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RESUMO 
 
 
Introdução:  Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas vivam em áreas de risco de 
dengue, em mais de 100 países endêmicos. Mais de 50 milhões de infecções 
ocorrem anualmente com 500.000 casos de dengue hemorrágica e 22.000 mortes, 
principalmente entre crianças. A cidade de Araraquara apesar de apresentar  boas 
condições sociais e econômicas, tem apresentado  graves epidemias de dengue na 
última década. Objetivo: Este estudo examinou os fatores socioambientais urbanos 
associados à incidência de dengue  em Araraquara, que é uma cidade de médio 
porte localizada no interior do estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil nos 
anos de 1998 a 2008. Métodos: Foi realizado um estudo ecológico longitudinal, no 
qual foram avaliados dados de incidência de Dengue notificados no  Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em todas as semanas 
epidemiológicas dos anos de 1998 a 2008, no município de Araraquara. As variáveis 
socioambientais urbanas investigadas foram extraídas do censo demográfico, de 
imagens de satélite e de planos de informações georreferenciados do ambiente 
construído. As variáveis meteorológicas investigadas foram obtidas a partir de uma 
estação automática com mediçoes diárias para todo o período analisado. Para 
investigar o padrão espaço temporal da distribuição da incidência de dengue no 
município, foram utilizadas as técnicas de análise exploratória de dados espaciais. 
Para investigar o efeito independente de variáveis socioambientais urbanas sobre a 
ocorrência de casos de dengue nos setores censitários de Araraquara, ao longo do 
período de 1998 a 2008, foram utilizados modelos de análise multivariada para 
dados longitudinais, por meio de equações de estimação generalizadas (GEE, 
Generalized Estimating Equations). Resultados: foram identificados  padrões 
sazonais da incidência de dengue.  Foram observados efeitos significativos de 
variáveis sociombientais urbanas, incluindo as variáveis  meteorológicas, 
epidemiológicas e  do ambiente construído,  como fatores de risco à ocorrência de 
dengue e estes fatores variam no tempo e no espaço. Conclusão: os resultados 
mostraram a complexidade dos fatores associados à incidência de dengue no 
município de Araraquara, que envolve fatores socioambientais urbanos, em  
diferentes  escalas espaciais e temporais.  A consideração dos fatores no 
planejamento de políticas públicas pode ser importante para o enfrentamento 
desse grave problema de saúde urbana.  
 

Palavras- chave: Dengue, saúde urbana, analise espaço temporal, GIS 

 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: It is estimated that 2.5 billion people live in areas at risk of dengue 
fever in more than 100 endemic countries. Over 50 million infections occur annually 
with 500,000 cases of DHF and 22,000 deaths, mostly among children. The city of 
Araraquara, despite having good social and economic conditions, had severe 
dengue epidemics in the last decade. Objective: This study examined the urban 
socio-environmental factors associated with the incidence of dengue in Araraquara, 
which is a medium-sized city located in the state of São Paulo, in southeastern Brazil 
in the years 1998 to 2008. Methods: We conducted a longitudinal ecological study, 
which evaluated data on the incidence of dengue reported in the Information 
System for Notifiable Diseases (SINAN) in all epidemiological weeks of the years 
1998 to 2008, for the city of Araraquara. The urban social and environmental 
variables investigated were taken from the census, satellite images and geo-
referenced data layers of the built environment. The meteorological variables 
investigated were obtained from an automatic station with daily measurements for 
the whole period. To investigate the pattern of spatial and temporal distribution of 
the incidence of dengue in the city, we used the techniques of exploratory spatial 
data analysis. To investigate the independent effect of urban social and 
environmental variables on the occurrence of dengue cases in the census tracts of 
Araraquara, over the period 1998 to 2008, we used multivariate analysis models for 
longitudinal data, and generalized estimating equations (GEE). Results: We 
identified seasonal patterns of dengue incidence. Significant effects were observed 
for urban social and environmental variables, including meteorological variables, 
epidemiological and built environment as risk factors to the occurrence of dengue 
and these factors vary in time and space. Conclusion: The results showed the 
complexity of factors associated with the incidence of dengue in the city of 
Araraquara, which involves urban socio-environmental factors at different spatial 
and temporal scales. The consideration of these factors in the planning of public 
policies can be important to deal with this serious problem of urban health. 
 

Key words:  Dengue, Urban Health, Spatial-temporal analysis, GIS 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta tese segue o modelo proposto pelo Programa de Pós-graduação em Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo.  

O projeto foi previamente submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.  

O texto inicialmente apresenta uma introdução que busca sistematizar o 

conhecimento existente e justificar o trabalho realizado. Em seguida, são 

apresentados os objetivos da tese.  No item seguinte a metodologia geral da 

pesquisa, que não foi contemplada nos manuscritos apresentados. Após a 

metodologia são apresentados os resultados da pesquisa, divididos em duas etapas. 

