas de infestação vetorial não permitiu que o 

raio de alcance do mosquito fosse traçado a partir do endereço de seus criadouros, 

forçando a realização da estimativa de capacidade de dispersão do vetor a partir do 

endereço de residência dos pacientes. 

Ressalta-se a necessidade de intervenção do Poder Público no sentido de assumir 

sua responsabilidade sobre o domínio público, ofertando à população serviços 

públicos de saneamento básico em qualidade e universal, garantindo acesso ao 

ambiente salubre – atuando não apenas na problemática da dengue, mas também 

de outras doenças infecciosas -, além de intervir junto à população com estratégias 

de rompimento de hábitos que têm propiciado a existência de focos do vetor nos 

domínios privados.  
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APÊNDICE A 

 

FICHA DE CAMPO - CADASTRO DE TERRENO BALDIO 

A. Identificação e Localização 

Lote:  

 ______________________________ 

Fotografias (nº):  
________________________ 

Coordenada: (conferir no GPS datum e 
sistema) 

          ________________________ E/X 

          ________________________ N/Y 

Bairro:  

________________________________ 

Rua:  

 
__________________________________ 

B. Condições do Terreno 

1. Existência de proteção: 

(  ) Não (  ) Muro  (  ) Cerca (  ) Outra_____________ 

2. Existência de vegetação: 

(  ) Sim  (  ) Não 

2.1 Se sim, Quantidade de vegetação existente: 

(  ) Pouca  (  ) Regular (  ) Muita 

3. Porte da vegetação: 

(  ) Pequeno  (  ) Médio (  ) Grande 

 

4. Existência de Resíduos Sólidos: 

(  ) Sim  (  ) Não 

4.1 Se sim, Tipo de resíduo sólido encontrado: 

(  ) Resíduos de 
construção civil/entulho 

(  ) Resíduos em geral 
(orgânico e inorgânico) 

(  ) Resíduos ou 
vasilhames possíveis 
criadouros do vetor 

Observação: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Parte dos registros fotográficos realizados na etapa de campo de visita aos terrenos 
baldios são apresentados por bairro nas Figuras 39 a 52. 

 

Figura 39 – Terreno baldio sem proteção no bairro Alto da Boa Vista em Riacho de Santana, 
2015 

 Fonte: Própria. 

 

Figura 40 – Terreno baldio protegido por muro no bairro Belém em Riacho de Santana, 2015 

 
Fonte: Própria. 

 
Figura 41 – Terreno baldio sem proteção no bairro Castelo Branco em Riacho de Santana, 

2015 

 
Fonte: Própria. 
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Figura 42 – Terreno baldio protegido por muro no bairro Centro em Riacho de Santana, 
2015 

 
 

Fonte: Própria. 

 

Figura 43 – Terreno baldio protegido por cerca no bairro Fonte Nova em Riacho de Santana, 
2015 

 
 

Fonte: Própria. 

 

Figura 44 – Terreno baldio protegido por cerca no bairro Jardim Brasil em Riacho de 
Santana, 2015 

 
Fonte: Própria. 

 

Figura 45 – Terreno baldio protegido por muro no bairro Jardim Imperial I em Riacho de 
Santana, 2015. 

Fonte: Própria. 
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Figura 46 – Terreno baldio sem proteção no bairro Jardim Imperial II em Riacho de Santana, 
2015 

 
Fonte: Própria. 

 

Figura 47 – Terreno baldio protegido por cerca no bairro Mato Verde em Riacho de Santana, 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Própria. 

 
Figura 48 – Terreno baldio protegido por muro no bairro Peral em Riacho de Santana, 2015 

 
Fonte: Própria. 

 
Figura 49 – Terreno baldio protegido por muro no bairro São José em Riacho de Santana, 

2015 

 
Fonte: Própria. 
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Figura 50 – Terreno baldio sem proteção no bairro São Rafael em Riacho de Santana, 2015 

 
Fonte: Própria. 

 
Figura 51 – Terreno baldio sem proteção no bairro Vila Celeste em Riacho de Santana, 2015 

Fonte: Própria. 

