
1 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
 PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

 
 

 
JOSIELSON DA SILVA XAVIER 

 
 
 
 

MAPEAMENTO DOS CASOS DE DENGUE OCORRIDOS 

NOS MUNICÍPIOS DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE 

DE JUAZEIRO (BA) E CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS 

ECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETROLINA – PE 
2016 

  



2 
 

JOSIELSON DA SILVA XAVIER  
  

 
 

 

MAPEAMENTO DOS CASOS DE DENGUE OCORRIDOS NOS 

MUNICÍPIOS DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO 

(BA) E CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS ECONÔMICAS E 

DEMOGRÁFICAS 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à 
Universidade Federal do Vale São 
Francisco, como parte das exigências 
do Programa de Pós-Graduação 
Ciência Biológicas e da Saúde, para 
obtenção do título de Mestre em 
Ciências, com ênfase na linha de 
pesquisa: Saúde, Sociedade e 
Ambiente.  

 
 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo 
Domingues de Faria  
 
Co-Orientadora: Profa. Dra. Patrícia 
Avello Nicola 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PETROLINA – PE 
2016  



3 
 

 
 
 
 
  

Xavier, Josielson Silva. 
Mapeamento dos Casos de Dengue Ocorridos nos Municípios do 

Núcleo Regional de Saúde de Juazeiro (BA) e Correlação com Variáveis 
Econômicas e Demográficas  

ii; 97 f. : il. 29 cm. / Josielson da Silva Xavier. Petrolina, 2016. 

Dissertação (Mestrado Ciências da Saúde e Biológicas) – Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, Campus, Petrolina, 2016.  

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Domingues de Faria 
Banca Examinadora: 
  
               UNIVASF. – . ed. . – Petrolina, 2016.  
               97 f., il.; 29 cm. 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca - SIBI/UNIVASF 
 

Ficha catalográfica 

 



4 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  

PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 

 
 

JOSIELSON DA SILVA XAVIER  
 
 
 

MAPEAMENTO DOS CASOS DE DENGUE OCORRIDOS NOS MUNICÍPIOS 

DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO (BA) E CORRELAÇÃO 

COM VARIÁVEIS ECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS 

 
 
 
Dissertação apresentada como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Mestre em Ciências, pela Universidade 
Federal do Vale do São Francisco. 

 
 
 
 

Aprovada em________de____________de____________ 
 

 
 
 

__________________________________ 
Prof. Dr. Marcelo Domingues de Faria  

Orientador – UNIVASF 
 
 

__________________________________ 
Prof. Dr. João Alves do Nascimento Júnior 

Membro Externo UNIVASF 
 
 
 

_________________________________ 
Prof. Dr. René Geraldo da Silva Júnior 

Membro Interno - UNIVASF 
 
 
 

  



5 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a Tarso, Edjane, 

Ana e Samira. 

  



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus em primeiro lugar, por me permitir estar nessa etapa da 

minha formação profissional, ao professor Marcelo, pelas orientações, pelo 

exemplo como profissional e acima de tudo pelo exemplo como docente. 

 

Agradeço também aos meus familiares, que partilham comigo todas as 

conquistas e lutas, principalmente os que estão mais próximos, minha esposa e 

o meu filho. Agradeço-lhes pelo carinho, compreensão nos momentos em que 

não pude estar presente e por me ouvirem nos momentos de angustia. 

 

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O homem não nasce, vive, sofre e 

morre de maneira idêntica nas 

várias partes do mundo.  A 

concepção, o nascimento, a vida, a 

doença e a morte, tudo varia com o 

clima e o solo, com as estações e os 

meses, com a raça e a 

nacionalidade” 

BOUDIN J.C.M, 1842   

 

 

 

  



8 
 

RESUMO 

 

Entre as geotecnologias, os Sistemas de Informações Geográficas, vêm 

ganhando destaque. Eles integram informações espaciais com dados 

estatísticos e epidemiológicos para resultar na elaboração de mapas que são 

ferramentas úteis à tomada de decisões por parte dos gestores em saúde e pelas 

equipes de vigilância em saúde. Os mapas têm a capacidade de expor muitas 

informações de forma clara e de fácil compreensão, auxiliando, assim, no 

controle de muitas enfermidades. Os sistemas de informação geográfica são 

tecnologias computacionais que integram bases de dados geográfica (mapas) 

com informações não geográfica (tabelas), com diversas aplicações. O SIG tem 

sido utilizado com maior frequência pelos pesquisadores da área da saúde para 

identificarem áreas de riscos de doenças e agravos e a relação entre a 

distribuição espacial de enfermidades e o meio em que elas estão inseridas, seja 

ele físico ou social. Com esse intuito, o presente trabalho tem por finalidade o 

estudo da distribuição espacial dos casos de dengue ocorridos nos municípios 

pertencentes ao núcleo regional de saúde de Juazeiro Bahia e sua relação com 

variáveis sociodemográficas e ambientais. O estudo dos casos foi realizado 

através da análise espacial e da utilização de modelos estatísticos que explicam 

a correlação existente entre a dengue e as variáveis demográficas e econômicas 

selecionadas. Como resultado observou-se que a região possui ampla 

distribuição de casos da enfermidade estudada e que incidência elevada está 

relacionada às condições econômicas e sociais da área de estudo . 

 

Palavras Chave: Sistema de informações geográficas, Mapas, Análise espacial. 
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ABSTRACT 

Among the geotechnology, Geographic Information Systems, are gaining 

prominence. They integrate spatial information with statistical and 

epidemiological data to result in the preparation of maps that are useful tools for 

decision-making by managers in health and the health surveillance teams. The 

maps have the ability to expose a lot of information in a clear and easy to 

understand, helping thus in control of many diseases. Geographic information 

systems are computer technologies that integrate geographic databases (maps) 

with no geographic information (tables), with various applications. The GIS has 

been used most frequently by health researchers to identify areas of risk of 

disease and injury and the relationship between the spatial distribution of 

diseases and the environment in which they operate, be it physical or social. To 

that end, this paper aims to study the spatial distribution of dengue cases 

occurred in the municipalities belonging to the regional core health Juazeiro 

Bahia and its relationship with sociodemographic and environmental variables. 

The study of cases was performed by spatial analysis and use of statistical 

models that explain the correlation between dengue and the demographic and 

economic variables selected. As a result it was observed that the region has a 

wide distribution of cases studied disease and high incidence is related to the 

economic and social conditions of the study area.  

 

Keywords: Geographic information systems, Maps, Spatial analysis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O espaço que circunda o homem interfere direta ou indiretamente no seu 

adoecimento, as condições de moradia, o contexto social em que ele está 

inserido alteram a situação de saúde do indivíduo. 

Hipócrates, considerado o teórico mais importante da medicina, já 

ressaltava em sua obra “Dos ares, das águas e dos lugares”, datada de 

aproximadamente 480 a.C., a importância do espaço físico para a saúde do 

homem (LEMOS; LIMA, 2002). 

Atualmente, as mudanças acontecem com extrema velocidade, numa 

época onde se questiona a forma com que o homem se relaciona com o meio 

natural, em que os recursos naturais têm se exaurido. Trabalhos que visam 

estudar a relação entre a saúde do homem e o meio em que ele vive, ganham 

relevância, pois esses estudos podem resultar em mudanças nas políticas de 

gestão em saúde e na relação das populações humanas com o habitat em que 

estão inseridas. 

Da junção entre a epidemiologia e geografia, surge geografia médica 

com o intuito de estudar os aspectos relacionados à interação entre homem e o 

ambiente, físico e social, e como essa relação interfere no seu estado de saúde. 

Aliadas à geografia médica estão as geotecnologias, ferramentas 

computacionais com ampla aplicabilidade que podem ajudar a compreender a 

dinâmica de distribuição das doenças no espaço físico. Os sistemas de 

informações geográficas se destacam entre as diversas tecnologias 

relacionadas à geografia, pela sua fácil implantação e execução, além de serem 

ferramentas muito poderosas para identificar a distribuição de eventos no mundo 

real. 

O presente trabalho estudou a distribuição espacial dos casos de dengue 

ocorridos nos municípios pertencentes ao núcleo regional de saúde de Juazeiro 

Bahia. Durante o período compreendido entre os anos de 2011 a 2015, além de 

correlacionar esses casos com variáveis demográficas e econômicas. 
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O Aedes aegypti tem adquirido relevância mundial graças a sua 

capacidade de transmitir diferentes viroses, entre elas a dengue. Essa 

enfermidade tem expandido sua área de distribuição, atingindo áreas onde não 

havia registro de casos anteriores. 

No Brasil instalou-se uma situação de epidemia, fato que pode ser 

comprovado pela notificação periódica de novos casos em todas as regiões e 

estados da federação (CATÃO, 2012). 

Graças à situação atual de distribuição da dengue, faz-se necessário o 

desenvolvimento de metodologias inovadoras e eficientes para auxiliarem no 

entendimento dos fatores que estão relacionados ao surgimento de casos.  

O geoprocessamento e a análise espacial surgem como alternativas 

eficientes para esse entendimento. Apesar de não ser uma metodologia tida 

como recente ou nova, a análise espacial, ainda é pouco utilizada pelas equipes 

de vigilância e pelos gestores em saúde para nortear as ações de controle da 

dengue.  

O estudo da relação entre dengue e o meio físico, a saber, os fatores 

ambientais que favorecem a proliferação do vetor e a circulação do vírus. Ou do 

ambiente social, em relação à dinâmica das relações humanas e como essas, 

por sua vez, favorecem a disseminação do agente etiológico causador e do seu 

vetor de transmissão. 

Mediante a situação de alerta em que se encontram as autoridades 

mundiais em relação ao Aedes aegypti, esse tipo de estudo que tem por 

finalidade estudar geograficamente a dengue e sua relação com as 

características demográficas das populações ganha relevância pela sua 

capacidade de agregar dados de origens diversas, facilitando a sua análise e a 

formulação de hipóteses que explicam a distribuição espacial de diversas 

enfermidades (PAIXÃO, 2004). 

Estudos de análise geográfica também tem como característica sua 

aplicabilidade no cotidiano das equipes de vigilância em saúde e dos gestores, 

pois os profissionais podem utilizar os mapas gerados por trabalhos de análise 

espacial e geoprocessamento para direcionarem os recursos para as áreas com 
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maior quantidade de casos e além disso podem entender quais as 

particularidades existentes nessas áreas que facilitam a circulação do vírus ou 

mesmo a proliferação do Aedes aegypti (NERI, 2004). 

O número de enfermidades transmitidas pelo Aedes aegypti têm 

aumentado. Levando as autoridades sanitárias e os pesquisadores a buscarem 

novas metodologias, para entender a distribuição do vetor e dos novos casos 

que surgem constantemente. O geoprocessamento e a análise espacial são 

metodologias que podem explicar, de maneira simples e clara, a forma de 

distribuição dos casos, do vetor e das variáveis sociodemográficas que 

propiciam o aumento da distribuição de novos casos.  

O objetivo do presente trabalho foi utilizar a análise espacial para 

explicar a distribuição geográfica dos casos de dengue ocorridos nos municípios, 

pertencentes ao Núcleo Regional de Saúde de Juazeiro, Estado da Bahia (NRS-

Juazeiro/BA) e a relação existente entre dengue e as variáveis demográficas, 

lixo no entorno dos domicílios, escolaridade e renda. Entretanto, não houve a 

pretensão de exaurir o tema, tendo em vista sua complexibilidade e abrangência. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A interação entre geografia e medicina remonta à antiguidade clássica e 

à medicina praticada por Hipócrates, considerado o pai das ciências médicas. 

Com o surgimento da escola hipocrática, a medicina deixou o caráter empírico 

que adotara até então. Hipócrates e seus discípulos estudavam o homem de 

uma forma holística, observando a natureza e seus efeitos sobre a saúde 

humana. Até o surgimento desta prática médica, a saúde do homem era definida 

através da sua relação com os deuses, com os ensinamentos hipocráticos, o ser 

humano passou a ser definido pela sua relação com o universo que o circunda. 

Não mais estando sujeito aos caprichos e à justiça divina, mas ao ritmo das 

estações e dos climas, que interferem nos humores dos corpos, segundo a lei 

natural (REBOLLO, 2006). 

Como parte dos ensinamentos da escola Hipocrática, ao chegar em 

determinada localidade, o médico deveria atentar para as condições da água, a 

posição do sol e dos ventos. Os costumes da população também deveriam ser 

observados, se eram dados a beber e a comer em excesso, qual era sua 

ocupação e se a prática de exercícios era rotineira. Essas características 

estariam relacionadas com as enfermidades que acometiam a essas populações 

(PESSÔA, 1978). 

Os ensinamentos criados pela escola de Cós, cidade natal de 

Hipócrates, trouxeram grandes contribuições para a medicina, eles já traziam a 

ideia de doenças sazonais, comuns em determinados períodos de tempo, como 

epidêmicas e as doenças próprias de um local como endêmicas, além da ideia 

da forte interferência do meio físico na saúde humana.    

Após a morte de Hipócrates a medicina difundida por ele entrou em 

desuso, sofrendo forte influência da filosofia os médicos passaram a adotar uma 

prática mais intervencionista, com o foco na doença e não no doente, deixando 

de vê-lo como um todo (REBOLLO, 2006). 
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2.1.  Estatística espacial  

 

De maneira geral, é possível definir a estatística espacial como o estudo 

quantitativo de fenômenos posicionados no espaço. Portanto, os métodos 

aplicados explicam o comportamento desses fenômenos, bem como sua relação 

com os demais processos espaciais. A análise espacial utiliza técnicas que 

estudam a localização ou os arranjos espaciais de eventos em uma determinada 

área. (DINIZ, 2000).  

 

2.1.1. Dados espaciais  

 

Os dados espaciais de interesse para a geoestatística têm por 

característica principal a localização, seja no espaço ou no tempo, e a relação 

desse dado (objeto ou fenômeno) com outros objetos espaciais (BRASIL, 2006). 