A primeira etapa contempla os resultados e produtos intermediários da tese que 

não foram contemplados nos manuscritos apresentados, mas foram utilizados para 

elaboração de todas as variáveis propostas no modelo de análise. A segunda etapa 

apresenta os manuscritos elaborados.  Em seguida, são apresentadas as conclusões 

e por fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas mas não 

contempladas nos manuscritos apresentados e as conclusões do estudo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 DENGUE COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE URBANA 

 

 

A dengue ocupa lugar de destaque no acometimento de populações em 

áreas urbanas, configurando um grave problema de saúde mundial (TEIXEIRA et al. 

2005).   

Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas vivam em áreas de risco de dengue, em mais 

de 100 países endêmicos e mais de 50 milhões de infecções ocorram anualmente, 

com 500.000 casos de dengue hemorrágica e 22.000 mortes, principalmente entre 

crianças (GUBLER, 2006). A prevalência global desta doença tem aumentado nas 

últimas décadas, ameaçando pessoas residentes em zonas urbanas, Peri - urbana e 

rural de regiões tropicais e subtropicais (CHANSANG & KITTAYAPONG, 2007).  

A dengue é uma arbovirose causada por um Flavivírus, com quatro sorotipos 

conhecidos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Caracteriza-se como doença febril 

aguda, com espectro clínico variando desde quadros febris inespecíficos, até 

manifestações graves com hemorragia e choque: a febre hemorrágica da dengue 

(FHD) e a síndrome do choque da dengue (SCD). A FHD ocorre em 2 a 4% dos 

indivíduos reinfectados. Os países tropicais e subtropicais, têm sido os mais 

atingidos em função de suas características ambientais, climáticas e sociais 

(GUZMÁN & KOURÍ, 2002; RIBEIRO et al., 2006).  

A infecção por um determinado sorotipo de vírus da dengue confere imunidade 

homóloga, que é duradoura, enquanto a imunidade para os outros sorotipos é 

apenas parcial e temporária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

O mosquito Aedes aegypti principal vetor transmissor do vírus da dengue, encontra-

se em constante adaptação nas áreas urbanas, em decorrência da sua biologia que 
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favorece sua expansão ao longo de áreas urbanizadas tropicais e subtropicais do 

planeta (ABRAHÃO, 2005; COX et al., 2007).  

O Aedes aegypti, encontra facilidade de adaptação e é, freqüentemente, 

encontrado em comunidades urbanas, principalmente nas comunidades com gestão 

da água e sistemas de resíduos sólidos precários e baixo controle vetorial (BARCLAY, 

2008) 

Segundo GOMES (2005), por muitos anos as espécies Aedes aegypti e Aedes 

albopictus têm sido reconhecidas como transmissoras do vírus da dengue. Para este 

autor, o papel das populações humanas e sua relação com Aedes aegypti e Aedes 

albopictus e as condições sob as quais se processam as interações para circulação 

viral, são partes indissociáveis da dinâmica de transmissão da dengue.  

Nesse sentido, o ambiente urbano reúne as principais características ecológicas e 

socioambientais que facilitam a proliferação e dispersão do Aedes Aegypti (GOMES , 

2005; CÂMARA et al., 2007). 

No sudeste asiático, o Aedes albopictus tem sido descrito como vetor secundário, 

por apresentar papel suplementar em epidemias de dengue. Nas Américas, apesar 

da ampla dispersão observada desde sua introdução em 1985, até o momento, não 

foi verificada transmissão de dengue em locais onde somente esta espécie estivesse 

presente (PEREIRA, 2001). 

ALMEIDA et al. (2007) afirmam que devido à estrutura complexa e heterogênea das 

áreas urbanas, mesmo um baixo nível infestação do vetor poderia levar a uma 

epidemia em uma área densamente povoada. Em áreas com uma maior dispersão 

da população, o nível de infestação semelhante não seria suficiente para manter a 

transmissão. 

A expansão geográfica de populações de Aedes aegypti e Aedes albopictus sofre 

influência de fatores ambientais e sociais, entre os quais o clima, a densidade 

demográfica e a atividade econômica (GLASSER & GOMES, 2002). As epidemias de 

dengue no Brasil em geral ocorreram em municípios com mais de 100.000 

habitantes (COSTA & NATAL, 1998; GLASSER & GOMES 2000; CHIARAVALLOTI NETO, 

et al., 1999).   
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Segundo FRUMKIN et al. (2004), as doenças infecciosas relacionadas ao 

saneamento básico e de coleta de lixo, que antigamente dominavam os agravos à 

saúde nas cidades, ressurgem com maior intensidade nos aglomerados urbanos de 

grande e médio porte.   

Vários aspectos do bem estar humano são influenciados pelo ambiente e muitas 

doenças podem ser favorecidas por fatores ambientais, por isso  a interação das 

pessoas com o ambiente é um importante componente da saúde pública (MOELLER, 

2005).  Para BARCELLOS et al. (2005), a situação de saúde de um indivíduo resulta 

de uma acumulação de situações históricas, ambientais e sociais que promovem 

condições particulares para a produção de doenças.  