 

Figura 52 – Terreno baldio protegido por muro no bairro Vila Eremita em Riacho de Santana, 
2015 

 
 

Fonte: Própria. 
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APÊNDICE C 

 

Em relação aos dados do Bdmep (disponíveis apenas em totais mensais) tem-se 

situação semelhante aos dados da ANA. Uma vez que a estação mais próxima é a 

estação 83288 – Bom Jesus da Lapa-BA (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Dados climáticos das estações pluviométricas 

Variáveis Média 
Desvio 
padrão 

IQR* mínimo Q1 Q2 Q3 máximo 

Precipitação (ANA) 
(mm/mês) 

47,76 69,5 70,9 0 0 11 70,9 315,8 

Precipitação (INMET) 
(mm/mês) 

58,93 70,1 94 0 0,9 31,75 94,9 293,8 

Temperatura média 
(°C) 

26,67 1,4 1,93 23,9 25,7 26,5 27,6 29,5 

Umidade relativa (%) 57,40 11,7 19,7 36,6 47,3 57,6 67 80,2 

*IQR corresponde a distância interquartil (entre Q1 e Q3) 

Fonte: Própria, a partir de ANA (2015) e Inmet (2015). 

 

Em relação aos dados de precipitação, nota-se similaridade entre os dados da ANA 

e do Inmet (Tabela 7 e Figura 53), como era de se esperar, dado que ambas as 

estações (apesar de serem de órgãos distintos) caracterizam uma mesma região, 

sendo os valores mínimo e máximo e desvio padrão próximos quando se compara 

as duas estações. Entretanto os dados da ANA apresentaram menor média mensal 

(47,76mm) e mediana (11mm) que os do Inmet (58,93mm e 31,75mm, 

respectivamente), além disso, os valores de precipitação da estação do Inmet 

apresentou maior amplitude, com distância interquartil de 94mm, com 50% dos 

dados entre 0,9 e 94,9mm, enquanto que a da ANA apresentou dados com distância 

interquartil de 70,9 mm, com 50% dos dados entre 0 e 70,9mm.  

Observa-se de modo geral que os valores de temperatura variaram, durante o 

período de estudo, de 23,9 a 29,5°C, com média de 26,7°C e 50% dos valores entre 

25,7 e 27,6°C sendo o desvio padrão de 1,4 °C. A umidade relativa do ar variou 

entre 36,6 e 80,2%, com 50% dos valores entre 47,3 e 67%, sendo a média de 



181 
 

57,4% e desvio padrão de 11,7%. Em relação à temperatura média observa-se 

pequena amplitude dos dados, sendo esta de 5,6°C, enquanto que a umidade 

relativa do ar apresenta grande amplitude, de 43,6%. 

 

Figura 53 – Série pluviométrica das estações da ANA e do Inmet 

 

Fonte: Própria, a partir de ANA (2015) e Inmet (2015). 

 

Fazendo-se o diagrama de dispersão (Figura 54) observa-se uma tendência linear 

positiva no comportamento dos dados das estações da ANA e do Inmet. Para se 

fazer o teste de correlação linear observou-se inicialmente a distribuição dos dados. 

Ambas as variáveis apresentaram outlier nos boxplots, o que indicou que os dados 

não apresentavam uma distribuição simétrica, tendo-se a existência de valores 

atípicos, como se observa nos eixos do diagrama de dispersão.  

No intuito de observar a existência de correlação entre os dados pluviométricos das 

estações da ANA e do Inmet, fez-se o teste de Shapiro-Wilk e observou-se que os 

dados pluviométricos de ambas as estações não seguiam distribuição normal, dado 

que o p-valor para as estações da ANA e do Inmet foram significativos 

(respectivamente 3,8 x10 -10 e 6,4 x10 -8). Nesse caso, como os dados não seguem 

distribuição normal, utilizou-se o teste de correlação de Spearman. Obteve-se para 

os dados de precipitação da ANA e do Inmet, uma correlação linear alta e 

significativa, com coeficiente de correlação de 0,87 e significativo (p-valor de 2,2x10-

16) ao nível de 5%. 
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Figura 54 – Diagrama de dispersão dos dados de precipitação da ANA e do Inmet 
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Fonte: Própria, a partir de ANA (2015) e Inmet (2015). 
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APÊNDICE D 

 

Durante a etapa de campo de acompanhamento do curso do Rio Santana 

(dezembro de 2015), buscou-se identificar pontos de disposição de resíduos sólidos 

que pudessem permitir a existência de criadouros do Aedes aegypti. Essa 

observação foi realizada ao longo do curso do Rio no perímetro urbano, mas 

destaca-se os registros fotográficos (Figura 55) de apenas alguns trechos, que 

pudessem caracterizar a realidade, são estes: 

1 - Ponte Vila Celeste: trecho do Rio com poucos resíduos, apesar de se localizar 

em área com baixa densidade demográfica, há o fluxo constante de pessoas em 

direção a uma parte do bairro Vila Celeste (margem direita do Rio), ao clube da 

Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e comunidades rurais.  