Os dados espaciais (geográficos) podem ser armazenados sob a forma 

de coordenadas códigos ou símbolos, classificados em diferentes tipos: 

- Discretos - dados geográficos representados por pontos, linhas e áreas. É 

possível colocar como exemplo desse tipo de dado, pessoas, locais de origem 

de agravos ou doenças, epicentros de terremotos; 

- Contínuos – são fenômenos em que a ênfase não está na localização, mas na 

continuidades desses eventos, como exemplo temos: pressão atmosférica, solo, 

temperatura, etc.;  

- Atributos – são características associadas diretamente aos dados discretos, 

tais atributos são mensurados através de escalas clássicas: nominal, ordinal ou 

intervalo de casos de distribuição pontual, onde cada ponto tem seus atributos 

correlacionados (DINIZ, 2000). 

A análise de dados geográficos é um processo que requer descrição 

minunciosa dos dados relacionados a processos espaciais, além disso exige a 

distinção entre métodos que pretendem visualizar, explorar e modelar dados 

gráficos. 
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2.1.2. Visualizar dados espaciais 

 

A visualização de dados espaciais, constitui-se uma etapa essencial no 

processo de análise de dados geográficos. Partindo da visualização, é possível 

formular hipóteses e posteriormente testá-las. 

Para esse fim, são utilizados diferentes ferramentas, dentre elas, o 

gráfico de disperssão e outras modalidades de gráficos. No entanto, os mapas 

são as ferramentas mais eficientes para a realização dessa tarefa, visto que 

mapas têm a capacidade de agregar uma infinidade de informações que são 

facilmente expostas (BRASIL, 2006). 

 

2.1.3. Explorar dados geográficos 

 

Os métodos exploratórios têm por objetivo a descrição dos dados, o que 

pode auxiliar o analista a formular hipóteses sobre tais dados. Geralmente, as 

ferramentas de exploração de dados espaciais são ferramentas robustas, 

resistentes a valores extremos ou outliers. 

Ao associar ferramentas de vizualização e exploração de dados 

geográficos, é possível que ocorra dúvida quanto a diferença existente entre 

elas, porém a diferença básica entre os dois métodos está no grau de 

sofisticação empregado nas ferramentas exploratórias (DINIZ, 2000). 

 

2.1.4. Modelar dados espaciais 

 

Os processos de modelagem de dados espaciais, são métodos 

utilizados quando se faz necessário testar hipóteses ou estimar com alguma 

precisão a extenção e forma que certas relações se estabelecem. 

Modelos estatísticos estão implícitos em todas as formas de inferência 

estatítica e testes de hipótese (PAIXÃO, 2004). 

 

2.1.5. Padrão de distribuição pontual 

Em estatística espacial, os padrões de distribuição pontual de dados, 

podem ser definidos pela distribuição irregular de pontos em uma área estudada, 

cuja 
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localização foi gerada por mecanismos estocásticos, sujeitos a incerteza 

e variabilidade, ou governados pelas leis da probabilidade (CÂMARA; 

CARVALHO, 2011). 

Como exemplo de dado sob a forma de ponto, há a localização  

(coordenada) de algum evento. Em saúde, é possível colocar como exemplo 

mais comum o endereço de um determinado caso de doença. Nesse caso, a 

pergunta principal associada ao evento é "onde surgiu um novo caso?" ou "onde 

ocorreu o óbito?". Essas perguntas são feitas com o intuito de compreender se 

determinado evento espacial tem relação com sua localização ou o meio em que 

está inserido (BRASIL, 2006). 

Entretanto, em muitas situações os dados não são compostos apenas 

pela localização geográfica dos fenômenos, mas pode-se associar a eles 

diferentes atributos. Tais atributos podem ser classes de fenômenos (tipos de 

crimes, espécies de plantas ou tempo de ocorrência de um dado evento, 

representado pela data). Como o objetivo principal da análise de padrões 

pontuais é aferir se na distribuição dos pontos (eventos) há existência de 

determinado padrão de distribuição ou se o surgimento desses eventos é 

aleatório (DINIZ, 2000). 

Em se tratando de trabalhos relacionados com a área de saúde, os tipos 

de padrões de distribuição pontual esperados seriam: aglomerado, regular ou 

aleatório. (BRASIL, 2006). 

 

2.1.6. Estimador de densidade de Kernel  

 

A estimativa de densidade Kernel é uma técnica de análise multivariada 

não paramétrica, que tem como função analisar a densidade de pontos 

distribuídos no espaço estudado. Ele identifica a presença de aglomerados, que 

neste caso são chamados de áreas “quentes” ou áreas de “calor” (BRASIL, 

2006). Esta técnica gera suavização da superfície onde a interpolação é utilizada 

por região de estudo, permitindo superfície contínua de ocorrência de variáveis, 

inferindo para a área de estudo em sua totalidade (KAWAMOTO, 2012). 
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A função primordial do estimador é a contagem dos pontos, levando em 

consideração a área de influência, considerando também a distância da 

localização, de interesse, conforme Figura 1 (ROCHA; FERNANDES; 

LUSTOSA, 2011). 

O raio de influência é definido como a área centrada no ponto (u), que 

indica quantos eventos (ui) contribuem para a estimativa da intensidade λ. Raio 

com tamanho muito reduzido resultará em superfície muito descontínua; já, raio 

muito extenso levará à “suavização” demasiada da área (CÂMARA; DAVIS; 

VIEIRA MONTEIRO, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estimador de densidade de Kernel 
(Fonte: ROCHA; FERNANDES; 
LUSTOSA, 2011). 

  
 

A fórmula geral para o estimador de Kernel é:  

 

 

𝝀𝝉(𝒖) =
𝟏

𝝉𝟐  
∑ 𝒌 (

𝒅(𝒖𝒊 𝒖)

𝝉

𝒏
𝒊=𝟏 ) , 𝒅(𝒖𝒊,𝒖) ≤ 𝝉 

 

 

Os parâmetros básicos para o estimador Kernel são: 

- raio de influência (𝝉 ≥ 𝟎), importante para definição do ponto a ser interpolado, 

que também controla o “alisamento” da superfície; 

- função de estimação com propriedades de suavização do fenômeno (CÂMARA; 

SÁ CARVALHO, 2002). 
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O estimador Kernel é uma técnica de fácil utilização e interpretação, que 

fornece visão ampla da distribuição dos eventos de primeira ordem 

(KAWAMOTO, 2012). 

A Figura 2 ilustra a aplicação do estimador de densidade para os 

casos de mortalidade por causas externas em Porto Alegre (RS), com 

dados de 1996. Os homicídios estão identificados em vermelho, os 

acidentes de trânsito, em amarelo, e os suicídios, em azul. A superfície 

interpolada mostra maior concentração de pontos no centro da cidade, 

decrescendo em direção aos bairros mais periféricos. 

 

 

     Figura 2 - Distribuição de casos de mortalidade por causas externas em Porto                

Alegre (RS), em 1996 (Fonte: CÂMARA; SÁ CARVALHO, 2002).  

 

 

2.2.  Sistema de Informações Geográficas SIG  

 

A cartografia evoluiu consideravelmente em sua capacidade de 

representar o espaço físico, com o avanço da informática. Com o 

desenvolvimento e difusão dos computadores, o processo de elaboração de 

mapas deixou o papel e ganhou a precisão e rapidez da era digital (BRASIL, 

2006). 

Com o advento da informática, foram desenvolvidas diversas ferramentas 

utilizadas para o geoprocessamento, que é definido como conjunto de diversas 
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tecnologias de manipulação de dados geográficos, dentre elas, destacam-se o 

sensoriamento remoto, a digitalização de dados, a automação de processos 

cartográficos, o sistema de posicionamento global e os sistemas de informações 

geográficas - SIG’s (PAIXÃO, 2004). 

No presente trabalho será dada maior ênfase ao SIG, visto que um dos 

seus objetivos é a implementação dessa ferramenta e sua utilização para tratar 

dados relacionados à saúde. 

Sistemas de informações geográficas são sistemas computacionais que 

tem a capacidade de agrupar dados geográficos e não geográficos. O trabalho 

de criação e gerenciamento do SIG, em linhas gerais, se divide em duas 

abordagens. A cartografia que se utiliza de softwares de desenho assistido por 

computador (CAD) para elaboração de mapas em conjunto com a segunda 

abordagem, que são os sistemas de gerenciamento de bancos de dados 

(SGBD), os quais têm por função principal o armazenamento e recuperação de 

dados não geográficos, como informações numéricas e textuais (NERI, 2004). 

Dito isto é possível construir um conceito mais preciso sobre (SIG). Os 

sistemas de informação geográfica são ferramentas computacionais que 

possibilitam a integração de dados cartográficos (geográficos), de formatos 

diversos, com bancos de dados tabulares (BRASIL, 2006). 

Talvez, o aspecto mais importante de um SIG seja sua dualidade, a 

capacidade de agregar dados de formatos tão distintos, como a localização 

geográfica (coordenadas) com dados tabulares resultando em mapas ricos em 

informações, facilmente utilizáveis por diferentes profissionais (MACHADO, 

2000). 

Os primeiros Sig’s surgiram no Canadá na década de 60, porém, 

naquele período, o uso dessa ferramenta era oneroso, devido aos altos custos 

do hardware e a falta de softwares específicos, além da escacez de mão de obra 

especializada (MACHADO, 2000). 

No final da década de 80, com o início da massificação dos 

computadores pessoais (PC’s) e o desenvolvimento de programas específicos, 

os SIG’s ganharam popularidade (PAIXÃO, 2004). 
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Atualmente, nota-se maior adesão de novos usuários e 

desenvolvedores, além da diversificação das aplicações dos SIG’s, isso, talvez 

se deva ao barateamento dos aparelhos de GPS e dos softwares, além do 

surgimento de alternativas gratuitas (software livre) e o desenvolvimento de 

interfaces mais intuitivas e amigáveis  (NERI, 2004). 

 

2.2.1. Componentes de um SIG 

 

Como dito anteriormente, os sistemas de informações geográficas 

integram dois tipos de dados: geográficos (mapas e cartas cartográficas) e 

tabulares (tabelas). 

Os mapas são resultado da junção entre arte e ciências e são utilizados 

para expressar o conhecimento adquirido sobre a superfície (TEIXIEIRA DA 

SILVA, 2000). 

Segundo Machado (2000), dentre as diversas classificações de mapas 

e documentos cartográficos, dois tipos têm maior relevância: 

- mapas básicos – usados para localização e orientação, servem como base para 

a agregação de informações temáticas. Nesse grupo, podem ser colocados os 

mapas topográficos, cadastrais, geológicos, pedológicos, hidrográficos, cartas 

aeronáuticas, ou seja, qualquer forma de representação cartográfica que segue 

o conceito clássico de cartografia; 

- mapas temáticos – esse tipo de documento cartográfico, tem maior 

especialidade. Para sua elaboração adota-se um fenômeno geográfico como 

tema além de mostrar a relação existente entre diversos fenômenos e as 

consequências dessa relação no espaço. Como exemplos mais conhecidos de 

mapas temáticos temos: mapas populacionais, de distribuição de renda, uso do 

solo e índices de desenvolvimento. 

O mapa básico tem caráter descritivo e geométrico. O mapa temático, 

por sua vez, é explicativo e tem uma mensagem a comunicar, como padrão de 

distribuição ou uma tendência de ocupação do espaço (MACHADO, 2000). 
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2.2.2. Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD) 

 

Como segundo componente de um Sig, há os sistemas de 

gerenciamento de bancos de dados, que se utilizam de softwares específicos 

para armazenamento e recuperação de dados tabulares (não-gráficos), 

informações que podem ter formato numérico ou textual (BRASIL, 2006). 

 

2.2.3. Estruturação de um SIG 

 

Ao dar início ao processo de implantação de um SIG, é necessário 

clareza quanto ao objetivo que se pretende alcançar, pois de acordo com o 

resultado almejado o processo a ser implementado será diferente, para que haja 

compatibilidade entre o método e o objeto geográfico estudado (BRASIL, 2006). 

A finalidade do estudo determinará se o objeto espacial que se pretende 

estimar, deve ser inserido no SIG, com representação vetorial, onde as 

informações mais relevante são a feição gráfica do objeto e sua localização no 

espaço; ou matricial, onde a unidade de estudo é o píxel (PAIXÃO, 2004). 

 

2.2.4. Representação matricial 

 

No modelo de representação matricial, o espaço é estudado sobre a 

forma de uma matriz, com dimensões n linhas por m colunas, em que a unidade 

estudada (células ou píxels) possui valor numérico e a resolução da imagem 

depende do tamanho e da quantidade dos píxels. Quanto maior a quantidade de 

pontos de luz, maior a resolução da imagem. A Figura 3 mostra um exemplo de 

comparação entre esses dois modelos. No modelo vetorial, as informações mais 

relevantes são as feições, os símbolos que representam cada objeto. No modelo 

matricial, o objeto de interesse é o pixel, que representa um valor numérico 

(CÂMARA et al., 2002). 
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2.2.5. Representação Vetorial 

 

No modelo de representação vetorial, o objeto de estudo é o ponto que é 

representado por um par de coordenadas (x y) em associação com a feição 

gráfica do objeto no mapa, exibido através da Figura 4 que mostra os símbolos 

que representam os objetos espaciais, o rio, as casas e a estrada. Por serem 

contínuos, os dados vetoriais têm maior acurácia quando comparados aos dados 

matriciais (CÂMARA et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Modelo vetorial (Fonte: 
http://www.sqlmagazine.com.
br)  

                                                             

Figura 3 - Comparação entre o modelo vetorial e matricial 

                 (Fonte: http://www. sqlmagazine.com) 



28 
 

 

 

2.2.6. Camadas e atributos 

 

Em um SIG, os dados que se assemelham costumam ser agrupados, 

formando uma camada que é sobreposta à imagem da área que se pretende 

estudar (BRASIL, 2006). 

 

2.2.7. Softwares utilizados em SIG 

 

O georreferenciamento é uma geotecnologia em franca expansão. 