A exposição ambiental dos indivíduos é determinada por fatores geográficos, como 

o local onde se vive, trabalha, estuda, assim como deslocamentos e interações em 

áreas de exposição, que, por sua vez, refletirão fatores individuais e demográficos 

de vida, como idade, sexo, classe social, renda, trabalho e modo de deslocamento, 

bem como outros fatores que influenciam a forma de conduzir a vida cotidiana 

(ELLIOT & SAVITZ, 2008).  

De acordo com CAIFFA et al., (2008), o estudo da saúde das populações no 

ambiente urbano traz um nova perspectiva de abordagem da própria saúde pública 

e requer transdisciplinaridade para o desenvolvimento de teorias, conceitos e 

métodos apropriados para a saúde urbana.   
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1.2 DESCRIÇÃO DA EXPANSÃO GEOGRÁFICA DA DENGUE  

 

1.2.1 Expansão mundial  

 

O primeiro registro de uma manifestação clinicamente compatível com a dengue foi 

encontrado em uma enciclopédia médica chinesa, o ano de 992. Com a expansão da 

indústria naval mundial, nos séculos XVIII e XIX, as cidades portuárias cresceram e 

tornaram-se mais urbanizadas, criando as condições ideais para o principal 

mosquito vetor da dengue, o Aedes aegypti (GUBLER, 2006).  

 

Número de países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

Figura 1. Evolução do número de países com notificações de dengue e febre 
hemorrágica da dengue. Fonte:OPS/OMS 
 

A figura 1 mostra a evolução do número de países com notificações de dengue e 

febre hemorrágica da dengue. É possível observar que a partir dos anos 1980, há 

um incremento no número de países com notificação, sendo que em 2001 houve o 

maior número de países com registro, 69 países. Num período de 40 anos a doença 

se expandiu para 67 países. 
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Na primeira metade do século XX, as maiores ocorrências de dengue foram 

registradas na Austrália, nos Estados Unidos, na Tunísia, em Taiwan e no Japão. 

Durante os anos 1980 e 1990 houve um aumento no número de epidemias de 

dengue, com centenas de milhares de casos no sudeste da Ásia e na America 

tropical e subtropical (HALSTEAD, 2006). 

 

Figura 2. Países com risco de Transmissão de Dengue, 2008. 

 

A Dengue está presente nas Américas há alguns séculos, no entanto situação atual é 

bastante dinâmica e tem piorado nas últimas décadas (WILSON & CHEN, 2002). Em 

1968, apenas 5 países registraram casos, e em 1981 a doença já estava presente em 

28 países do continente americano. 
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 De acordo com SHEPPARD (2011),  a aceleração da urbanização 

descontrolada  e os problemas associados tais como de gestão de resíduos precária 

em muitos cidades da América Latina,  contribuiram para a ampla distribuição de 

Aedes aegypti e o retorno da circulação do vírus da dengue.  Aproximadamente 3 

milhões casos de dengue foram oficialmente notificados nas Américas, durante  o 

período de 2001-2005, em comparação com 2,1 milhões de casos no período de 

1995-1999, destacando-se a contribuição do Brasil  no crescimento da magnitude 

da doença  nas Américas.  O Brasil sozinho é responsável por 41% do custo total 

relacionado à dengue nas Américas. 

 

 

1.2.2 Expansão no Brasil  

 

 

Na literatura científica há registro de casos na cidade de São Paulo ocorridos em 

1916 e em 1923 em Niterói.  A primeira evidência de ocorrência de epidemia de 

dengue no Brasil é de 1982, quando foram isolados os sorotipos DENV1 e DENV4, 

em Boa Vista Roraima, na Região Norte (BARRETO & TEIXEIRA 2008). 

De acordo com TEIXEIRA et al. (1999) a ampliação da difusão do DENV-1 começou 

em 1986, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, em áreas urbanas no 

Nordeste. Nos estados de São Paulo e Minas Gerais foram registradas  epidemias e 

surtos localizados.  O DENV-2 foi introduzido,  em 1990, em uma nova epidemia na 

cidade Rio de Janeiro, que afetou o Estado e outras áreas no Sudeste. Nesse ano, os 

primeiros casos de febre hemorrágica da dengue são registrados. 

No Brasil no período de 1998 a 2008, conforme aponta a figura 3, houve aumento 

número da mortalidade por Dengue e Febre Hemorrágica da Dengue, 

principalmente nos anos de 2002 e 2008, anos com registro de epidemias em vários 

municípios do país.   
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Figura 3.  Mortalidade por Dengue e Febre Hemorrágica da Dengue no Brasil, no 
período de 1998 a 2009. Fonte: DATASUS 
Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

As ocorrências de complicações da Dengue registradas nos últimos anos, podem  

indicar o aumento da gravidade da dengue no Brasil. A figura 4, mostra o conjunto 

das complicações de Dengue ocorridas no período de 2007 a 2011, incluindo 

alterações neurológicas, disfunção cardiorrespiratória e insuficiência hepática.  