2 – Ponte Mercado Municipal: trecho do Rio com pequena quantidade de resíduos, 

apesar de se localizar em área com baixa densidade demográfica, há o fluxo 

constante de pessoas em direção ao bairro Belém (margem direita do Rio) e 

comunidades rurais.  

3 – Ponte BR-430: trecho do Rio com quantidade de resíduos razoável, apesar de se 

localizar em área com baixa densidade demográfica, há o fluxo contínuo de 

pessoas, principalmente, por ser parte da BR, e em direção aos bairros Alto da Boa 

Vista e Belém (margem direita do Rio) e comunidades rurais. Observou-se maior 

quantidade de resíduos sob a ponte. 

4 – Ponte Rua 15 de novembro: trecho do Rio com maior quantidade de resíduos 

que os demais trechos, o que ocorre principalmente por suas margens ter menor 

declividade, o que permite o fácil acesso de pessoas ao leito do Rio. Região com 

fluxo constante de pessoas em direção ao bairro Alto da Boa Vista (margem direita 

do Rio), comunidades Rurais e BR-430. As residências mais próximas desse trecho 

do Rio, distam cerca de 20m.  

5 – Cachoeira do “Peralzinho”: dos trechos do Rio, este é o que possui maior 

quantidade de resíduos. Localiza-se em área com maior densidade demográfica e 

com residências à margem esquerda do Rio. A cachoeira existente próximo ao 

trecho 5, Cachoeira do Peralzinho, leva esse nome por se localizar no bairro Peral 

fica distante das residências cerca de 50m. Observa-se nesse trecho a existência de 

um ponto de descarte de resíduos sólidos formando uma pilha, hábito que aparenta 

ser rotineiro, apesar da existência de um informativo que proíbe o descarte.  

Cabe ressaltar que os trechos 4 e 5 compreendem os trechos do Rio mais próximos 

à residências, correspondendo a parte histórica da Cidade, talvez por isso seja a 

parte com maior densidade demográfica e menor renda média, como observado na 

Figura 34. As residências que ficam próximas a esse trecho possuem quintais que 

dão acesso ao leito do Rio. Todavia, a topografia do leito do Rio à rua apresenta 
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uma declividade considerável e, não há histórico de enchente ou alagamentos nessa 

área. 

Historicamente, a Cachoeira do Peralzinho era fonte de lazer da população. Com a 

degradação do Rio essa prática diminuiu, mas com a incidência de chuvas, quando 

o Rio Santana volta a fluir, este é ainda é utilizado como fonte de lazer pela 

população local. Os cuidados com o descarte de resíduos sólidos, como garrafas de 

vidro, PET e demais e descartáveis, podem contribuir para a existência de 

criadouros nessa região. 
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APÊNDICE E 

 

Figura 55 – Densidade dos casos de dengue de 2009-2014, contorno do perímetro urbano e trechos do Rio Santana amostrados, Riacho 
de Santana-BA 

 

Fonte: Própria. 
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APÊNDICE E 

 

Apresentação do banco de dados, análises descritiva e bivariada 

Inicialmente, o banco de dados possuía grande número de variáveis e poucas observações 

(22 setores censitários), o que dificultava realizar a análise de regressão. Para contornar 

essa dificuldade, as variáveis foram agrupadas. No Quadro 6 Quadro são apresentadas as 

categorias e as variáveis seguida de seu significado. 