Por esse motivo, no mercado há diversos softwares com aplicabilidade em 

sistemas de informação geográficas, sejam para edição de mapas (clientes gis) 

ou para gerenciamento de bancos de dados. Serão listados aqui alguns 

softwares de geoprocessamento mais utilizados, tanto para fins acadêmicos 

quanto empresariais:  

- Arcgis – Criado pela ESRI (Enviromental Systems Research Institute), talvez 

seja o software proprietário com maior difusão entre os profissionais de 

geotecnologia. Têm a capacidade de processar arquivos em formato shapfiles e 

raster, além de possuir diversas ferramentas inclusas em seu pacote que 

auxiliam na implementação de um SIG (CARVALHO; ROMEIRO, 2007); 

- Mapinfo Professional – Principal concorrente do Arcgis no mercado de 

softwares comercializáveis, possui uma interface amigável, fato que contribui 

para sua popularização. Possui ferramentas que possibilitam a edição de 

diferentes bases de dados, assim como dados tabulares em diferentes formatos 

(OLIANI; PAIVA; ANTUNES, 2012). 

 

2.2.7.1. Softwares livres 

 

Os softwares livres surgem no mercado como alternativa aos 

softwares proprietários, cuja aquisição de licença, em muitas situações, é 

onerosa, principalmente para órgãos da esfera pública. 

  



29 
 

Segundo UCHOA; FERREIRA, 2004, o desempenho e 

aplicabilidade, dos programas de geoprocessamento gratuitos em nada deixam 

a desejar em relação aos de licença paga. Uma característica relevante dos 

programas de código aberto é que em muitos deles há a possibilidade de 

adaptação às necessidades do usuário. 

Algumas características dos softwares livres: 

- liberdade de execução do programa para qualquer finalidade; 

- possibilidade de adaptação (quando houver acesso ao código fonte); 

- possibilidade de redistribuir o software para outros usuários; 

- possibilidade de liberar as melhorias feitas no programa para a comunidade de 

usuários (UCHOA; FERREIRA, 2004).  

Dentre os softwares livres mais utilizados para elaboração de 

sistemas de informações geográficas, destacam-se:  

- Quantum Gis – O qgis como é popularmente conhecido é um programa que 

possui interface amigável, grande número de usuários e capacidade de rodar 

tanto dados matriciais como vetoriais; 

- Terraview – É um software desenvolvido e mantido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Ele utiliza a biblioteca Terralib como base, 

possibilitando a execução de uma grande variedade de análises geoestatísticas, 

o que facilita o seu uso para fins acadêmicos. Devido a restrições na alteração 

do código, ainda não há um número significativo de usuários (OLIANI; PAIVA; 

ANTUNES, 2012); 

- Grass gis – Nos anos 80, esse software era mantido pelo exército norte-

americano. Com o passar dos anos, ele incorporou diversas funções, se 

tornando uma das ferramentas mais robustas, em se tratando de 

geoprocessamento (UCHOA; FERREIRA, 2004). No Grass gis (Geographic 

Resorce Analysis Suport System), cada função é conduzida por um módulo 

próprio. Em relação a banco de dados tabulares, o Grass gis manipula dados 

oriundos de diferentes programas, como Postegre SQL, MY SQL, Sqlite, DBF, 

ODBC (QUEIROZ; VIEIRA MONTEIRO; CÂMARA, 2013).  
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Apesar de sua robustez, o uso do Grass GIS é limitado pela falta de uma 

interface gráfica amigável, além de possuir um código que não é voltado a 

objetos, fato que dificulta sua utilização e aprimoramento (UCHOA; FERREIRA, 

2004); 

- Geoda – O Geoda ou OpenGeoda é um software gratuito, com grandes 

vantagens em relação aos demais, pela sua interface amigável e robustez, 

principalmente no que diz respeito a execução de cálculos geoestatísticos, como 

regressão espacial e índice de Moran (OLIANI; PAIVA; ANTUNES, 2012). 

 

2.2.7.2. Sistemas de gerenciamento de banco de dados livres 

 

O software de licenciamento livre mais utilizado no mercado de 

geoprocessamento é o Postgre SQL, que é um SGBD baseado em objeto 

relacional, o qual oferece suporte para uma infinidade de interfaces de 

programação. 

No geoprocessamento, o Postgre é largamente utilizado graças a sua 

extensão Postgis - um plugin, que adiciona ao programa a capacidade de 

armazenar dados espaciais. A representação dos dados espaciais é feita através 

de Aplication Programing Interface (APIS), em português, interface de 

programação de aplicativos. Esses aplicativos funcionam como acessórios à 

programação original do software (CORREIA, 2011). 

 

2.2.8. Aquisição de dados geográficos  

 

A aquisição de informações geográficas é uma das etapas de maior 

importância na implantação de um SIG e pode ser realizada de diferentes 

formas. 

- digitalização de mapas impressos, utilizando uma mesa digitalizadora ou 

scanner;  

- sensoriamento remoto, através de imagens de satélite ou fotografias aéreas.  
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2.2.8.1.  Digitalização de mapas  

 

O processo de digitalização consiste em converter dados impressos em 

formato compatível com a utilização em meio computacional . Esse processo 

pode ser realizado de duas maneiras, da forma manual, com a utilização de uma 

mesa digitalizadora específica para essa finalidade (FIGURA 5), onde os dados 

são convertidos para o formato vetorial; ou na digitalização automática ou 

renderização, com o uso de um scanner, onde os dados são convertidos para o 

formato matricial ou raster (XAVIER DA SILVA, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Mesa digitalizadora de mapas e cartas 

topográficas (Fonte:http://cdn.hotfrog.com.br). 

 

 

A digitalização se divide em algumas etapas: 

- eliminação de ruídos: consiste em eliminar algumas imperfeições existentes no 

documento original; 

- junção de mapas: necessária quando o mapa que se pretende digitalizar tem 

tamanho grande, exigindo que se fracione em pedaços menores, que, 

posteriormente, podem ser unidos no próprio SIG, ou em um pacote gráfico; 
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- restituição de feições: durante o processo de rasterização, podem ocorrer 

falhas nos objetos espaciais representados nos mapas. Por isso, se faz 

necessário corrigir essas falhas recuperando os objetos e linhas danificados; 

- alocação de atributos: consiste em atribuir valores aos pixels para que, assim, 

cada célula esteja relacionada a um atributo. Pode ser realizada através de um 

pacote gráfico externo ao SIG, atribuindo cores às células para que elas tenham 

o mesmo código e o mesmo seja vinculado ao atributo. Em muitas situações, se 

faz necessário melhorar a resolução da imagem, aumentando a quantidade de 

pixels por área; 

- geoprocessamento: georreferenciar uma imagem consiste em atribuir a ela 

coordenadas de um sistema de projeção. Essa etapa é realizada no software do 

SIG (XAVIER DA SILVA 1993). 

 

2.2.8.2.  Aquisição de dados com o GPS 

 

Segundo BRASIL, 2006, a interação entre SIG e GPS é 

rotineiramente empregada em geoprocessamento, seja para fins acadêmicos, 

seja para fins comerciais. A junção dessas duas geotecnologias permite o 

levantamento de feições em campo, auxiliando o usuário a desenvolver uma 

representação do mundo real mais acurada. 

O GPS é utilizado para o levantamento de pontos (coordenadas) dos 

eventos de interesse. A coleta com GPS fornece a posição geográfica do objeto 

estudado, além da forma geométrica (CORREIA, 2011). 

 

2.3.  DENGUE  

 

2.3.1. A dengue no mundo 

 

A dengue é, hoje, a arbovirose de maior importância para a saúde 

pública, principalmente em países tropicais onde as condições climáticas e sócio 

ambientais favorecem a proliferação do vetor (TAUIL, 2002; SOUZA SILVA, 

2007). 
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As áreas do mundo mais afetadas pela dengue são as Américas, a 

África, Austrália, Caribe, China, Índia, Sudeste asiático e Taiwan, como mostra 

a Figura 6. Na América do Sul, o Brasil figura entre os países mais atingidos 

(SOUZA SILVA, 2007). 

 

 

 

 

 

O processo de difusão dos vetores de transmissão do vírus da 

dengue pelo mundo está intimamente ligado ao processo migratório humano e a 

expansão marítima (GUBLER, 1997). 

Provavelmente, em algum período do passado, quando o homem se 

fixou em assentamentos agrícolas no sudeste asiático, teve início a instalação 

do vírus em áreas rurais. Acredita-se que a primeira espécie responsável pelo 

contato humano com o vírus da dengue foi o Aedes albopicus. Essa afirmação 

pode ser confirmada pelos hábitos tipicamente silvestres dessa espécie 

Entretanto, foi somente com a expansão industrial, ocorrida durante os séculos 

XVIII e XIX, que a enfermidade se espalhou ao redor do mundo (CATÃO, 2012). 

Durante o período que compreende a década de 1980 e 1990, houve 

intensificação da transmissão da dengue no mundo, fazendo com que novos 

países fossem atingidos com o aumento, inclusive, no número de casos da forma 

mais grave da doença: a febre hemorrágica da dengue (GUBLER, 1997). 

  

Figura 6 - Área em risco de dengue em nível global (Fonte: 
http//gamepserver.woho.int/mapLibrary/Files/Maps/Worl
d_dengue). 
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Nas Américas, durante as décadas de 1950 e 1960, houve grande 

investimento por parte de órgãos, como a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), que era conhecida como Superintendência de Campanhas de Saúde 

Pública (SUCAN), para erradicar o vetor da dengue. Por isso, o surgimento de 

novos casos se tornou raro. No entanto, o programa foi encerrado nos anos 70, 

fato que levou ao ressurgimento e expansão da doença no continente. (CATÃO, 

2012). 

Segundo GUBLER, 1997, Durante esse período de reinfestação, novos 

sorotipos foram introduzidos: em 1981, a introdução do sorotipo DENV -4 e de 

uma nova cepa do DEN – 3. No período compreendido entre os anos de 1981 a 

1997, houve confirmação laboratorial da presença da dengue hemorrágica em 

24 países das Américas. 

Atualmente, a dengue está distribuída mundialmente, principalmente nos 

trópicos e nas Américas, atingindo todo o continente. A cada ano, ocorrem cerca 

de cem casos de dengue hemorrágica. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivem 

em áreas de risco (FUNASA, 2001). 

 

2.3.2. Histórico da Dengue no Brasil 

 

A presença do Aedes aegypti em território brasileiro é datada desde 

meados do século XVII. Entretanto, está inicialmente associada a casos de febre 

amarela. O primeiro relato de dengue na literatura nacional ocorreu somente no 

século XIX (CATÃO, 2012). 

As primeiras citações em literatura científica de epidemias de dengue no 

Brasil datam de 1916, na cidade de São Paulo. Em Niterói, no Estado do Rio de 

Janeiro, foi relatada uma epidemia no ano de 1923 (PEDRO, 1923; BARRETO; 

TEIXEIRA, 2008). Entretanto, a confirmação laboratorial de uma epidemia de 

dengue ocorreu somente em 1982, quando foi possível isolar os sorotipos DENV-

1 e DENV-4, em Boa Vista - RO (BARRETO; TEIXEIRA, 2008). Essa epidemia 

atingiu cerca de onze mil pessoas. No entanto, o combate ao Aedes aegypti  

praticamente o eliminou de Boa Vista, em poucos meses (DONALISIO, 1995). 

Em 1986, houve reintrodução do vírus no Brasil, iniciando pelo Estado do Rio de 

Janeiro, mais precisamente na cidade de Nova Iguaçu.   
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Nos meses seguintes, a doença se disseminou pelo território 

nacional, de modo que, ainda no ano de 1986, já havia chegado aos estados do 

Ceará, Alagoas e Pernambuco. Em São Paulo, Bahia e Minas Gerais eram 

observados casos isolados em pequenas localidades (BARRETO; TEIXEIRA, 

2008). 

A introdução do sorotipo DENV-3 ocorreu no ano de 2001, na cidade 

de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro (NOGUEIRA et al., 

2001). O aparecimento desse sorotipo inicia uma epidemia que se propaga em 

níveis nacionais, no ano de 2002 (CATÃO, 2012). 

Quanto a febre hemorrágica da dengue (FHD), forma mais severa 

da doença, os primeiros casos relatados no continente americano ocorreram em 

1968, na Venezuela. Nessa ocasião, foi isolado somente o sorotipo DENV-2 

(CATÃO, 2012). 

A primeira epidemia de grandes proporções de FHD, ocorre em 

Cuba, no ano de 1981, com dez mil casos notificados e cerca de 150 óbitos 

(BRAGA; VALLE, 2007). 

Nos anos compreendidos entre 2001 e 2007, o número de países 

que registraram casos de FHD chega a trinta, com mais de 106 mil casos 

(OMS,2009). 

A introdução do sorotipo DENV-3 ocorreu no ano de 2001, na cidade 

de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro (NOGUEIRA et al., 

2001). O aparecimento desse sorotipo inicia uma epidemia que se propaga em 

níveis nacionais, no ano de 2002 (CATÃO, 2012). 

Quanto a febre hemorrágica da dengue (FHD), forma mais severa 

da doença, os primeiros casos relatados no continente americano ocorreram em 

1968, na Venezuela. Nessa ocasião, foi isolado somente o sorotipo DENV-2 

(CATÃO, 2012). 

A primeira epidemia de grandes proporções de FHD, ocorre em 

Cuba, no ano de 1981, com dez mil casos notificados e cerca de 150 óbitos 

(BRAGA; VALLE, 2007). 
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Nos anos compreendidos entre 2001 e 2007, o número de países 

que registraram casos de FHD chega a trinta, com mais de 106 mil casos 

(OMS,2009). 

 

2.3.3. Aedes aegypti considerações gerais 

 

O Aedes (Stegomya) aegypti (LINNAEUS,1762), Díptera,  Culicidae, 

espécie originária da África com desenvolvimento holometabólico, com as fases 

de ovo larva (LI,L2,L3 e L4), pupa e adultos (HERINGER COSTA, 2010). 

Apesar de ter origem africana, foi transportado para diversas partes 

do mundo nos navios negreiros, entre os séculos XV e XVII. Hoje, esse artrópode 

tornou-se uma espécie cosmopolita e extremamente adaptada ao meio urbano 

(HERINGER COSTA, 2010). 