Pode ser verificado o aumento do número de caso de dengue com complicações 

(Figura 4).  

 

 



 

22 

 

 

Figura 4. Ocorrências de complicações da Dengue no Brasil no período de 2007 a 
2011 
Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – 

 Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

No ano de 1998, houve uma grande expansão territorial da circulação viral e no 

Nordeste foi observada uma elevada incidência (564,1 por 100 mil habitantes) e um 

maior número de casos notificados (258.441).  Os vírus DENV-1 e DENV-2, até ao 

final do período 1994-98, circularam em 49,0% dos 5.507 municípios do país e o 

vetor foi detectado em mais de 50,0% (2910). Não foram relatados casos 

autóctones na região Sul, uma área onde o fator climático pode ter dificultado a 

proliferação do vetor (TEIXEIRA et. al., 2005). 
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Figura 5. Sorotipos circulantes no Brasil, 2001-2005 segundo unidades da 
federação. Fonte: CVE-SES-SP 
 

De acordo com TEIXEIRA et al., (2005) em 1999, a dengue se espalhou para outras 

áreas do país, especialmente pela região Norte, que apresentou a maior taxa de 

incidência nos anos subseqüentes , 408,1 por 100.000 habitantes em 2001. Os 

autores destacam que como Norte tem áreas de baixa densidade populacional e 

principalmente cidades pequenas, a propagação para a região acompanhou uma 

aparente diminuição na curva de incidência nacional. 

Em estudo realizado sobre o comportamento histórico da dengue, segundo as 

regiões brasileiras, CÂMARA et al., (2007) afirmam que,  embora a dengue tenha se 

revelado qualitativamente semelhante em todas as regiões do país, 

quantitativamente apresentou diferenças importantes. Os autores separam as 

regiões do país em dois grupos, um formado pelas regiões Nordeste e Sudeste, que 

detiveram 86% de todas as notificações, e o outro formado pelas regiões Norte, Sul 

e Centro-Oeste.  No primeiro grupo, estão os principais pólos de atração ou cidades, 

que os autores associam à disseminação do vírus e do vetor para o país. Para os 
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autores, as numerosas rotas de tráfego que irradiam destes pólos contribuem para 

a rápida disseminação do vírus e do vetor para outras áreas do país.  

 

 

1.2.3 A dengue no Estado de São Paulo  

 

 

No Estado de São Paulo, a transmissão de dengue foi observada, pela primeira vez, 

em 1987, nos municípios de Guararapes e Araçatuba. No verão de 1990/91, em 

Ribeirão Preto, foi registrada uma epidemia de grandes proporções, que 

rapidamente se expandiu para municípios vizinhos e outras regiões (CVE, 2008) 

Conforme pode ser observado na figura 5, desde a primeira transmissão no estado, 

em 1990, as epidemias de dengue vêm ocorrendo quase todos os anos no estado. 

 

 

Figura 6. Casos e Incidência de dengue no Estado de São Paulo 1990 – 2009. 
Fonte: CVE-SES- 

 Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 
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A incidência de dengue no estado de São Paulo teve início na porção noroeste, na 

divisa com estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. Desde 

então, a doença tem se espalhado pelo Estado, mas parece seguir um padrão de 

contigüidade espacial, que acompanha as principais vias de circulação e capitais 

regionais do estado, se concentrando basicamente na porção noroeste.  

No Estado de São Paulo, desde 1987, tem ocorrido epidemias de dengue clássico e a 

partir de 1999, há registro de casos hemorrágicos em todos os anos. Porém no ano 

de 2007, observou-se um súbito aumento no número de ocorrências (Figura 7).   

 

 
Figura 7. Mortalidade por Dengue e Febre Hemorrágica da Dengue no Brasil, no 
período de 1998 a 2009, por 100 mil habitantes.  
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira 

 

Entre os fatores relacionados à expansão geográfica da doença, estudos têm 

mostrado que condições climáticas, caracterizadas pelas precipitações atmosféricas 

e temperaturas elevadas, mostram relação positiva com a transmissão de dengue 

FORATTINI (2002).  Em estudo realizado no Estado de São Paulo, GLASSER & GOMES 

(2002) observaram que quanto menor a temperatura, mais lento foi o processo de 

expansão geográfica da população de Aedes aegypti. Esse fator teve influência 



 

26 

 

preponderante na determinação dos diversos padrões macrorregionais de expansão 

geográfica dessa espécie no Estado de São Paulo.  