 

Quadro 6 – Categorias de análise, variável e descrição 

           continua 

 

 

Catego

ria 
Variável Descrição 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 d

o
 i
n
d

iv
íd

u
o

 

PCRIANÇA % De pessoas acometidas por dengue consideradas crianças (com até 9 anos de idade) 

PJOVEM 

% De pessoas acometidas por dengue consideradas jovens/adolescente (com idade entre 

10 e 19 ano) 

PADULTO 

% De pessoas acometidas por dengue consideradas adultas (com idade entre 20 e 59 

ano) 

PIDOSO 

% De pessoas acometidas por dengue consideradas jovens/adolescente (com idade entre 

10 e 19 ano) 

PERCF % De mulheres acometidas por dengue 

PERCM % De homens acometidas por dengue 

RBRANCA % De pessoas acometidas por dengue que declararam sua cor da pele como branca 

RPARDA % De pessoas acometidas por dengue que declararam sua cor da pele como parda 

ROUTRA 

% De pessoas acometidas por dengue que declararam sua cor da pele como preta, 

amarela ou indígena 

PESCBAIXA 

% De pessoas acometidas por dengue com nível de escolaridade baixa (de analfabeto à 

4ª série completa) 

PESCMEDIA 

% De pessoas acometidas por dengue com nível de escolaridade média (de 5ª a 8ª 

incompleta até ens. Médio completo) 

PESCALTA 

% De pessoas acometidas por dengue com nível de escolaridade alto (de ens. Incompleto 

e completo) 
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continuação 

continua 

 

 

 

Categor

ia 
Variável Descrição 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 s

o
c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

a
s
 d

o
 c

o
n

te
x
to

/e
s
p
a

ç
o

 

Txocupdom 
Taxa de ocupação domiciliar 

densi_demografica 
Densidade demográfica populacional (hab/km²) 

POPBRANCA 
% Pessoas residentes com cor da pele branca 

POPPARDA 
% Pessoas residentes com cor da pele parda 

POPOUTRA 
% Pessoas residentes com cor da pele preta, amarela ou indígena 

POPRENDBAIXA 

% Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita inferior a 1 salário mínimo 

POPRENDMED 

% Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita entre 1 e 5 salários 

POPRENDALTA 

% Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita acima de 5 salários 

POPCRIANÇA % Da população consideradas crianças (com até 9 anos de idade) 

POPJOVEM 
% Da população consideradas jovens/adolescente (com idade entre 10 e 

19 ano) 

POPADULTA % Da população consideradas adultas (com idade entre 20 e 59 anos) 

POPIDOSA 
% Da população consideradas jovens/adolescente (com idade entre 10 e 

19 anos) 

percPANALFA % Pessoas analfabetas 

pophomens % Da população do sexo masculino 

popmulheres % Da população do sexo feminino 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 d

e
 s

a
n

e
a
m

e
n
to

 b
á
s
ic

o
 d

o
 c

o
n

te
x
to

 AAap 
Abastecimento de água apropriado/adequado (rede) 

AAinap 

Abastecimento de água inapropriado/inadequado (formas alternativas de 

abastecimento de água) 

ESap 

Esgotamento sanitário apropriado/adequado (destinação: rede coletora e 

fossa séptica) 

ESinap 

Esgotamento sanitário inapropriado/inadequado (demais alternativas de 

destinação dos esgotos) 

CLap 
Coleta de lixo apropriada/adequada (coleta porta a porta) 

CLinap 

Coleta de lixo inapropriada/inadequada (coleta com uso de caçamba e 

demais destinações) 

Aainap_T 

Abastecimento de água inapropriado/inadequado - transformado em escala 

de 0 - 1 

Esinap_T 

Esgotamento sanitário inapropriado/inadequado - transformado em escala 

de 0 - 1 

Clinap_T 
Coleta de lixo inapropriada/inadequada - transformado em escala de 0 - 1 

ISAN_P 
Índice de Saneamento Precário 
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conclusão 

Cate

goria 
Variável Descrição 

In
fe

s
ta

ç
ã
o

 L
a
rv

á
ri

a
 

(c
o

n
te

x
to

) 

IPSECA Índice de infestação predial médio no setor para o período de seca 

IPCHUVOSO Índice de infestação predial médio no setor para o período chuvoso 

IPMEDIO 
Índice de infestação predial médio no setor (considerando os períodos 

chuvoso e de seca) 

Fonte: Própria. 

 

Realizou-se, previamente à regressão, a análise descritiva univariada das variáveis 

dependentes (Figura 56 e gráficos de dispersão entre estas e as variáveis 

independentes (Figura 57), de forma a observar a relação existente entre as 

variáveis resposta e as variáveis independentes (incidência média de dengue e 

infestação predial média. 

 

Figura 56 – Distribuição de frequência das variáveis dependentes 
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Observa-se que as variáveis de saneamento básico não possuem valores bem 

distribuídos, nesse caso, optou-se por realizar uma linearização dessas variáveis e 

transformar seus valores em outra escala, de 0 a 1. Assim, tem-se a equação da 
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reta (Tabela 8) aplicada para encontrar os valores para a variável linearizada, por 

relação direta (nome_T). 