Além da dengue, o Aedes aegypti é incriminado como vetor de 

transmissão da febre amarela. Por esse motivo, foi erradicado do território 

nacional em meados dos anos de 1950. Entretanto, durante os anos de 1960, 

houve reintrodução, graças a negligência dos países vizinhos e relaxamento no 

programa erradicação, implementado pelas autoridades sanitárias brasileiras 

(HONÓRIO; ALVES, 2009).  

A expansão do Aedes aegypti está estritamente ligada à migração 

humana, encontrando-se adaptado aos domicílios humanos, fazendo deposição 

dos seus ovos em pneus, barris, latas, garrafas, vasos de plantas e qualquer 

outro local onde haja acúmulo de água (BRAGA VALLE, 2007).  

O pico de atividades do Aedes aegypti é diurno, principalmente ao 

amanhecer e no período próximo ao anoitecer (BRAGA VALLE, 2007). 

 

2.3.3.1.  Morfologia 

 

2.3.3.2.  Ovo 

 

 Os ovos do Aedes aegypti têm formato alongado e fusiforme, 

medem cerca 1mm de comprimento (FIGURA 7).  
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Ao contrário de muitas espécies que depositam seus ovos 

diretamente sobre a água, essa espécie faz a oviposição nas paredes dos 

recipientes que podem acumular água (CONSOLI; LOURENÇO DE OLIVEIRA, 

1994; FUNASA, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na extremidade do ovo, há um orifício, a micrópila, que permite a entrada 

do espermatozóide para que ocorra fecundação, que por sua vez, só ocorre 

durante a postura (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). O desenvolvimento embrionário 

está completo em 48 horas, quando há condições ambientais favoráveis, em 

condições adversas pode ser prolongado (BEZERRA, et al; 2009). 

O ovo é extremamente resistente a escassez da água, podendo resistir 

a falta de água por até 450 dias (FUNASA, 2001). 

Esse é um dos fatores que facilitam a dispersão do inseto, uma vez 

que os ovos podem ser levados em recipientes secos por longas distância, 

havendo contato com a água, eclodem, iniciando o ciclo em outra área diferente 

do seu local de origem. (FUNASA, 2001). 

 

2.3.3.3. Larva 

 

A fase larval é essencialmente aquática, como evidenciado na Figura 8. 

É nesse período que ocorre a alimentação e o crescimento. As larvas se 

alimentam principalmente de resíduos orgânicos acumulados nas paredes de 

recipientes onde se encontra (FUNASA, 2001). 

 

  

Figura 7 – Ovos de Aedes aegypti 

(Fonte:https://www.dengu

etorpedo.com). 
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As larvas possuem quatro estágios evolutivos, a duração do estágio 

larval está relacionada a alguns fatores, como a temperatura, disponibilidade de 

alimentos e densidade larvária no criadouro. Em condições ótimas, o quarto 

estágio não excede cinco dias, no entanto em ambientes com baixa temperatura 

pode-se prolongar por semanas (FUNASA, 2001). 

 

2.3.3.3.1. Morfologia da larva 

 

As larvas de Aedes Aegypti têm seu corpo subdividido em cabeça, tórax 

e abdome. O abdome é constituído por oito segmentos, no oitavo segmento há 

o sifão respiratório (FUNASA 2001). Para respirar as larvas colocam-se em 

posição quase perpendicular à superfície da água capturando ar por essa 

estrutura (CONSOLI OLIVEIRA, 1994).  

Na presença de ameaças, as larvas mergulham em direção ao fundo do 

recipiente para impedir a entrada de água no sistema respiratório, pois os 

espiráculos se fecham (CONSOLI OLIVEIRA,1994). 

 

2.3.3.3.2. Alimentação 

 

As larvas alimentam-se de detritos orgânicos suspensos na água, no 

orifício oral hà Bíscolas, que se movimentam gerando uma corrente que conduz 

o alimento até aquele local, é sabido que não há seletividade quanto aos  

  

Figura 8 – Larva de Aedes aegypti 

(Fonte:http://fmel.ifas.ufl

.edu /key/genus). 
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alimentos ingeridos, fato que facilita a utilização de larvicidas 

(FORATTINI, 1962).  

 

2.3.3.3.3. Desenvolvimento 

 

As larvas passam por quatro estágios larvários, sendo que, o último é o 

mais longo. O macho tem o desenvolvimento mais rápido quando comparado ao 

da fêmea (CONSOLI OLIVEIRA, 1994). 

Alguns fatores influenciam no tempo de desenvolvimento larval alguns 

deles merecem destaque como a temperatura, disponibilidade de nutrientes, 

densidade larval no recipiente, além da presença de predadores (FORATTINI, 

1962). 

 

2.3.3.3.4. Temperatura 

 

É muito difícil avaliar a interferência da temperatura no desenvolvimento 

larval, uma vez que outros fatores têm forte influência sobre as larvas, como a 

alimentação e a densidade. É praticamente impossível isolar todas essas 

variáveis. Entretanto já se sabe que flutuações constantes de temperatura 

prejudicam o desenvolvimento das larvas (CONSOLI OLIVEIRA, 1994). 

 

2.3.3.4.  Pupa  

 

O estágio pupal, marca a transição da fase de larva para adulto, é nesse 

período que ocorrem as transformações necessárias para a adaptação ao 

ambiente terrestre (FORATINE, 1962). O estágio de pupa dura de dois a três 

dias podendo ser prolongado ou acelerado de acordo com as condições 

ambientais (CONSOLI, OLIVEIRA 1994; FUNASA, 2001). 

Morfologicamente, a pupa é dividida em cefalotórax e abdome, no 

cefalotórax estão as “trompetas” respiratórias, como mostrado na Figura 9, 

estruturas de formato tubular que atravessam a água e permitem a respiração. 
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Durante o estádio de pupa, não há alimentação, dificultando o controle 

químico (FUNASA, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.5.  Adulto  

 

Como foi dito anteriormente, as formas adultas dos culicídeos, entre eles 

o Aedes aegypti, possuem hábitos terrestres, as funções principais dessa fase 

são a reprodução e dispersão, no entanto é provável que a dispersão passiva 

dos ovos, seja maior que a realizada pelas formas aladas (FUNASA, 2001; 

FORATTINI, 1962). 

O momento da eclosão do alado é um momento de vulnerabilidade para 

o espécime, uma vez que para a emersão é necessário que a pupa flutue, para 

isso ocorre o acúmulo de ar no seu interior (FORATTINI, 1962). 

Se no momento da saída ocorrer algum movimento brusco na água, 

levando a submersão, pode ocasionar a morte do adulto (FORATTINI, 1962). 

As formas adultas do Aedes aegypti são escuras, com faixas brancas 

nas bases dos tarsos e um desenho em forma de lira no mesonoto. Os machos 

diferem das fêmeas por possuírem antenas plumosas e palpos mais longos 

(FUNASA, 2001; NATAL, 2002). 

Após a emersão da pupa o adulto se desloca para um local seguro onde 

passa maior parte do tempo em repouso, durante esse período acontece o 

endurecimento do exoesqueleto e no caso dos machos a rotação da genitália 

em 180º (NATAL, 2002). 

Figura 9 - Pupa Aedes aegypti 

(Fonte:http://fmel.ifas.

ufl.edu/key/gen).us). 
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Na maioria das vezes o acasalamento acontece durante o voo, podendo 

ocorrer também sobre alguma superfície, uma única cópula é suficiente para 

fecundar todos os ovos que a fêmea possa produzir durante toda sua vida 

(FUNASA, 2001). 

Na natureza o Aedes aegypti alimenta-se preferencialmente de néctar, 

no entanto as fêmeas praticam hematofagia para possibilitar a maturação dos 

ovos, tendo clara predileção pelo homem como fonte de alimentação 

(FORATINI, 1962; FUNASA, 2001).   

O Aedes aegypti possui pico de atividade próximo ao entardecer 

podendo prolongar sua atividade pelas primeiras horas da noite (FORATTINI, 

1962). 

O repasto sanguíneo da fêmea ocorre durante o amanhecer e o 

entardecer, ela realiza a postura após a ingestão de sangue, com intervalo de 

três dias, todavia a fêmea pode alimentar-se mais de uma vez entre duas 

posturas sucessivas, principalmente se for perturbada durante o repasto 

sanguíneo, mostrado na Figura 10 (FUNASA, 2001, COSTA DA SILVA, 2011). 

A capacidade de dispersão durante o voo por parte da fêmea do Aedes 

aegypti é pequena, raramente ela voa além de cem metros de distância. 

Entretanto já foi demonstrado que a fêmea pode voar por até 3km em busca de 

um local apropriado para a postura, caso não haja recipientes adequados 

próximo ao local onde ela eclodiu (NATAL, 2002). 

Já se sabe que quando uma fêmea está infectada com o vírus da 

dengue, pode ocorre transmissão transovariana, o que pode levar a eclosão de 

novas fêmeas, já infectadas (FUNASA, 2001). 

O tempo de vida de um adulto é variável de acordo com as condições 

ambientais, na natureza dura em média 30 a 35 dias (FUNASA, 2001). 
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2.3.4. O vírus da dengue  

 

O vírus da dengue pertence ao gênero Flavivirús, gênero que contém 

cerca de 70 espécies, cuja maioria são arboviroses transmitidas por artrópodes 

(SILVA NUNES, 2011; SOUZA CARVALHO, 2009).  

Os diferentes sorotipos dos vírus da dengue (DENV), são vírus de RNA 

envelopados, tem forma esférica com cerca de 50 a 55nm, com capsídeo 

icosaédrico, circundado por bicamada lipídica (SOUZA CARVALHO, 2009). 

O revestimento externo do vírus é formado pela proteína estrutural (M) e 

pela proteína envelope (E) que por sua vez é principal componente antigênico, 

capaz de induzir a produção de anticorpos neutralizantes da infecção in vivo 

(SILVA NUNES, 2011). 

Um fator importante associado ao vírus da dengue é sua variabilidade, 

esse fato está associado a alta taxa de mutação causada pela incapacidade da 

RNA polimerase viral em realizar correção do erro cometido. Esse erro é 

denominado proofreading (HOLLAND et al., 1982). 

Devido sua alta taxa de mutação, não existe um único genótipo, mas um 

grupo denominado quasispécies (HOLLAND et al 1982). 

Entretanto, há estudos que mostram que a variabilidade genética do 

vírus da dengue (DENV), também está relacionada, a recombinação gênica 

(GONÇALVES, 2007).  

 

 

 

Figura 10 - Forma alada do Aedes aegypti (Fonte: 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saud). 
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2.3.4.1.  Ciclo de vida do vírus 

 

Quando a fêmea do Aedes aegypti ingere sangue de um hospedeiro 

virêmico. Inicia-se a infecção das suas células epiteliais, que propaga-se para a 

circulação até infectar as glândulas salivares (TAIUL, 2001). Dando início ao 

período de incubação no mosquito, que pode durar de oito a doze dias. 

O tempo de vida de um mosquito dura em média, de 30 a 35 dias, 

Durante esse período ele pode infectar até 300 pessoas (SILVA NUNES, 2011). 

É importante salientar que, uma vez infectado o mosquito transmite o vírus pelo 

resto de sua vida, seu aparelho genital fica parasitado ocasionando a infecção 

dos ovos (BRASIL, 2002). 

Durante o repasto sanguíneo a fêmea regurgita a saliva que contém 

substâncias anticoagulantes, com a finalidade de facilitar a ingestão do sangue, 

causando também a introdução do vírus, na corrente sanguínea do hospedeiro 

(SILVA NUNES, 2011). 

Após a inserção do vírus na corrente sanguínea do hospedeiro, inicia-se 

o processo intrínseco de incubação que dura em média de 3 a 14 dias, até que 

surjam os primeiros sintomas (OLIVEIRA PINHO, 2013). 

Uma vez no hospedeiro o DENV inicia seu processo de infecção das 

células, não há consenso quanto a predileção do vírus em humanos, mas já se 

sabe que ele parasita primeiramente células mononucleares fagocitárias (células 

de Langerhans). Entretanto há evidências de que o DENV pode infectar linfócitos 

B,T e células natural Killer, células endoteliais, hepatócitos e neurônios 

(OLIVEIRA PINHO, 2013). 
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2.3.4.2. Manifestação clínicas 

 

A infecção pelo vírus da dengue, pode apresentar duas formas distintas, 

assintomática e sintomática. A forma sintomática pode manifestar-se como a 

forma clássica de febre da dengue, em casos mais extremados pode evoluir para 

uma febre hemorrágica, a febre hemorrágica da dengue (FHD). Que por sua vez 

pode induzir a síndrome de choque da dengue (SCD), que pode levar o paciente 

ao óbito (WHO, 2012). 

A forma clássica da dengue apresenta como principais sintomas, febre, 

dor retro-orbtória, cefaleia, artralgia, mialgia, prostração, exantema máculo 

papular generalizado, prurido, astenia, náusea, vômito e dor abdominal (DIETZ 

et al., 1990). 

Após cinco a sete dias ocorre a melhora do estado geral do paciente 

acometido, sendo que a grande maioria dos pacientes com a forma clássica 

recuperam-se sem sequelas, além de adquirirem imunidade para o sorotipo que 

os acometeu (GUBLER, 1997). 

As manifestações hemorrágicas são comuns em pacientes com dengue, 

nesses indivíduos, observa-se a presença de hemorragias de pele como: 

petéquias e purpuras. Observa-se também hemorragias em outros órgãos além 

da pele, epistaxe, menorragia e hemorragias gastrointestinais (GUBLER, 1997). 

 

2.3.5. Febre hemorrágica da Dengue 

 

Convencionalmente a dengue hemorrágica ou febre hemorrágica da 

dengue, atinge principalmente crianças com idade inferior a 15 anos. No entanto 

hoje é possível observar o crescimento no número de pessoas mais velhas, 

acometidas pela enfermidade (GUBLER, 1997). 

Segundo SILVA NUNES, 2011, na dengue hemorrágica o paciente pode 

apresentar um quadro de coagulação intravascular disseminada, o que pode 

resultar em hemorragias e poliserasite (derrame pleural, pericárdico e ascite).  
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Pacientes que sofrem reinfecção por um sorotipo heterólogo, tem maior 

propensão para desenvolver FHD ou SCD (HALSTEAD,1970). 