 

 

1.3 A CONTRIBUIÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA ESPACIAL E DA GEOGRAFIA DA SAÚDE NO 

ESTUDO DA DENGUE 

 

 

Para  ELLIOT et al., (2006), a epidemiologia espacial é uma área de estudo dedicada 

à  compreensão das variações espaciais dos agravos à saúde, os estudos são 

divididos em mapeamento de doenças, estudos de correlação geográfica e de 

detecção de clusters espaciais.  

Nos estudos de epidemiologia espacial, técnicas de analise espacial têm sido 

utilizadas para identificação de regiões de maior risco para determinadas doenças, 

caracterização da distribuição espacial na busca de fatores de risco (GURGEL et al. 

2005), modelos explicativos e medidas preventivas (ZHANG et al. 2006). 

A utilização de técnicas de geoprocessamento em pesquisas na área de saúde 

pública tem sido crescente, nas últimas décadas, principalmente devido às 

possibilidades proporcionadas pela análise espacial.  Informações de diferentes 

fontes e formatos podem ser integradas espacialmente, por meio operações 

espaciais num ambiente de Sistemas de Informação Geográficas (SIG). Trabalhos 

importantes explorando o padrão espacial da distribuição de doenças e fatores 

associados, têm sido desenvolvidos em epidemiologia e saúde pública, (BRIGGS, 

1996, CUZICK & ELLIOTT 1996, ARON & PATZ, 2001, ALBERT et al.2001, LAWSON, 

2001, ELLIOT et al., 2006). 

O geoprocessamento tem sido aplicado como ferramenta na análise do papel do 

ambiente socioeconômico e cultural, entre os determinantes das doenças (BELL et 

al. 2007) e na avaliação do acesso aos recursos e equipamentos de saúde 

(CARVALHO et al. 2005, LARAIA et al. 2006).  
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O uso do geoprocessamento na área da saúde tem ampliado a capacidade de 

formular e avaliar hipóteses sobre a distribuição espacial de doenças, 

principalmente através da confecção rápida de mapas temáticos e do uso de 

análises espaciais complexas (BARCELLOS, 2007). 

Especificamente no estudo da Dengue, diversos autores utilizaram os Sistemas de 

Informações Geográficas e técnicas de análise espacial, como ferramenta de análise 

de incidência de dengue na escala municipal, com resultados promissores no que 

diz respeito à incorporação de variáveis socioambientais nos estudos (MORRISSON 

et al. 1998, GUHA-SAPIR E SCHIMMER, 2005, BARCELLOS, et al., 2005, SILVA A.F., 

2005; LIAN, et al., 2006, VANWAMBEKE et al. 2006, VILAÇA, 2007; THAMMAPALO et 

al., 2008, AVILÉS et al. 2008, SIQUEIRA-JUNIOR, 2008, LAGROTTA et al. 2008, 

MAMMEN et al. 2008).  

A aplicação do SIG pode ser útil na análise e monitoramento da dengue, uma vez 

que esta tecnologia integra espacialmente variáveis ambientais e detecta novos 

casos que podem auxiliar na identificação de áreas de alto risco (VANWAMBEKE et 

al. 2006). 

Segundo Teixeira et al. (2005), enquanto não há uma vacina segura e eficaz, 

melhores perspectivas para controlar dengue poderão ser encontradas a partir de 

pesquisa de novas estratégias tecnológicas para interromper transmissão baseada 

no controle vetorial direto e específico, além da melhoria na educação em saúde, 

novos modelos e métodos de vigilância epidemiológica e virológica.   O uso do 

geoprocessamento no estudo da dengue destaca-se dentre tais estratégias. 

ALMEIDA et al. (2007), assinalam que compreensão da complexa dinâmica da 

dengue e a interação da imensa gama de fatores envolvidos, demandam novos 

estudos que considerem as especificidades de cada área geográfica, assim como a 

construção de modelos preditivos capazes de identificar os riscos em áreas ainda 

não afetadas. 

Além das aplicações nos estudos epidemiológicos sobre a distribuição espacial da 

dengue, a utilização de novas estratégias tecnológicas tem sido recomendada 

também no desenvolvimento de ações de controle da doença.  



 

28 

 

MEDRONHO (2006), afirma que a grande complexidade do ambiente urbano torna 

essencial repensar a estratégia de controle da dengue, uma vez que o mecanismo 

de produção da doença requer a adoção de políticas integradas de diversos setores 

e não apenas do setor da saúde.  Para PENNA (2003), a dengue demanda o 

envolvimento do setor de urbanismo da administração pública, de forma a evitar 

edificações com arquitetura que permita possíveis criadouros.  

A inclusão de análise dos padrões espaciais em estudos epidemiológicos é 

importante para a compreensão do papel do planejamento territorial e dos 

processos de difusão de doenças. Os Sistemas de Informações Geográficas podem 

desempenhar um papel importante na análise de dados em saúde pública, a partir 

de abordagens multidisciplinares que explorem o potencial das técnicas de analise 

espaço temporais. (NAKHAPAKORN & TRIPATHI, 2005) 

Em recente estudo de revisão, ARAÚJO et al., (2008) encontraram um número 

pequeno de artigos publicados sobre dengue no Brasil que aplicaram técnicas de 

geoprocessamento.  Destacam que os estudos de espacialização da dengue no 

Brasil, especialmente aqueles que avaliam os seus vetores, subutilizam as 

ferramentas do geoprocessamento. 