Figura 57 - Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
saneamento básico 
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Fonte: Própria. 

 

Tabela 8 – Valores máximos e mínimos e equação para transformação da variável 

Componente do 

Saneamento 

Básico 

Valor mínimo Valor máximo Equação da reta 

AAinap 0 3,43 Y = 0,0343x 

ESinap 0 100 Y = 0,01x 

CLinap 0 100 Y = 0,01x 

 Fonte: Própria. 

 

Após a transformação das variáveis, não se observa mudança significativa na 

dispersão das observações, como consequência não se observa tendência linear 

nos gráficos (Figura 58). Apesar dessa análise ser sensitiva, já indica a inexistência 

de associação entre as variáveis. Somando-se os resultados gráficos ao grande 

número de variáveis contidas no banco de dados, optou-se por criar o Indicador de 

Saneamento Precário (ISAN_P), sendo este o valor médio dos percentuais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos 

inadequados padronizados na escala de 0-1, por meio de uma relação direta, ou 

seja, quanto maior o índice mais deficitária é a situação do saneamento básico. 
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Figura 58 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
saneamento básico transformadas 
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Fonte: Própria. 

 

Apresenta-se nas Figuras 59 a 66 as matrizes de dispersão das variáveis dependentes com 

as variáveis independentes de infestação e socioeconômicas do contexto e dos indivíduos 

acometidos por dengue. 

 

Figura 59 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
infestação predial e índice de saneamento precário 

incidmediapordezmilhab

0.5 1.5 2.5 3.5 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

5
0

1
5
0

0
.5

2
.0

3
.5 IPCHUVOSO

IPMEDIO

0
.5

1
.5

2
.5

0
.2

0
.6

1
.0 IPSECA

50 100 150 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 10 20 30 40 50 60

0
2
0

4
0

6
0

ISAN_P

 

Fonte: Própria. 
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Figura 60 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
características socioeconômicas do contexto referentes à concentração populacional e sexo 
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Fonte: Própria. 

 

Figura 61 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
características socioeconômicas do contexto referentes à faixa etária 
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Fonte: Própria. 
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Figura 62 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
características socioeconômicas do contexto referentes à cor da pele e 

analfabetismo
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Fonte: Própria. 

 

Figura 63 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
características socioeconômicas do indivíduos, acometidos por dengue, referentes à faixa 

etária 
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Fonte: Própria. 
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Figura 64 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
características socioeconômicas do indivíduos, acometidos por dengue, referentes ao sexo 
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Fonte: Própria. 

 

Figura 65 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
características socioeconômicas do indivíduos, acometidos por dengue, referentes à 

escolaridade 
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Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 



194 
 

Figura 66 – Matriz de dispersão das variáveis resposta e as variáveis independentes de 
características socioeconômicas do indivíduos, acometidos por dengue, referentes à cor da 

pele 
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Fonte: Própria. 

 

De maneira geral, nota-se que a maioria dos gráficos apresentam alguma tendência 

linear, ainda que pequena, dentre eles destaca-se o das variáveis: de infestação 

larvária (IPCHUVOSO e IPSECA), socioeconômicas do contexto 

(densi_demográfica, POPCRIANCA, POPJOVEM, POPIDOSA, POPBRANCA, 

POPOUTRA) e socioeconômicas dos indivíduos acometidos por dengue 

(PESCALTA, PESCBAIXA, RBRANCA, RPARDA). Após a análise gráfica, sensitiva, 

verificou-se a distribuição dos dados quanto à normalidade, usando o método 

Shapiro-Wilk, a relação entre as variáveis dependentes e independentes foram 

avaliadas através do coeficiente de correlação de Pearson e sua significância 

estatística, apresentados na Tabela 9.  