Os pacientes com FHD podem desenvolver SCD por volta do 3º ao 7º 

dia. O choque é causado pelo aumento permeabilidade vascular podendo levar 

ao óbito em 12 a 13 horas, a prevalência de FHD e SCD é maior em áreas 

hiperendêmicas, onde há circulação dos quatro sorotipos (KURANE; TAKASAKI, 

2001). 

 

2.4.  ANÁLISE ESPACIAL 

 

A busca pela compreensão de dados espaciais, constitui-se uma 

questão central para diversa áreas do conhecimento, sejam elas ligadas a saúde, 

ambiente, ou economia (DRUCK; SÁ CARVALHO; CÂMARA; MONTERIO 

2004). 

Os estudos que abordam essa temática têm se tornado comuns na 

literatura, entretanto ainda há muito o que avançar nessa área. 

Na saúde a análise espacial contém figura como ferramenta de elevada 

importância para o entendimento da situação da saúde da população.      

A epidemiologia é um dos ramos das ciências médicas que fazem uso 

das ferramentas de análise espacial para compreensão da relação existente 

entre os fenômenos espaciais e as condições de saúde (DRUCK; SÁ 

CARVALHO; CÂMARA; MONTERIO 2004). 

Através da análise espacial é possível responder algumas questões 

importantes: 

- A distribuição de casos de uma doença formam um padrão no espaço? 

- Existe associação com alguma fonte de poluição? 

- A evidência de contágio variou no tempo? 

Além de outros questionamentos relacionados ao tema. 

Os processos de análise espacial podem ser caracterizados da seguinte 

forma. 
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-  Distribuição de pontos – Quando o objeto de estudo é a localização 

precisa de eventos seja, casos de doença, espécimes vegetais ou estudos sobre 

ecologia. 

- Geoestatística – conjunto de técnicas que visam a compreensão da 

continuidade de eventos no espaço, utilizando para isso técnicas de estimativas 

e interpretação. 

- Dados de áreas – nesse tipo de estudo a finalidade é a mensuração de 

dados agrupados por áreas como taxas de mortalidade. 

- Deslocamento – nesse caso o objeto de estudo é o fluxo entre regiões. 

(CARVALHO, 1997).   

No presente trabalho dar-se-á ênfase aos métodos de análise de áreas 

e geoestatística. 

 

2.4.1. Análise espacial de dados de áreas 

 

Segundo dados de áreas constituem-se elementos que agregam 

informações a áreas, onde cada polígono possui uma ou mais variáveis 

aleatórias, associada a ele como um todo e não a um ponto específico. Um 

exemplo desse tipo de abordagem é o censo demográfico, que agrega as 

informações levantados aos setores censitários, com a finalidade de manter em 

sigilo os domicílios entrevistados (KREMPI, 2004). 

 

2.4.2. Métodos de análise de área 

 

As taxas de incidência e de mortalidade são medidas simples e 

amplamente utilizadas para entender a distribuição de agravos. Essas taxas são 

calculadas como a razão entre o número de casos ou óbitos e o número de 

pessoas expostas ou até mesmo o número da população total da área (BRASIL, 

2006). 

As taxas estão sujeitas a grandes flutuações, que podem ser causadas 

por pequenas diferenças entre o número de casos de algumas das áreas 

estudadas. O que pode ocasionar variações abruptas nas taxas (BRASIL 2006). 

Esse fenômeno é mais observado em estudos cuja amostra possui 

tamanho reduzido. 
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2.4.2.1.  Matriz de vizinhança 

 

Quando se pretende analisar dados de áreas, o processo inicial consiste 

na elaboração de uma matriz de vizinhança ou matriz de proximidade. 

Dado um conjunto de áreas (A1,...,A2) é possível construir uma matriz de 

vizinhança com a finalidade de aferir a relação entre cada polígono com os 

vizinhos. Cada elemento da matriz representa uma média entre os elementos (Ai 

e Aj).   

Para a construção da matriz de conectividade se faz necessário a 

observação de alguns critérios (BRASIL, 2006). 

- Se o centroide de Ai está a certa distância de Aj; caso contrário o valor 

atribuído é 0. 

 

- Se Aj; faz fronteira com Ai; 0 em caso contrário. 

- O comprimento da fronteira e o perímetro de Aj; 

 

2.4.2.2.  Índice de Moran 

 

Há diferentes formas de aferir a dependência espacial. Entretanto, o 

método mais utilizado para essa finalidade é o cálculo do Índice de Moran ou 

índice de autocorrelação espacial. 

O índice de autocorrelação espacial mede a correlação de uma variável 

com ela mesma, que será sempre 1, entretanto quando medida nas áreas 

vizinhas terá valores distintos. 

Esse índice se assemelha aos demais índices de correlação, possui 

valores entre -1 e 1, onde os valores próximos a 0 indicam pouca semelhança e 

valores negativos indicam ausência de semelhança, já os valores próximos a 1 

indicam semelhança perfeita (BRASIL, 2006). 

O cálculo é feito a partir do produto dos desvios em relação à média do 

índice (PAIVA CARDOSO, 2003)  

O Índice de Moran se divide em dois índices local e global. O global mede 

a auto correlação de todos os polígonos. Em contrapartida, o LISA (local indicator 

of spacial association ou indicador local de associação espacial) mede a 
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correlação em uma área específica (KREMPI 2004). Esses indicadores são de 

fácil interpretação, já que são expostos através de mapas. 

O Índice de Moran permite comparar o valor de cada área com seus 

vizinhos, essa técnica permite visualizar graficamente através do diagrama de 

espalhamento de Moran. 

Para construir o diagrama de espalhamento de Moran, coloca-se no eixo 

X o valor do indicador da área em estudo e no eixo Y o valor dos dados, cada 

quadrante do gráfico do espalhamento pode ser interpretado como: 

- Q 1 (valores positivos, médias positivos ) e Q 2 (valores negativos, 

médias positivas) indicam associação positiva ou seja os vizinhos se 

assemelham em relação a uma dada variável. 

- Q 3 valores positivos, médias negativas) e Q 4 (valores negativos, 

médias positivas) indicam associação  espacial negativas, as áreas vizinhas não 

se assemelham quanto a variável em questão. A Figura 11, traz um exemplo de 

diagrama de dispersão do índice de Moran global, onde é mostrado um caso de 

forte autocorrelação espacial, uma vez que os pontos estão concentrados 

próximos a reta. 

Para indicar a significância estatística do teste, aplica-se o teste de 

pseudo-significância do I de Moran (BRASIL 2006). 

Onde são feitas diversas permutações para verificar a significância do 

valor obtido no teste de Moran local (LISA), como resultado obtém-se o LISA 

MAP que indica os locais onde índice foi estatisticamente significativo, podendo-

se assumir diferentes intervalos de confiança, o mais usual é o de 95% (BRASIL, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Exemplo de diagrama de 

dispersão de Moran (Fonte: 

MARTINS; CAIRES, 2015). 
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O diagrama de espalhamento pode ser exibido sob forma de um mapa 

temático, como mostra a Figura 12, no BOX MAP, onde cada polígono é 

apresentado indicando a sua localização no diagrama através de cores. Os 

polígonos coloridos em vermelho confirmam a existência de um cluster. Nas 

áreas do agrupamento, a variável em questão, crime, recebe as mesmas 

influências em todos os polígonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 12 - Exemplos de BOX MAP, e LISA MAP (Fonte: 
http://pt.slideshare.net/rheimann04/spatial-analysis-the-
primitives). 
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2.5.  ESTATÍSTICA APLICADA A DADOS ESPACIAIS 

 

2.5.1. Correlação  

 

A correlação é associação existente entre uma variável x e uma variável 

y. Quando essa relação é obtida através de equação y=x+βx, sendo possível 

ajustar uma reta aos dados, conclui-se que a correlação em questão é do tipo 

linear. 

Entretanto quando não poderem ser ajustados a equação citada 

anteriormente, não significa que não há correlação entre essas variáveis, mas 

que essa correlação é não linear (ARAKI LIRA, 2004). 

Segundo ARAKI LIRA, 2004, Uma forma simples de verificar a 

correlação existentes entre duas variáveis é através do diagramam de dispersão, 

onde são representados os pares (X; Yi), 1,2 ... n, onde n é igual ao número de 

observações. 

 

2.5.1.1.  Coeficiente a correlação de Pearson 

 

                O coeficiente de Pearson (r) é uma medida de associação linear entre 

variáveis, ele possui a seguinte a seguinte fórmula:  

 

 

 

 

 

O coeficiente de correlação de Pearson varia de -1 a 1, onde o sinal 

indica a direção na reta, enquanto o valor revela a força dessa relação entre x e 

y, enquanto valores próximos do 0 indicam ausência de correlação 

(FIGUEREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). 
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2.5.1.2.  Coeficiente de correlação de Spearman 

 

Ao contrário do coeficiente de Pearson o ρ (RHO) de Spearman é uma 

medida não paramétrica, não requerendo que a relação entre as variáveis seja 

linear, tão pouco que as variáveis sejam quantitativas (FIGUEREDO FILHO, 

SILVA JUNIOR, 2009). 

 

2.5.1.3.  Coeficiente de correlação de Kendall 

 

O (п - Tau) de Kendall é um coeficiente de correlação não paramétrico, 

utilizado para variáveis ordinais. Possui uma vantagem sobre o coeficiente de 

Spearman. O fato de poder ser generalizado para um coeficiente de correlação 

parcial (ARAKI LIRA, 2004, FIGUEREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). 

 

2.5.2. Análise de regressão       

 

Assim como a correlação, a regressão presta-se a identificar a relação 

existente entre variáveis. Quando essa relação se aplica a duas variáveis, uma 

dependente X e uma independente y. Trata-se de uma regressão linear simples 

(TACONELLI, 2010). 

 Quando a regressão se aplica a mais de duas variáveis, trata-se de uma 

regressão linear múltipla (TACONELLI, 2010). 

Ao contrário da correlação que apenas indica a existência de associação 

entre duas variáveis, a regressão por sua vez, fornece uma equação que indica 

o relacionamento matemático existente entre essas duas variáveis. Com  ela é 

possível predizer valores futuros, estimando-se quanto as alterações na variável 

independente podem alterar os valores da variável dependente (DE ALMEIDA 

PRADO et al., 2010). 

                  A primeira etapa para a construção de um modelo de regressão é a 

elaboração de um gráfico de dispersão, através do qual é possível observar se 

a relação entre as variáveis é realmente linear (TACONELLI, 2010).  

Em suma, a finalidade de uma regressão é mensurar o quanto os valores 

de uma variável resposta y, podem ser alterados mediante alteração na variável 

independente. Essa relação pode ser descrita pela seguinte equação:  
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Yi =α+βXi+ϵi 

Quando o modelo se aplica a um grupo de variáveis independente, tem-

se uma regressão linear múltipla, que é descrito pela equação:  

 

 

 

 Entretanto há diversos modelos, que podem ser ajustados de 

acordo com a finalidade e que se aplicam (DE ALMEIDA PRADO, 

BERVEGLIERI, MAYUMI TACHIBANA, & NOBUHIRO IMAI, 2010). 

Quando se pretende estudar a interação entre variáveis, incorporando-

se a elas a localização espacial, como uma das variáveis independentes, tem-

se uma regressão espacial, como descrito na equação:  

 

Y = ρWY + Xβ + ε 

 

Nesse caso, a variável dependente y incorpora a mediada de 

autocorrelação espacial, ρ é o coeficiente espacial autoregressivo (medida de 

correlação espacial), W é a matriz de vizinhança, WY expressa a dependência 

espacial Y, X é a matriz de observações das variáveis independentes, β é 

coeficiente da regressão e (ε) é o erro aleatório, com distribuição normal e 

variância constante (WELLAUSEN DIAS DE FREITAS, 2014) 

 

  

(1)           XXY iiii   22110
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3. OBJETIVOS  

 

3.1.  Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como principal objetivo, analisar 

geograficamente os casos de dengue ocorridos nos 10 municípios, pertencentes 

ao núcleo regional de saúde de Juazeiro BA, durante o período que compreende 

os anos de 2011 a 2015. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho são:  

- correlacionar os casos de dengue com variáveis demográficas econômicas e 

ambientais; 

- identificar os municípios que possuem os piores indicadores sociais e 

econômicos da região estudada; 

- elaborar mapas temáticos que possibilitem a compreensão da situação da 

dengue na região e das variáveis estudadas.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1.  Área de estudo 

 

A área de estudo é a regional de saúde de Juazeiro BA, denominada 

como Núcleo Regional de Saúde de Juazeiro (NRS- Juazeiro). Essa região é a 

16º das 38 subdivisões de saúde criadas pelo governo do estado para facilitar a 

gestão da saúde, ela é composta por 10 municípios situados ao norte do estado 

da Bahia, situados nas proximidades do polo de irrigação de Petrolina e Juazeiro. 

A área alvo do estudo se destaca economicamente, pela fruticultura 

irrigada, cebolicultura e caprinocultura, atividades que se desenvolveram às 

margens do rio São Francisco e do lago de Sobradinho. 

Observa-se na região forte urbanização, onde há maior concentração da 

população em cidades, que possuem índices de desenvolvimento diversos 

(TOMÉ; CARMO 2010). 

O aumento da densidade populacional em áreas urbanas constitui-se um 

dos fatores que facilitam a circulação da dengue (CATÃO, 2011). Os municípios 

que compõem a área estudada estão expostos na Figura13. 

Figura 13 - Mapa da regional de saúde de Juazeiro (BA) (Fonte: Elaboração própria). 
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Para o presente trabalho, foram utilizados os casos de dengue 

notificados e confirmados durante o período que compreende os anos de 2011 

a 2015, disponíveis no site da Superintendência de Vigilância em Saúde do 

Estado da Bahia (SUVISA-BA), que divulga informações sobre agravos e 

doenças, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).  