A incorporação da dimensão espacial na investigação da dinâmica de transmissão 

da dengue pode ser uma alternativa para o desenvolvimento de análises que 

incorporem fatores individuais e características de grupo, tais como, local de 

residência e características socioambientais.  Para DIEZ-ROUX, (2001), esses fatores 

são modificadores dos efeitos do ambiente no estado de saúde dos indivíduos e 

devem ser considerados em modelos de análise multinível.  

Um dos principais problemas enfrentados na epidemiologia da dengue é o 

conhecimento insuficiente sobre os fatores de risco e a associação entre eles 

(TAUIL, 2001; LIAN, et al. 2006). Existem poucos estudos sobre a incidência da 

dengue, que incorporam dados socioambientais na análise dos fatores associados à 

ocorrência da dengue. Geralmente os estudos sobre dengue e fatores ambientais 

têm considerado exclusivamente dados meteorológicos, como fatores ambientais. 

No entanto, no contexto do ambiente urbano é importante a incorporação de 
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variáveis que incluam informações sobre o ambiente construído e meio 

socioeconômico nos quais as populações estão inseridas. 

Estudos no Brasil e no mundo apontam para a importância de fatores ambientais 

urbanos no padrão de distribuição da dengue. No entanto, estudos que considerem 

variáveis socioambientais urbanas a partir de uma abordagem espaço temporal, 

ainda são escassos.  

A presente pesquisa investigou as hipóteses de que a incidência de dengue possui 

um padrão espaço-temporal de distribuição e que está associada aos fatores 

socioambientais urbanos, que incorporam variáveis do ambiente construído, físico e 

socioeconômico, independente dos fatores meteorológicos. 

A identificação de variações nos padrões espaciais e conglomerados pode indicar 

que a distribuição de casos de dengue esteja relacionada a diferentes situações de 

risco, tais como o acesso precário ao saneamento básico, pobreza, iniqüidade, 

condições psicossociais. O estudo de fatores socioambientais, associados à 

incidência de dengue no contexto urbano, constitui uma contribuição para o 

conhecimento na área de Saúde Ambiental.   

Desta forma, este estudo pode ser relevante para investigação no contexto da 

saúde ambiental, com grande potencial de contribuição para políticas e programas 

de combate à Dengue. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL  

 

 

Analisar os condicionantes socioambientais urbanos associados à incidência de 

casos de dengue no município de Araraquara, cidade de porte médio. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar as características epidemiológicas da dengue no município de Araraquara 

no período de 1998 a 2008; 

- Integrar as informações socioambientais urbanas com os dados de incidência de 

dengue do município de Araraquara em um Sistema de Informação Geográfica  

- Estimar as taxas anuais de incidência de Dengue, durante o período de 1998 a 

2008, no nível do setor censitário e de acordo com as semanas epidemiológicas; 

- Verificar a existência de agrupamentos com diferentes padrões de distribuição 

espaço-temporal de casos de dengue no nível intra-urbano; 

- Verificar a existência de associação entre a incidência de dengue e variáveis 

socioambientais urbanas, independente do efeito das variáveis meteorológicas. 
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3. METODOLOGIA  

 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

A pesquisa teve um delineamento ecológico e longitudinal, fundamentando-se na 

epidemiologia espacial (BRIGGS, 1996; LAWSON 2001; ELLIOT et al., 2001) para 

desenvolvimento de modelos de análise espaço-temporal.   

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

 

A população de estudo foi a população residente na área urbana do município de 

Araraquara interior do Estado de São Paulo.   

 

 

3.2.1 O município de Araraquara  

 

 

O município está localizado na porção noroeste do estado de São Paulo, distante 

aproximadamente 300 km da maior capital do país, São Paulo.  



 

32 

 

 

Figura 8. Renda média do chefe do domicílio e Localização da área de estudo.  

 

De acordo com MIRANDA et al. (2010), o clima desta área do estado é do tipo Aw 

segundo a classificação de Koppen, caracterizado como tropical chuvoso, com 

inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18ºC.  

O município de Araraquara, de acordo com o mapa de classificação das regiões 

ecológicas do estado de São Paulo de TROPPMAIR (1975) apud MARTINELLI (2010), 

está situado no reverso da borda do Planalto Ocidental, com morfologias de  

características tabulares, pouco onduladas e aplanaidas.  

A vegetação original do município, de acordo com IBGE (2003) era o cerrado.  