Testando-se a hipótese nula (H0) de que não existe correlação entre as variáveis, ao 

nível de significância de 5%. Observa-se que das 40 associações testadas, apenas 

8 apresentaram-se significantes em relação à incidência média de dengue (p-

valor<5%) e apenas 3 em relação à infestação predial média (as demais variáveis de 

infestação foram desconsideradas), o que implica na existência de correlação entre 

as variáveis. 
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Tabela 9 – Coeficiente de correlação e significância estatística, entre as variáveis 
independentes e as dependentes agrupadas por setor censitário 

C
a
te

g
o

ri
a
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ri

á
v

e
l 
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d
e
p

e
n

d
e
n

te
 Variável dependente 

Incidência média de dengue Infestação predial média 

Coeficiente 

de 

Correlação 

(r) 

Significância 

(p-valor) 

Coeficiente 

de 

Correlação 

(r) 

Significância 

(p-valor) 

C
a
ra
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rí
s
ti

c
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s
 d
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n

d
iv
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PCRIANÇA 0,478 (rs) 0,0245* 0,226 (rs) 0,3129 

PJOVEM 0,005 (rs) 0,9821 0,292 (rs) 0,1867 

PADULTO -0,215 0,3357 -0,496 0,0188* 

PIDOSO 0,447 0,0369* -0,072 0,7489 

PERCF -0,086 0,7041 -0,014 0,9519 

PERCM 0,086 0,7041 0,014 0,9519 

RBRANCA 0,183 0,4145 0,139 0,5368 

RPARDA -0,389 (rs) 0,0737 0,130 (rs) 0,5629 

ROUTRA 0,424 0,0489* 0,073 0,7450 

PESCBAIXA 0,095 0,6742 0,278 0,2110  

PESCMEDIA -0,166 0,4609 0,057 0,8017 

PESCALTA 0,366 (rs) 0,0943 -0,176 (rs) 0,4344 

C
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ti
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c
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Txocupdom -0,001 0,9979 0,283 0,2025 

densi_demografica 0,399 0,0654 0,482 0,0231* 

POPBRANCA 0,300 0,1753 0,052 0,8177 

POPPARDA -0,273 0,2188 -0,287 0,1952 

POPOUTRA -0,080 0,7217 0,533 0,0106* 

POPRENDBAIXA -0,429 0,0462* 0,261 0,2404 

POPRENDMED 0,439 0,0411* -0,021 0,9275 

POPRENDALTA 0,439 (rs) 0,0409* -0,248 (rs) 0,2653 

POPCRIANÇA -0,455 0,0332* -0,226 0,3110 

POPJOVEM -0,268 0,2286 0,371 0,0889 

          continua 
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conclusão 

C
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 Variável dependente 

Incidência média de dengue Infestação predial média 

Coeficiente 

de 

Correlação 

(r) 

Significância 

(p-valor) 

Coeficiente 

de 

Correlação 

(r) 

Significância 

(p-valor) 

C
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c
o
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POPADULTA 0,105 0,6430 0,133 0,5557 

POPIDOSA 0,338 (rs) 0,1239 -0,317 (rs) 0,1510 

percPANALFA -0,035 0,8778 0,128 0,5687 

pophomens -0,100 0,6565 0,096 0,6706 

popmulheres 0,137 0,5441 -0,176 0,4339 

C
a
ra
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te
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ti
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s
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AAap -0,024 (rs) 0,9157 0,225 (rs) 0,3133 

AAinap -0,208 (rs) 0,3520 -0,121 (rs) 0,5928 

ESap 0,052 (rs) 0,8179 -0,060 (rs) 0,7910 

ESinap -0,142 (rs) 0,5291 0,093 (rs) 0,6789 

CLap 0,191 (rs) 0,3934 -0,012 (rs) 0,9570 

CLinap -0,267 (rs) 0,2302 0,061 (rs) 0,7876 

Aainap_T -0,208 (rs) 0,3520 -0,121 (rs) 0,5928 

Esinap_T -0,142 (rs) 0,5291 0,093 (rs) 0,6789 

Clinap_T -0,267 (rs) 0,2302 0,061 (rs) 0,7876 

ISAN_P 0,004 (rs) 0,9861 -0,325 (rs) 0,1403 

In
fe

s
ta

ç
ã
o

 

la
rv

á
ri

a
 

IPSECA 0,086 ) 0,7025 0,860 (rs) 0,0000** 

IPCHUVOSO 0,507 0,0159* 0,984 (rs) 0,0000*** 

IPMEDIO 0,418 0,0530 1 (rs) 0,0000*** 

(rs) – coeficiente de correlação linear de Spearman  *signigicativos ao nível de 5% 

Fonte: Própria. 