 

4.2. Taxa de incidência  

 

A maioria dos municípios da região do NRS – Juazeiro BA possui menos 

de 100.000 habitantes, por esse motivo a taxa de incidência foi calculada para 

10.000 habitantes, segundo metodologia proposta por (SIQUEIRA, 2011; 

RIBEIRO, MARQUES; VOLTOLINI; CONDINO, 2006). O cálculo da incidência é 

descrito pela seguinte equação: 

 

𝐼𝑑 =
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑢𝑒 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 
 10.000 

 

Os dados sócio demográficos foram adquiridos no Sistema de 

Recuperação Automática (SIDRA), pertencente ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

Como indicador do desenvolvimento dos municípios estudados foi 

utilizado o índice da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM). Esse índice foi escolhido por possuir 

divulgação anual, resultando na menor defasagem dos dados.  

 

4.3. Variáveis sócio demográficas 

 

Foram escolhidas variáveis sócio demográficas e ambientais, com 

finalidade de aferir a relação existente entre esses dados e os casos de dengue 

ocorridos no período de estudo (2011 a 2015). Os dados foram agrupados em 

banco de dados e estão expressos no Quadro 1. 
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Para elaboração dos mapas quantílicos referentes as variáveis 

selecionadas, exibidas no Quadro 1, foi adquirida no site do IBGE uma base 

cartográfica em formato Esri-shapefile, ou simplesmente shapefile, desenvolvido 

pela empresa ESRI com formato digital de arquivos vetoriais, utilizados em 

softwares de cartografia e SIG. 

A base cartográfica adquirida era referente à divisão política dos 

municípios do estado da Bahia, realizando-se a seleção e o recorte dos 

municípios de interesse, com suas respectivas tabelas de atributos.  

A projeção escolhida foi a Universal Transversa de Mercator (UTM), 

também conhecida como Conforme de Gauss, ela ,é resultado da projeção da 

terra em um cilindro tangente ao meridiano central (UFRGS, 2015) . 

O datum selecionado para elaboração dos mapas temáticos foi o 

Sistema Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), um sistema de 

referência adotado por alguns países da América do Sul, idêntico World Geodetic 

System (WGS 84), utilizado mundialmente, porém com pequena variação em 

Variáveis Descrição 

Id_dengue 

 

Número de casos de dengue no período dividido pela população total e 

multiplicado por 10.000 

População População total do município segundo o censo 2010; 

IFDM 2011 Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, ano 2011; 

IFDM 2012 Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, ano 2012; 

IFDM 2013 Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, ano 2013; 

PIB Produto interno bruto Per capita; 

Analfabetismo 

 

Pessoas com 15 anos ou mais sem instrução e pessoas dessa faixa etária 

com fundamental incompleto (Censo 2010); 

Nível Superior Completo 
Número de pessoas com nível superior completo (Censo 2010); 

 

Esgoto Número de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno (Censo 2010); 

 

Lixo Jogado 

 

Número de domicílios com lixo acumulado em logradouros no entorno 

(Censo 2010). 

Quadro 1 - Variáveis sócio demográficas, econômicas e ambientais, selecionadas 
para posterior correlação com os casos de dengue  

  

Legenda: FINJAN – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Fonte: IBGE/SUVISA              
BA).     
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relação ao achatamento da terra (ESTEIO, 2015). As operações cartográficas 

foram realizadas com a utilização dos softwares livres Qgis e Terraview.    

Para constatar a presença de clusters (agrupamentos) relacionados aos 

casos de dengue e demais variáveis estudadas, foi calculado o índice de Moran 

global e local, para testar a significância estatística dos testes foi realizado o 

teste de pseudo-significância para cada um dos índices de Moran, local e global. 

Esse processo foi realizado nos softwares gratuitos Terraview e Geoda, 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pela 

Arizona State University, School of Geographical Sciences and Urban Planning 

(Anselin, 1995; INPE, 2015). 

Para verificar a relação existente entre os casos de dengue e as 

variáveis selecionadas foram aplicados os testes estatísticos de normalidade, 

Shapiro Wilk e análise de correlação de Spearman e Kendall. 

As variáveis que apresentaram correlação com os casos de dengue, 

foram submetidas a análise de regressão. 

Foram escolhidos três modelos de regressão, o modelo linear 

generalizado, espacial e erro espacial, com a finalidade de aferir qual das 

variáveis elencadas apresentaria correlação com os casos de dengue.  

Os testes estatísticos utilizados no presente trabalho foram realizados 

no programa R, exceto os testes de regressão espacial e erro espacial, que 

foram efetuados no programa Geoda. 

  

http://geoplan.asu.edu/
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Mediante a análise exploratória dos dados observou-se a maior 

concentração dos casos nos municípios de Juazeiro, Casa Nova e Remanso. 

Em ralação à distribuição anual, o ano de 2011 registrou o maior número de 

casos no período de estudo (2011 a 2015), os dados são expostos na Tabela 1.  

 

 

 

  

 

Com a finalidade de exibir com maior clareza a distribuição anual dos 

casos de dengue ocorridos na região estudada, foi elaborado um gráfico com os 

casos relacionados a cada município. O gráfico pode ser visualizado na Figura 

14, onde observa-se a maior concentração de casos nos municípios de Juazeiro, 

Casa Nova e Remanso, respectivamente. 

  

  

Município  2011 2012 2013 2014  2015 TOTAL 

Campo A. de Lourdes  

Canudos  

Casa Nova  

Curaçá 

Juazeiro  

Pilão Arcado 

Remanso  

Sento Sé  

Sobradinho 

Uauá 

306 

9 

772 

23 

1.036 

88 

328 

109 

33 

5 

16 

83 

54 

17 

402 

5 

52 

192 

2 

25 

106 

26 

5 

6 

218 

25 

659 

111 

2 

13 

7 

19 

383 

22 

764 

0 

154 

71 

17 

33 

11 

66 

184 

28 

540 

11 

132 

110 

10 

6 

446 

203 

1398 

96 

2960 

129 

1325 

593 

64 

82 

TOTAL 2709 848 1171 1470 1098 7296 

Tabela 1 - Casos de dengue ocorridos nos anos de 2011 a 2015 na regional de Saúde e 

Juazeiro (BA) e somatório de casos totais do período. 

 Fonte: SUVISA – BA.  

 



59 
 

Figura14 – Gráfico com a distribuição aual de casos para cada município estudado  
                  (Fonte:SUVISA BA). 
 

 

5.1.  Mapas temáticos  

 

5.1.1. Casos de dengue  

 

Os mapas expostos nessa seção, estão relacionados aos casos de 

dengue notificados e confirmados, além dos mapas de incidência adaptada para 

10.000 habitantes para o período de estudo. O mapa da Figura 15, apresenta os 

casos notificados durante o período de 2011, Constatando-se Maior 

concentração em Juazeiro e Casa Nova.   
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Figura 3: Distribuição anual de casos de dengue para cada município 
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De acordo com o levantamento, observa-se maior concentração dos 

casos nos muncípios de Juazeiro, Casa Nova, Remanso e Campo Alegre de 

Lourdes, repectivamente. 

O mapa exposto na Figura 16, mostra a incidência adaptada, apesar de 

Juazeiro concentrar o maior número de casos, verifica-se que esse número é 

proporcional ao tamanho da sua população, a incidência é maior na cidade de 

Casa Nova, em comparação ao tamanho da população. 

Figura 15 - Mapa temático com os casos notificados no ano de 2011 (Fonte: elaborado 

pelo autor). 

Figura 16 - Mapa de Incidência do ano de 2011 (Fonte: elaborado pelo autor). 
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No ano de 2012, os municípios com maior quantidade de casos foram, 

Juazeiro e Sento Sé, como está exposto na Figura 17. 

 

 

Por esse mesmo motivo a incidência em Sento Sé também é 

considerada elevada, uma vez que sua população é de (37.425 hab.) e o 

município registrou 192 casos no período, resultando em taxa de 51.30, 

considerada alta, segundo a metodologia adotada para o cálculo, como 

mostrado na Figura 18. 

  

Figura 17 - Mapa temático com os casos de 2012 (Fonte: elaborado pelo autor). 
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No ano de 2013 constatou-se que a localidade que notificou a maior 

quantidade de casos, foi Remanso (659) casos, essa informação é exibida na 

Figura 19. A cor mais intensa do município de Remanso representa a maior 

quantidade de casos notificados por esse município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18 - Mapa temático com a taxa de incidência de 2012 (Fonte: elaborado pelo 

autor). 

Figura 19 - Mapa temático com os casos de 2013 (Fonte: elaborado pelo autor). 
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O mapa de Incidência mostra que o referido município teve uma taxa 

localizada entre 0.12 a 0.16, como é possível observar na Figura 20. 

 

 

O mapa temático referente ao ano de 2014 demonstra que a 

concentração mais elevada de casos está nos municípios de Casa Nova, 

Remanso, Juazeiro e Sento Sé (FIGURA 21).  

 

 

 

  

Figura 20 - Mapa temático com a incidência de 2013 (Fonte: elaborado pelo 

autor). 

Figura 21 - Mapa temático com os casos de 2014 (Fonte: elaborado pelo 

autor). 
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Entretanto o mapa de incidência coloca os municípios de Uauá e 

Canudos com incidência elevada, além de Sobradinho e Sento Sé, como exposto 

na Figura 22. 

                     

 

 

 

 

 

O mapa com os dados referentes ao número de casos notificados 

durante o ano de 2015, mostra os municípios de juazeiro e Casa Nova, como 

detentores dos maiores números de casos, notificados no período, essa 

informação é exposta na Figura 23. 

 

Figura 22 - Mapa temático com a incidência de 2014 (Fonte: elaborado pelo 

autor). 

Figura 23 - Mapa temático com os casos de 2015 (Fonte: elaborado pelo autor). 
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Entretanto, o mapa de Incidência inclui os municípios de Remanso, 

Canudos e Sento Sé. Essa inclusão se deve ao fato de que esse mapa foi 

elaborado com base não somente na comparação entre o número de casos 

notificados em cada município, mas sim na proporção existente entre os casos 

e o tamanho da população. Os dados estão expostos na Figura 24.  

 

 

 

 

Com a observação dos mapas referentes a cada ano estudado, é 

possível observar que a concentração de casos se repete ao longo dos anos. 

Por isso foi elaborado também um mapa de incidência com o acumulado do 

período de estudo, como exposto na Figura 25. 

 

  

Figura 24 - Mapa temático com a incidência de 2015 ( Fonte: elaborado pelo 

autor). 
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Com a análise da incidência referente ao período de 2011 a 2015, 

observa-se que o município com maior número de registros foi Remanso. O 

mapa com as taxas totais do período, foi elaborado com a totalidade dos casos 

registrados, ele confirma os mapas anteriores, mostrando os números mais 

elevados nos mesmos municípios mostrados nos mapas vistos anteriormente. 

 

5.1.2. Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)  

 

O índice FIRJAN de desenvolvimento municipal (IFDM) foi a variável 

escolhida para aferir a situação do desenvolvimento das localidades estudadas.  

Em dezembro de 2015 a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) divulgou os índices referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, esses 

índices foram agrupados e serão exibidos sob a forma de mapas quantílicos. O 

IFDM referente a cada ano está exposto na Figura 26. 

 

 

Figura 25 - Mapa temático com a incidência total (2011-2015) (Fonte: 

elaborado pelo autor). 
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Figura 26 - Mapas temáticos com a distribuição do IFDM por ano (Fonte: elaborado pelo autor). 
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Observando os mapas temáticos com as informações referentes ao 

IFDM do período de 2011 a 2013, observa-se que os municípios com melhores 

taxas de desenvolvimento são Juazeiro, Sobradinho e Curaçá. Entretanto, esses 

municípios estão situados na faixa de desenvolvimento regular (0,4 a 0,6). Os 

municípios de Casa Nova, Pilão Arcado, Sento Sé e Canudos, estão na faixa de 

baixo desenvolvimento (0,3 a 0.4). 

Com o intuito de aferir se há autocorrelação espacial e a presença de 

Cluster´s para o IFDM, foi calculado o índice de Moran local. O resultado desse 

cálculo está exposto na Figura 27, sob a forma de BOX MAP, acompanhado do 

respectivo LISA MAP (Mapa de significância).  

Observando isoladamente os BOX MAP´s de cada ano, pode-se incorrer 

no erro de afirmar que há um cluster de alto desenvolvimento, esse agrupamento 

seria formado pelos municípios de Sobradinho, Juazeiro e Curaçá, entretanto se 

compararmos os mapas de clusters com seus respectivos mapas de significância 

estatística, constata-se que o índice de Moran local caracteriza como alto 

desenvolvimento, apenas o município de Juazeiro com p=0.001. 

Os municípios em vermelho exibem um possível agrupamento, cluster, 

entretanto ao observarmos os mapas de significância estatística, na parte inferior 

da figura, o agrupamento não se sustenta, uma vez que a significância estatística 

é confirmada apenas para um dos municípios. 

O Polígono referente a cidade de Remanso aparece como 

estatisticamente significativo, no mapa referente ao ano de 2013, porém esse 

resultado deve ser visto como discrepante, uma vez que ele não se repete nos 

anos anteriores, além disso não é possível considerar esses dois municípios 

(Remanso e Juazeiro) como cluster, visto que não são vizinhos. 

A partir dos mapas gerados pelo índice de Moran local, é possível inferir 

que os municípios da região estudada não obedecem o mesmo padrão de 

desenvolvimento.  
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Figura 27 - BOXMAP e LISAMAP para a variável IFDM (Fonte: elaborado pelo autor). 6
9
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5.1.3. Produto interno bruto per capta (PIB) 

 

O mapa temático referente ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, dos 

municípios estudados, mostra que a maior concentração de renda está nas 

localidades de Sobradinho (R$ 20.916,81) e Juazeiro (R$ 9.735,05). Os demais 

municípios possuem PIB na faixa entre (R$ 3.395,28 e 6.899,59). Os resultados 

referentes ao PIB estão expostos na Figura 28. 