Atualmente,  o município possui uma grande área de vegetação urbana, com 

grande número de praças, jardins e canteiros, por isso é considerada uma das 

cidades mais arborizadas do Brasil.  
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O município foi instalado em 24 de agosto de 1833.  Em 1885, a expansão das 

ferrovias que, entre outros produtos, escoavam o café e cortavam a região de 

Araraquara, incluiu a construção da Estrada de Ferro Araraquara (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARARAQUARA, 2011).   

Atualmente, o município está localizado na região administrativa de Araraquara, 

que é considerada um pólo tecnológico do Estado de São Paulo, representado, 

entre outros fatores, pelo elevado número de universidades públicas, institutos 

tecnológicos, empresas ligadas à produção de açúcar, álcool e citrus. Algumas delas 

possuem centros de pesquisa próprios, além de uma estruturada rede de serviços 

distribuídos em alguns municípios que compõem a região, entre eles Araraquara 

(SEADE 2009). 

Araraquara faz limite com os municípios de Motuca, Américo Brasiliense, Santa 

Lúcia, Boa Esperança do Sul, Ribeirão Bonito Sudoeste, Nova Europa, Gavião 

Peixoto, Ibaté, São Carlos, Matão. A extensão do município é de 1.008,6 Km2 e sua 

densidade demográfica é de 180,4 hab./km².  Sua população em 2000, segundo o 

IBGE, era de 182.471 pessoas, com uma taxa de urbanização de 95,1%. 

 Em 2010, a população de Araraquara era de 208.725, com taxa de urbanização de 

99.1%. A densidade de habitantes por domicílio era de 3,04 habitantes, 66,5%, dos 

domicílios tinham até três moradores e 13,1%, deles mais de cinco moradores.  

Quanto as variáveis relativas ao saneamento básico, 98,7 % dos domicílios 

permanentes do município eram ligados à rede de esgotamento sanitário, 99,5% 

tinham acesso à rede de geral de abastecimento de água, e 97,7% com acesso ao 

serviço de coleta de lixo (IBGE, 2010). 

Araraquara é município de médio porte, categorizado como capital regional do tipo 

C, que inclui municípios com forte econômica influência na rede local de municípios. 

Sua rede envolve 13 municípios (IBGE, 2007). A figura 9, mostra o mapa de redes 

das cidades do estado de São Paulo.  
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Figura 9. Regiões de influência de cidades 
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3.3 PERÍODO DE ESTUDO  

 

As informações referentes aos casos de dengue foram selecionadas 

compreendendo o período de Janeiro de 1998 a Dezembro de 2008.  

 

3.4 VARIÁVEL DE DESFECHO  

 

 

O desfecho analisado no estudo foi a ocorrência de casos de dengue. Foram 

considerados casos, todos os casos de dengue notificados, que foram confirmados 

laboratorialmente e registrados no período de 1998 a 2008, no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Este sistema reúne todos os casos 

notificados de dengue pelos municípios. No município de Araraquara, estes dados 

são organizados pelo Serviço Especial de Saúde de Araquarara (SESA) vinculado à 

Faculdade de Saúde Pública da USP.  Os casos foram confirmados por meio de 

exame laboratorial, através de isolamento viral, detecção de antígenos virais e/ou 

ácido nucléico viral e detecção de anticorpos anti-dengue por reação 

imunoenzimática de captura de IgM (MAC-ELISA), conforme preconiza o Ministério 

da Saúde (2009).   

Foram selecionados e analisados somente os casos de dengue notificados e 

confirmados de residentes do município de Araraquara.  

 

 

3.4.1 Análise espaço temporal dos casos de dengue no município de Araraquara 

 

Para o desenvolvimento da análise espacial do casos de dengue, no período de 1998 

a 2008, os dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) foram georreferenciados utilizando-se uma base de logradouros 

georreferenciada no município de Araraquara e ferramentas disponíveis no Sistema 

de Informações Geográficas ArcGis 10.0.    
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        O cadastro original de todo o período foi analisado e submetido a padronização 

de endereços. Esta etapa consistiu na correção e/ou complementação dos 

endereços de residência dos casos de dengue.  

 Esta etapa é fundamental para adequação dos dados para entrada nos sistemas de 

informações geográfica e obtenção de êxito no processo de equiparação dos 

endereços, ou seja, o nome dos logradouros não pode apresentar diferenças em 

relação a ortografia, numeração, e outras informações que variam de acordo com o 

software utilizado para georreferenciamento dos dados.  

Para georreferenciamento dos dados foi utilizada uma base de dados de 

logradouros adquirida de uma empresa de geoprocessamento e os campos em que 

constam o endereço, nas fichas do SINAN.  No entanto, para atingir maior precisão 

e cobertura dos dados georreferenciados e, consequentemente, melhor resultado 

nas análises espaciais, a base de logradouros foi submetida a uma auditoria. 