 

Em relação à incidência média de dengue, as variáveis PCRIANÇA, ROUTRA, 

POPRENDMED, POPRENDALTA e IPCHUVOSO apresentaram correlação linear 

positiva moderada (0,36<r<0,55) e, as variáveis POPCRIANÇA, POPRENDBAIXA 

apresentaram correlação linear negativa moderada (-0,45<r<-0,43). Já em relação à 
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infestação predial média, as variáveis POPOUTRA e densi_demografica 

apresentaram correlação linear positiva moderada (0,36<r<0,55) e, a variável 

PADULTO apresentou correlação linear negativa moderada (r=0,50). A correlação 

linear positiva indica que o aumento nos valores de uma variável implica no aumento 

nos valores da outra variável, enquanto que a correlação linear negativa indica que a 

redução nos valores de uma variável implica na redução dos valores da outra 

variável. 
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APÊNDICE F 

 

Diagnóstico do modelo 4 

 

1. Avaliando graficamente os pressupostos de normalidade, linearidade e 

homocedasticidade 
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Pode-se dizer que o modelo está bem ajustado. Interpretando os gráficos (da 

esquerda para a direita), observa-se:  

- O gráfico 1 apresenta uma curva com distribuição bimodal e próximo da 

normal (simétrica). 

- No gráfico 2 nota-se que os pontos estão distribuídos próximos a uma 

reta, o que indica a linearidade do fenômeno. 

- No gráfico 3 os pontos estão distribuídos de maneira homogênea em 

relação a reta. 

 

2. Testes de hipóteses para avaliação dos pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade 
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        Shapiro-Wilk normality test 

data:  rstudent(m2) 

W = 0.94, p-value = 0.2 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  rstudent(m2) 

D = 0.18, p-value = 0.4 

alternative hypothesis: two-sided 

        studentized Breusch-Pagan test 

data:  m2 

BP = 1.3, df = 2, p-value = 0.5 

 

Sobre a normalidade, pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (p-valor = 0,40>5%), e 

pelo Shapiro-Wilk (p-valor = 0,20>5%), não se rejeita a hipótese nula (H0) de que os 

dados seguem distribuição normal.  

Em relação a homocedasticidade das variâncias no modelo, pelo teste de Breusch-

Pagan (p-valor = 0,50>5%), não se rejeita a hipótese de que as variâncias dos erros 

são constantes para todas as observações.  

 

3. Avaliando a multicolinariedade 

> VIF 

densi_demografica      POPRENDBAIXA  

            1.094             1.094  

> Tolerance=1/VIF 

> Tolerance 

densi_demografica      POPRENDBAIXA  

           0.9143            0.9143  

 

Para que não exista problemas de multicolinariedade, o valor de VIF para as 

variáveis deveria ser menor do que 10 e maior do que 1, e a tolerância deveria estar 

entre 0 e 1 (quanto mais distante de zero, melhor). Assim, nota-se que não há 

problemas de multicolinariedade. Como a tolerância é de 0,914, ou seja, 8,6% de 

cada variável (densi_demogtáfica e POPREDBAIXA) é explicado por outras 

variáveis independentes. 

4. Avaliando a existência de pontos influentes 

Para avaliar graficamente a existência de pontos influentes, plotaram-se gráficos de 

leverage (“pontos de alavanca”), distância de Cooks, DFFIT, DFBETA e Covratio. 
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O único ponto listado como influente (observação atípica) nesse modelo é o ponto 

10. 

Os gráficos, leverage, distância de Cooks, DIFFIT, DFBETA e Covratio, permitem 

avaliar na distribuição de pontos quais observações apresentam comportamento 

atípico, em relação as demais.  Nos gráficos de distância de Cooks, DIFFIT, 

DFBETA de POPRENDBAIXA, nota-se que o ponto 10 se destaca dos demais, 

sendo este um possível ponto influente, quanto ao gráfico Covratio seu 

comportamento destoante é seguido pelo ponto 21 e no DIFBETA de densidade 

demográfica pelo ponto 14. Reitera-se que a análise visual gráfica (análise de 

assintentimento) é dificultada pela pouca quantidade de observações. 
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Observou-se que o ponto 10 corresponde a um setor censitário que compreende 

parte dos bairros Fonte Nova, Centro e São José. Esse setor não é um setor 

periférico e sim localizado na região central do perímetro urbano. Não se observou 

no banco de dados valores extremos nesse setor para nenhuma das variáveis. 