 

O gráfico de dispersão do índice global de Moran (I=0.1444), exposto na 

Figura 29, revela que a autocorrelação espacial para essa variável é baixa e não 

significativa estatisticamente (p=0.36). Fato que pode ser confirmado pelo 

afastamento dos pontos da reta 

As variáveis relacionadas ao saneamento básico selecionadas para 

compor esse estudo foram, domicílios com esgoto a céu aberto no entorno e 

domicílios com lixo acumulado em logradouros no entorno, essas variáveis foram 

denominadas dentro do SIG do estudo como esgoto e lixo jogado. 

  

Figura 28 - Mapa temático PIB per capita (Fonte: elaborado pelo autor). 
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O mapa temático lixo em logradouros, mostra que os municípios que 

concentram a maior quantidade de domicílios com lixo acumulado no entrono 

são: Casa Nova e Sento Sé. No outro extremo dessa realidade estão os 

municípios de Sobradinho e Canudos, essas informações estão expostas na 

Figura 30. 

O índice de Moran global -0.2195, exposto na Figura 31, mostra um 

índice muito baixo e negativo, evidenciando a inexistência de autocorrelação 

espacial para essa variável. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29 - Gráfico de dispersão do índice de     

Moran Global para variável IFDM 

(Fonte: elaborado pelo autor). 

Figura 30 - Mapa temático Lixo em logradouros (Fonte: elaborado pelo 

autor). 
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5.1.4. Esgoto 

 

O número de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno, foi 

agregado ao SIG do presente trabalho, compondo a variável esgoto.  

Através da análise visual do mapa, exibido na Figura 32, referente a 

variável esgoto, constata-se que o município de Juazeiro apresenta um valor 

muito elevado em comparação aos demais municípios, esse valor pode 

caracterizá-lo como um outlair. 

Quanto ao índice de Moran global, observa-se a existência de baixa 

autocorreleção espacial (-0,832) e estatisticamente pouco significativo, com 

p=0,43. O gráfico de dispersão do índice global de Moran, para a variável esgoto 

está exposto na Figura 33. 

 

  

Figura 31 - Gráfico de dispersão do índice de Moran 

para a variável lixo em logradouros (Fonte: 

elaborado pelo autor). 
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Figura 4 - Mapa temático domicílios com esgoto a céu aberto no entorno 

(Fonte: elaborado pelo autor). 

Figura 33 - Gráfico de dispersão do índice de Moran 

Global para a variável esgoto a céu aberto 

(Fonte: elaborado pelo autor). 
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5.1.5. Escolaridade  

 

Com a obtenção desses dados, o número total de habitantes da 

população de cada município e o número de pessoas com 15 anos ou mais sem 

instrução e com nível fundamental incompleto, mostrado no Quadro 2, foi 

possível calcular o percentual de pessoas com baixo índice de escolaridade e 

nível superior completo. 

 

O percentual obtido foi agregado a uma tabela de atributos e exposto 

sob a forma de mapa temático, exposto na Figura 34.  

Os municípios que concentram o maior percentual de pessoas com baixo 

índice de escolaridade são: Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Remanso, 

Uauá e Canudos, (39,20 a 42,00 %). Os municípios de Casa Nova, Sento Sé e 

Curaçá, estão na faixa cujos valores estão entre (36,40 e 39,20%). 

Sobradinho se encontra no intervalo com valores entre (30,80 a 33,60%), 

Juazeiro é o município com os menores valores (28,00 a 30,80%). Essas 

informações estão expostas na Figura 35. 

Os percentuais de indivíduos com nível superior completo nos 

municípios estudados, são baixos, concentrando-se entre (1,0 e 4,0%). Seis 

municípios possuem valores situados entre (1,0 e 1,6%), são eles: Campo Alegre 

de Lourdes, Pilão Arcado, Sento Sé, Casa Nova, Curaçá e Canudos. 
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O município que concentra a maior quantidade de pessoas com nível 

superior completo é o município de Juazeiro (3,4 a 4,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sento Sé  

 

 

Sento Sé  

 

Casa Nova  

 

 

Casa Nova  

 

Remanso  

 

Remanso  

Pilão 

Arcado 
 

Pilão 

Arcado 

Campo Alegre  

de Lourdes  

 

Campo Alegre  

de Lourdes  

Sobradinho 

 

Sobradinho 

Curaçá  

 

Curaçá  

Juazeiro  

 

Juazeiro  

Uauá 

 

Figur

a 6 - 

Mapa 

temát

ico 

com 

o 

perce

ntual 

de 

indiví

duos 

sem 

instru

ção 

ou 

ensin

o 

funda

ment

al 

inco

mplet

o.Uauá 

Canudos  

 

Canudos  

Figura 34 - Mapa temático com o percentual de indivíduos sem 

instrução ou ensino fundamental incompleto (Fonte: 

elaborado pelo autor). 

 

Figura 5 - Mapa temático com o percentual de indivíduos sem instrução ou ensino 

fundamental incompleto. 

Figura 35 - Mapa temático com o percentual de indivíduos com nível superior 

completo (Fonte: elaborado pelo autor). 

 

 

 

Figura 8 - Mapa temático com o percentual de indivíduos com nível superior 

completo. 
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5.1.6. Autocorrelação espacial para a incidência de dengue 

 

O índice de Moram global foi aferido, tomando por base os casos de 

dengue notificados, com intuito de identificar a presença de autocorrelação 

espacial. Para verificar a significância estatística foi realizado o teste de pseudo-

significância com 999 permutações, para o I de Moran. 

Os resultados serão expostos sob a forma de diagrama de dispersão 

para os casos ocorrido em cada ano (FIGURA 36). 

Os resultados do índice de Moran global foram baixos e negativos (-

0,105677 a -0,30617), sendo que nenhum deles apresentou significância 

estatística. 

Ao observar esses resultados, é possível afirmar que não é possível 

rejeitar a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial para os casos de 

dengue ocorridos nos municípios estudados. Dito isto, constata-se que a 

ocorrência de dengue em uma das localidades estudadas não sofre influência 

do mesmo regime espacial da ocorrência verificada nos municípios vizinhos. 

Para confirmar essa afirmação, foi calculado o índice de Moran local. Os 

índices locais foram expostos sob a forma de mapa de clusters (aglomerados), 

exibido na Figura 37 e do respectivo mapa de significância estatística LISA MAP 

(FIGURA 28). 

O índice local foi calculado com base no somatório dos casos de dengue 

ocorridos durante todo o período. Ele evidencia a existência de um cluster de 

alta incidência. Entretanto essa informação só pode ser confirmada com o mapa 

de significância estatística. 
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Figura 36 - Gráfico de dispersão com o índice de Moran Global para os casos de 2011 a 2015 (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

 

Figura 10 - BOXMAP com índice de Moran local para a incidência de 2011 a 2015Figura 11 - Gráfico de dispersão 

com o índice de Moran Global para os casos de 2011 a 2015, mostrando a inexistência de 

autocorrelação espacial. 
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Ao comparar os resultados dos índices locais e globais, verifica-se 

que os mesmos divergem, em parte, pois o LISAMAP mostra que há 

autocorrelação espacial, ao contrário do que é demonstrado pelo índice global, 

entretanto, essa correlação é baixa. 

Apesar dos valores de significância estatística serem diferentes (p=0,01 

e p=0,001) pode-se afirmar a existência de um cluster de baixa autocorrelação 

espacial que foi confirmada pelo mapa de significância. 

Com esses resultados é possível inferir que a ocorrência de dengue nos 

municípios de Juazeiro, Curaçá e Uauá está sujeita a influência das mesmas 

variáveis, apesar da influência das variáveis em comum ser baixa. O LISAMAP 

não confirma a presença de um cluster de alta incidência, mas mostra que os 

municípios de Juazeiro, Curaçá e Uauá, recebem a influência das mesmas 

variáveis, apesar dessa influência ser baixa, como exposto na FIGURA 38. 

 

  

Figura 37 - BOXMAP com índice de Moran local para a incidência 

de 2011 a 2015 (Fonte: Elaborado pelo autor). 

. 
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5.2.  Análise estatística  

 

Foram realizados testes estatísticos para aferir a relação existente entre 

os casos de dengue e as variáveis sócio-demográficas e ambientais. Para a 

escolha desses testes, aferiu-se a aderência das variáveis à distribuição normal. 

O teste de normalidade escolhido foi o teste de Shapiro Wilk, devido sua 

alta sensibilidade para amostras com N reduzido (TORMAN, COSTER, RIBOLDI 

2012). Os resultados do teste de normalidade foram organizados na Tabela 2. 

Com os resultados obtidos com o teste de normalidade conclui-se que 

para cinco das variáveis selecionadas (dengue, população, PIB, analfabetismo 

e esgoto), cujo valor do teste de significância resultou no valor p<0.05. Não 

permitindo rejeitar a hipótese nula de não normalidade dos dados, por esse 

motivo adotou-se uma abordagem não paramétrica. 

 

  

Figura 38 - LISAMAP com a significância estatística para a incidência 

de 2011 a 2015 (Fonte: Elaborado pelo autor). 
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5.2.1. Correlação  

 

Comprovada a não aderência dos dados à distribuição normal, optou-se 

por correlacionar a variável dengue com as demais variáveis sócio demográficas  

e ambientais, através dos coeficientes de correlação de Spearman e Kendall, 

acompanhados dos seus respectivos valores de significância. Os resultados 

foram agrupados no Tabela 3. 

Os coeficientes de correlação obtidos revelam a existência de 

associação entre os casos de dengue e três das variáveis selecionadas: 

população, analfabetismo e lixo jogado. 

Essas variáveis apresentaram correlação moderada a forte, entre 0,758 

e 0,818 e estatisticamente significativas (p< 0.05), sendo que os resultados 

foram similares em ambos os testes de correlação. Os testes de normalidade e 

de correlação foram realizados no software R. 

 

 

 

Tabela 2 - Resultados do teste de normalidade 
(Shapiro Wilk) e respectivo teste de 
significância – Casa Nova (BA), 2015. 

 
Variáveis w p 

Dengue 

População 

IFDM 2011 

IFDM 2012 

IFDM 2013 

PIB 

Analfabetismo 

Superior Completo 

Esgoto 

Lixo Jogado 

0,75589 

0,57948 

0,90265 

0,90284 

0,90516 

0,58074 

0,675 

0,94642 

0,51709 

0,94107 

0,004 

0,031 

0,234 

0,2353 

0,2493 

0,0035 

0,0004 

0,6263 

0,0057 

0,565 

Legenda: w – valor da normalidade / p – valor de 

significância (Fonte: Elaborado pelo 

autor).  

 

Legenda: w – valor da normalidade / p – valor de 

significância 



81 
 

 

 

 

 

 

Com a análise dos resultados obtidos constatou-se que todos os 

municípios estudados notificaram casos de dengue durante o período de estudo. 

Entretanto, os municípios de Juazeiro, Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, 

Remanso e Sento Sé apresentaram taxas de incidência maiores que trinta casos 

para 10.000 habitantes, considerada elevada para a metodologia de cálculo de 

incidência proposta.  

Comparando a situação epidemiológica da região estudada à situação 

do restante do estado, observa-se que a distribuição anual dos casos é 

semelhante, havendo decréscimo no número de casos a partir do ano de 2011, 

com leves flutuações nos anos posteriores (SESAB, 2015). 

A diminuição do número de casos pode ser explicada pelo fato de que, 

nos anos de 2010 e 2011, houve a introdução da Chikungunya no Brasil, o que 

levou a intensificação das ações de controle ao Aedes (BRASIL, 2010). 

 

 

 

 

Variáveis Spearman p Kendall p 

População 

IFDM 2011 

IFDM 2012 

IFDM 2013 

PIB 

Analfabetismo 

Superior Completo 

Esgoto 

Lixo Jogado 

0,818 

-0,055 

0,248 

-0,006 

0,018 

0,818 

0,418 

0,515 

0,758 

0,004* 

0,881 

0,489 

0,987 

0,960 

0,006* 

0,229 

0,128 

0,01* 

0,733 

0,022 

0,244 

0,022 

0,111 

0,733 

0,289 

0,333 

0,556 

0,0003* 

0,929 

0,324 

0,929 

0,655 

0,002* 

0,245 

0,180 

0,025* 

Tabela 3 - Resultados dos Testes de correlação entre os casos de dengue e as variáveis 

demográficas e teste de significância estatística – Casa Nova (BA), 2015. 
   

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Resultados dos Testes de correlação e teste de significância estatística – Casa Nova 

(BA), 2015. 
   

 

 

 

 
Legenda: *Variáveis que apresentaram significância estatística em ambos os testes.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Legenda: *Variáveis que apresentaram significância estatística em ambos os testes.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2.1.1. IFDM  

 

Os testes de correlação entre dengue e IFDM resultam em valores 

negativos e não significativos estatisticamente. Esse resultado se assemelha ao 

encontrado por outros autores (SCANDAR,  2007; CABRAL FREITAS, 2012). 

Indicando que novos casos de dengue podem surgir mesmo em locais com 

indicadores socioeconômicos favoráveis, uma vez que, no território brasileiro, 

principalmente nas grandes metrópoles, a pobreza e a riqueza convivem 

intimamente. Nas grandes cidades, há locais onde a assistência do estado é 

escassa, expondo a população a risco de contágio de muitas enfermidades, 

inclusive, à dengue (SCANDAR, 2007). 

 

5.2.1.2.  PIB 

 

Como o IFDM, a variável econômica PIB per capita não demostrou 

correlação com os casos de dengue, confirmando o caráter democrático da 

dengue, atingindo municípios com taxas de desenvolvimento satisfatória com a 

mesma intensidade com que atinge municípios com baixos índices de 

desenvolvimento (SCANDAR, 2007). 

Durante a consulta a literatura relacionada ao tema, foi possível 

constatar que a literatura relacionada ao estudo da relação existente, entre a 

dengue e a economia, é escassa. A relação entre essas variáveis deve ser 

estudada em maior profundidade. 

 

5.2.1.3. Escolaridade 

 

O número de estudos que correlacionam dengue e escolaridade é 

insuficiente. Entretanto, os trabalhos encontrados demonstram maior incidência 

entre pessoas com menos anos de estudo (COSTA ROCHA, 2011; ARAÚJO 

TEIXEIRA, 2008). Porém, não há consenso sobre a questão. (VASCONCELOS 

et al. 1998) em estudo relacionado à cidade de Fortaleza identificou maior 

soroprevalência da dengue na população com maior escolaridade e renda. 

Atribuíram esse fato ao hábito das pessoas mais favorecidas em cultivarem 

plantas aquáticas e ao maior uso de descartáveis. 
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A região estudada possui alta taxa de analfabetismo. Observa-se que, 

dentre os municípios estudados, 5 possuem taxa entre 39 e 42%; três estão na 

faixa entre 36 e 39%, acima do que é observado no Estado da Bahia como todo 

(10,7 a 17,2%), segundo a pesquisa nacional de domicílios do ano de 2011 

(IBGE, 2014). 

Uma das possíveis explicações para a alta correlação observada entre 

dengue e analfabetismo, observado no estudo, pode estar ligada a grande 

quantidade de pessoas com baixo índice de escolaridade verificado. 

A educação caracteriza-se como potencial para a aquisição de renda, o 

que pode modificar a situação de moradia do indivíduo dos seus familiares 

(PEREIRA FONSECA, 2002). Todavia, como já foi dito, não há consenso acerca 

da associação existente entre dengue e escolaridade, mas faz-se necessário 

uma investigação mais refinada sobre o tema. 

Pereira Fonseca (2002) afirma que pessoas com mais instrução são 

mais habilitadas a adquirir conhecimentos, inclusive quanto a métodos de 

prevenção de enfermidades. 

 

5.2.1.4. Lixo jogado e população  

 

A correlação entre dengue e a presença de lixo acumulado mostrou-se 

forte  (0,758 – 0,556), segundo teste de correlação executado. E essa variável 

tem forte influência sobre os casos de dengue pela capacidade do lixo 

acumulado a céu aberto de propiciar o aumento de números de criadouros 

artificiais para o vetor. 

Segundo Catão (2011), a presença do lixo acumulado no entorno dos 

domicílios é uma realidade comum a áreas com histórico de baixos índices de 

desenvolvimento socioeconômico. O lixo figura entre os principais agravantes à 

situação de saúde de uma população, pelo fato de muitas enfermidades estarem 

associadas a ele, entre elas a dengue. Além disso, cabe salientar que a 

disseminação do Aedes aegypti é facilitada em locais onde a coleta de lixo é 

inadequada ou deficiente, fatos corroborados por esta pesquisa. 

As localidades com índices socioeconômicos desfavoráveis, geralmente, 

são áreas onde o crescimento populacional é desordenado e, em conjunto com 
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a presença de lixo, o adensamento populacional leva ao aumento do risco de 

contágio, confirmando pesquisa de Catão (2011 apud TEIXEIRA, 2002). 

Cerificou-se que o ambiente com a presença de lixo e esgoto é ideal para 

o aumento da densidade vetorial, principalmente quando esse ambiente é 

localizado em áreas urbanas pela maior densidade populacional, fato este 

também analisado por Catão (2011). 

É interessante observar que a infestação do Aedes aegypti ocorre tanto 

em áreas com infraestrutura adequada quanto em áreas não atendidas pelos 

serviços básicos de saneamento. Entretanto, há diferença explícita entre essas 

duas realidades. Nas áreas desfavorecidas, observa-se que, por mais que as 

ações de limpeza e melhoria das condições ambientais sejam feitas com afinco 

por parte da população, não é possível controlar a infestação sem a melhoria 

dos serviços de saneamento oferecidos somente pelo estado. O adensamento 

populacional em conjunto com os demais indicadores sócios demográficos 

citados aqui são características comuns a grande parte dos municípios 

brasileiros, conforme dados também coletados por Catão (2011). 

O presente trabalho estudou os casos de dengue nos municípios 

pertencentes ao núcleo regional de saúde de Juazeiro. Contudo, a dimensão 

reduzida da área de estudo configurou-se como um dos fatores limitantes 

encontrados durante a execução da análise espacial.  
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5.3.  Análise de Regressão  

 

5.3.1. Modelo linear generalizado  

 

Para realização da análise de regressão, foram selecionadas as 

variáveis que apresentaram correlação com os casos de dengue no teste de 

correlação (lixo, população e analfabetismo. O primeiro passo para a regressão 

foi a elaboração de gráficos de dispersão, expostos na Figura 39, para verificar 

a existência de relação linear entre as variáveis.   

 Mediante análise dos gráficos de dispersão, é possível concluir que 

a relação existente entre a variável lixo jogado e os casos de dengue é baixa 

com um coeficiente de 0.09409 e um valor de significância de p=0.2144, não 

significativo estatisticamente. 

 Por esse motivo decidiu-se aplicar um modelo de regressão linear 

generalizado, uma vez que esse tipo de modelo tem a característica de ser mais 

flexível, que a regressão linear múltipla. 

 

 

 

 

 

 

Durante a execução da análise de regressão, constatou-se que o modelo 

que melhor se ajustou foi o modelo que excluía a variável (lixo_jog). O resultado 

obtido com o teste de regressão está exposto na Figura 40.  

 

Dengue – Analfabetismo 

 

Dengue – Analfabetismo 

Dengue – Lixo Jogado  

 

Figura 14 - Gráficos 

de dispersão da 

variável dengue e 

variáveis, 

independentesDengue 

– Lixo Jogado  

Dengue – População 

 

Dengue – População 

Figura 39 - Gráfico de dispersão do teste de regressão entre as a variável dependente, dengue e 

as variáveis independentes: analfabetismo, lixo no entorno dos domicílios e população. 

No gráfico referente à variável Lixo no entorno dos domicílios, os pontos estão afastados 

da reta demonstrando a inexistência de uma correlação linear (Fonte: Elaborado pelo 

autor). 

 

Figura 12 - Resumo do modelo de regressão escolhidoFigura 13 - Gráficos de dispersão da variável dengue e 

variáveis, independentes. No gráfico referente à variável Lixo em logradouros, os pontos estão 

afastados da reta demonstrando a inexistência de uma correlação linear. 
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Observa-se que o coeficiente para variável analfabetismo foi alto, além 

disso, o critério de Akaike (AIC), usualmente opta-se por modelos em que esse 

valor é baixo, fato que indica que o modelo é capaz de explicar a relação entre 

as variáveis. O passo seguinte foi a obtenção dos resíduos, expostos na Figura 

41.  

 

 

 

 

Com a obtenção dos resíduos, é possível testá-los quanto a sua 

aderência a distribuição normal para, assim, confirmar eficiência do modelo e 

explicar a relação entre as variáveis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Resultado do teste de normalidade dos resíduos. Demonstrando aderência 

a distribuição normal e a eficiência do modelo escolhido (Fonte: Elaborado 

pelo autor). 

 

 

Figura 17 - Resultado do teste de normalidade dos resíduos, atestando a normalidade dos 

resíduos, pois, mediante o teste de Shapiro Wilk, é possível rejeitar a hipótese 

Figura 41 - Teste para obtenção dos resíduos, para cada coeficiente da regressão. 

R – Casa Nova (BA), 2015 (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

Figura 15 - Resultado do teste de normalidade dos resíduosFigura 16 - Teste para obtenção 

dos resíduos, para cada coeficiente da regressão, utilizando o Programa R – 

Casa Nova (BA), 2015. 

Figura 40 - Resumo do modelo de regressão escolhido. O maior coeficiente de 

correlação foi observado na variável analfabetismo (Fonte: 

Elaborado pelo autor).   

 

. 
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A partir do teste de normalidade dos resíduos, é possível afirmar que o 

modelo é eficiente para explicar a relação entre as variáveis, uma vez que o valor 

de significância foi maior que 0,05, rejeitando-se a hipótese nula de não 

normalidade. 

Analisando o modelo linear generalizado, constata-se que a variável que 

apresentou maior interferência nos casos de dengue foi o analfabetismo. Este 

resultado foge do esperado, onde o usual seria que a maior interferência fosse 

atribuída ao lixo acumulado em logradouros no entorno dos domicílios. 

Uma possível explicação para esse resultado é a não inserção de dados 

relacionados a infestação do vetor, como Índice de Infestação Predial (IIP), e 

Índice de Breteau (IB). 

 

5.3.2. Regressão espacial  

 

Este estudo tem como característica a análise da relação da dengue com 

outras variáveis, com enfoque na distribuição espacial. Por esse motivo, foram 

realizados também testes de regressão espacial, selecionando-se dois modelos, 

regressão espacial e erro espacial. O software escolhido para realização desses 

testes foi o Geoda, os resultados da regressão estão expostos na Tabela 4. 

 

 

 

                               

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 - Resumo do modelo de regressão especial selecionado. Observa-se 

novamente que os maiores coeficientes estão relacionados à 

variável analfabetismo. Elaborado pelo autor – Casa Nova (BA), 

2015. 
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                            *Valor do R2 próximo a 1 demonstrando uma forte correlação. 
                            **Baixo valor do Critério de Informação de Akaike (AIC), 

demonstrando eficiência do modelo escolhido.  
 Fonte: Elaborado pelo autor.  
                                 

 

Quanto à regressão espacial, constatou-se que o modelo que 

demonstrou maior capacidade para explicar a relação entre as variáveis foi o de 

erro espacial. 

A escolha desse modelo foi baseada em dois critérios: o critério de 

informação de Akaike (AIC), que nesse modelo foi o menor 147,157 em 

comparação aos demais modelos. E o critério do R2, que no erro espacial foi 

maior 0,9305. 

Com base no R2 observado pode-se afirmar que pelo menos uma das 

variáveis selecionadas para o teste de regressão, tem forte relação com os casos 

de dengue. 

Analisando com maior acurácia o modelo de regressão escolhido, é 

possível afirmar, através do valor do R2, que a relação entre as variáveis 

independentes e a dependente é fortíssima, ou seja, as variáveis independentes 

explicam 93% da variável dependente (dengue) 93% dos casos de dengue 

notificados na região estudada, durante o período de estudo, tem relação com 

as variáveis independentes (analfabetismo, lixo em logradouros e esgoto a céu 

aberto) selecionadas para o modelo. 

Entretanto, essa relação não é igual para todas as três variáveis, o 

resultado do modelo escolhido mostra que o analfabetismo apresentou 

coeficiente maior que as demais e mostrou-se estatisticamente significativo 

(FIGURA 43).   

Variáveis Espacial Erro espacial 

População 

Analfabetismo 

Lixo jogado 

R2 

AIC 

-0,0227 

0,1456 

-0,0201 

0,9127* 

149,716** 

-0,0327 

0,1821 

0,0076 

0,9305* 

147,157** 

Tabela 4 - Resultados dos testes de regressão espacial entre variáveis 

dengue e demográficas (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

Figura 18 - Resumo do modelo de regressão especial 

selecionadoTabela 2 - Resultados dos testes de regressão 

espacial entre variáveis ‘dengue’ e ‘demográficas’ – Casa Nova 

(BA), 2015. 
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Entretanto, com a análise do índice de Moran local dos resíduos, é 

possível inferir que não há padrão espacial comum para os municípios 

estudados, no que se refere aos casos de dengue notificados e confirmados no 

período de estudo (FIGURA 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - BOXMAP e gráfico de dispersão com o resultado do teste de regressão 

espacial, obtido a partir do Programa R. Os resultados mostram auxência de 

correlação espacial – Casa Nova (BA), 2015 (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

Figura 19 - BOXMAP e gráfico de dispersão com o resultado do teste de regressão espacial, obtido 

a partir do Programa R – Casa Nova (BA), 2015. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Através dos testes de correlação verificou-se a existência de forte 

associação entre os casos de dengue, ocorridos na área de estudo e as variáveis 

demográficas estudadas, principalmente em relação ao analfabetismo. 

Entretanto, faz-se necessário ampliar esse estudos para explicar com maior 

clareza a correlação entre dengue e essas variáveis. 

Uma possível estratégia para explicar com maior eficiência a 

disseminação de casos de dengue na área estudada seria a inserção de dados 

relacionados ao vetor, dados referentes aos índices de infestação predial e 

índice de Breteau. Com essas informações seria possível expor as áreas com 

maior densidade de transmissão, e que fatores ambientais e demográficos 

explicam a proliferação do Aedes aegypti nessas áreas. 

A análise espacial possibilitou a identificação dos municípios com os 

piores índices de desenvolvimento humano, com destaque para os municípios 

de Uauá, Pilão Arcado e Canudos. 

Os mapas temáticos são ferramentas de grande importância para 

análise e divulgação de dados relacionados à saúde. Eles possibilitam o 

entendimento da situação da dengue na área estudada e também da situação 

econômica e social, possibilitando analisar visualmente a relação existente entre 

a dengue e o espaço, seja ele físico ou social. 

Ficou evidente que as localidades estudadas apresentam uma situação 

de epidemia da enfermidade estudada, fato constatado através da notificação 

periódica de um número considerável de casos. 

 Apesar da notificação periódica de novos casos ainda é possível 

constatar a presença de subnotificações, o que pode ser comprovado pela 

oscilação nos dados relacionadas à incidência de dengue, esse fato também 

explica as mudanças drásticas nas cores dos mapas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Mapeamento mostrou-se uma estratégia metodológica eficiente para 

estudar a situação de saúde de populações diversas. Através dele é possível 

agrupar dados de diferentes origens e expô-los sob a forma de mapas, que por 

sua vez, constituem-se alternativas eficientes para a divulgação e análise de 

dados relacionados à saúde. 

Com os resultados obtidos, verificou-se que a região possui ampla 

distribuição de casos de dengue em seu território. Constatou-se também que 

essa enfermidade está relacionada à situação econômica, social e ambiental dos 

municípios estudados. Entretanto, se faz necessário o aprofundamento nesses 

estudos para o esclarecimento das relações existentes entre as variáveis 

selecionadas e a dengue.   

A ampla distribuição dos casos de dengue na região estudada e a 

comprovação estatística da correlação entre dengue e as variáveis sócio 

demográficas selecionadas como critério de inclusão para este trabalho abrem 

novo leque para futuras pesquisas estatísticas e epidemiológicas, uma vez que 

foi constatado a escassez de estudos abordando o tema da correlação da 

dengue com variáveis sócio demográficas, sob a ótica espacial e geográfica.  
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