Normalmente recomenda-se excluir os pontos influentes, mas no estudo em 

questão, esse ponto compreende um setor censitário, ou seja, uma área que possui 

várias características socioeconômicas e de saneamento básico que influenciam na 

ocorrência do evento estudado. Soma-se a isso, o fato que o banco de dados possui 

apenas 22 observações, assim, essa exclusão implicaria numa perda de superior a 

4,0% de informações. 

Ainda assim, realizou-se a retirada do ponto 10 e procedeu-se novamente com o 

ajuste do modelo. No diagnóstico era apontado um novo ponto influente, agora o 

ponto 9, e os demais pressupostos da regressão eram atendidos. Esse processo foi 

realizado por 6 vezes e constatou-se que a cada retirada de observações seguida de 

ajuste do modelo, no diagnóstico listava-se pontos influentes. Esse comportamento 

era de se esperar uma vez que a análise de regressão busca ajustar o melhor 

modelo e apontar os pontos que estão interferindo na qualidade desse ajuste. 

Entretanto, o presente estudo conta com a limitação de possuir poucas observações, 

nesse caso o modelo apresentado inicialmente, apesar da existência de um ponto 

influente é aceito.  
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APÊNDICE G 

 

Diagnóstico do modelo 4 com a inclusão de ISAN_P 

 

1. Avaliando graficamente os pressupostos de normalidade, linearidade e 

homocedasticidade 
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Pode-se dizer que o modelo está bem ajustado. Interpretando os gráficos (da 

esquerda para a direita), observa-se:  

- O gráfico 1 apresenta uma curva com distribuição próximo da normal. A 

simetria continua presente, mas a curva se distanciou de uma distribuição 

bimodal, como estava sem a inclusão de ISAN_P. 

- No gráfico 2 nota-se que os pontos estão distribuídos próximos a uma 

reta, o que indica a linearidade do fenômeno. 
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- No gráfico 3 os pontos estão distribuídos de maneira homogênea em 

relação a reta. 

 

2. Testes de hipóteses para avaliação dos pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade 

        Shapiro-Wilk normality test 

data:  rstudent(m3) 
W = 0.93074, p-value = 0.1271 
 
        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 
data:  rstudent(m3) 
D = 0.1753, p-value = 0.4571 
alternative hypothesis: two-sided 
 
        studentized Breusch-Pagan test 
data:  m3 
BP = 1.4349, df = 3, p-value = 0.6974 

Sobre a normalidade, pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (p-valor = 0,46>5%), e 

pelo Shapiro-Wilk (p-valor = 0,13>5%), não se rejeita a hipótese nula (H0) de que os 

dados seguem distribuição normal.  

Em relação a homocedasticidade das variâncias no modelo, pelo teste de Breusch-

Pagan (p-valor = 0,70>5%), não se rejeita a hipótese de que as variâncias dos erros 

são constantes para todas as observações.  

 

3. Avaliando a multicolinariedade 

> VIF 

densi_demografica      POPRENDBAIXA  ISAN_P 

            1.154              1.187  1.110  

> Tolerance=1/VIF 

> Tolerance 

densi_demografica      POPRENDBAIXA  ISAN_P 

           0.866              0.842    0.901 

 

Para que não exista problemas de multicolinariedade, o valor de VIF para as 

variáveis deveria ser menor do que 10 e maior do que 1, e a tolerância deveria estar 

entre 0 e 1 (quanto mais distante de zero, melhor). Assim, nota-se que não há 

problemas de multicolinariedade. Como a tolerância menor é de 0,842, ou seja, a 

menos 15,8% da variável POPREDBAIXA é explicado por outras variáveis 
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independentes, enquanto que este valor para densi_demográfica corresponde a 

13,4% e, para ISAN_P a 9,9%. 

4. Avaliando a existência de pontos influentes 

Para avaliar graficamente a existência de pontos influentes, plotaram-se gráficos de 

leverage (“pontos de alavanca”), distância de Cooks, DFFIT, DFBETA e Covratio.  

Os pontos listados como influente nesse modelo são os pontos 2, 11 e 19. 

Nos gráficos de leverage e Covratio pode-se identificar os pontos 2, 11 e 19 com 

comportamento atípico. Nos demais gráficos essas 3 observações não se destacam 

simultaneamente. Reitera-se que a análise visual gráfica (análise de 

assintentimento) é dificultada pela pouca quantidade de observações. 
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ANEXO B 
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