A auditoria da base de logradouros consistiu na verificação da completeza espacial e 

qualidade dos atributos, geometria. Inicialmente, no sistema Google Earth, foi 

verificada a completeza espacial da base (figura 10). Posteriormente, os atributos 

da base (nome de rua e cep) foram comparados com a base do cadastro nacional de 

correios. Para verificação da geometria e precisão dos atributos, uma base de ruas 

no formato AutoCad disponível no site da prefeitura do município. Adicionalmente 

foram realizados levantamentos de campo com auxílio de um receptor GPS (Global 

Position System), em algumas áreas do município. 

 

Quando a base de logradouros foi adquirida, ela foi imediatamente submetida à 

auditoria, no mês de Abril de 2009. Os resultados podem ser observados na figura 

10 que mostra a distribuição espacial dos logradouros sem os atributos 

fundamentais à operação de endereçamento (georreferenciamento). 
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Figura 10. Mapa de logradouros com trechos sem informação e limite municipal 
de Araraquara  
 

 Na base de logradouros, que foi comprada de empresa especializada no mercado 

de geotecnologias, existiam 939 ruas identificadas por meio de 7572 trechos ou 

segmentos. Dos 7572 trechos, 1473 estavam sem informação, ou seja, sem o nome, 

número, cep e etc.  Inclusive, há ruas com metade dos segmentos com identificação 

e metade sem identificação, ou seja, com trabalho de inclusão de atributos 

incompleto, além de confusão ou ausência nos nomes das principais avenidas do 

município.  Algumas ruas na base de logradouros não correspondiam às imagens 

atuais da área, nem mesmo os traçados das ruas era similares ao mapa oficial da 

prefeitura do município disponibilizado no site da prefeitura. O formato que a 
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prefeitura disponibilizou as informações no site, não é adequado para 

geocodificação automática de endereços, por isso não foi possível utilizá-la nessa 

pesquisa. No entanto, foi fundamental para detecção e correção das inconsistências 

da base de logradouros georreferenciada utilizada.  

Na realização da auditoria dos atributos da base de logradouros (nomes de ruas e 

cep) foi observada também uma grande quantidade de ruas e avenidas com o nome 

errado. Diversos logradouros estavam em bairros errados, as ruas existiam na base,  

porém com coordenadas geográficas erradas. 

 Para verificação do total de ruas atualizado a base oficial dos CORREIOS foi 

consultada.  No ano de 2008, o município de Araraquara possuía 1698 logradouros 

(ruas e avenidas) com CEP identificados oficialmente e não 939 conforme constava 

na base adquirida, ou seja, 55% dos logradouros do município estavam ausentes, o 

que inviabilizava qualquer trabalho de geocodificação, principalmente na área da 

saúde.  A figura 11 apresenta uma das áreas que a base adquirida não cobria, é 

possível observar que os logradouros ausentes, estavam localizados nas áreas 

periféricas e centrais do município. 
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Figura 11. Exemplo das áreas com logradouros ausentes.  

Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

 

Devido a inviabilidade do uso da base de logradouros para estudos epidemiológicos, 

uma atualização da geometria e dos atributos com base no cenário atual do 

município foi solicitada à empresa fornecedora da base.  Foram necessários 24 

meses para correção e atualização da base de logradouros.  

 Durante o processo de atualização/correção da base, foram entregues  4 versões 

diferentes da base de logradouros georreferenciadas, destas 3 foram devolvidas, 

porque  as inconsistências locacionais e de atributos detectadas continuavam 

inviabilizando a sua utilização para geocodificação de dados epidemiológicos.  A 
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última versão entregue em 2011 ofereceu condições para geocodificação dos dados 

epidemiológicos, no entanto,  a utilização de outras bases de dados foram 

essenciais  para minimizar os erros de  geocodificação. 

A qualidade da geocodificação dos cadastros em saúde afeta diretamente a 

qualidade das  análises espaciais posteriores. Por isso, é importante que as bases de 

espaciais utilizadas com este objetivo, sejam submetidas às rotinas de controle de 

qualidade, que possam reduzir os erros e incertezas oriundos do processo de 

geocodificação. 

A análise espaço temporal dos casos de dengue no município de Araraquara, foi 

realizada a partir da combinação dos dados pontuais (casos de dengue) e a taxa de 

incidência por 10 mil habitantes, que foi calculada para cada setor censitário urbano 

do município.  

Após o georreferenciamento dos dados, eles foram agregados no nível do setor 

censitário. A área urbana do município de Araraquara possuía 269 setores 

censitários urbanos no censo demográfico de 2000.  

Para analisar a distribuição espacial dos casos, inicialmente,  foram elaborados 

mapas temáticos com a distribuição de casos acumulados por ano, e, 

posteriormente, por semanas epidemiológicas. Todos os planos de informações de 

casos de dengue podem ser visualizados na figura 18. 

Após a identificação de diferenças na distribuição espacial dos casos e depois da 

distribuição da incidência, por meio de mapas temáticos, as características da 

distribuição geográfica dos casos de casos foram investigadas.   

O índice Global de Moran e os Indicadores Locais de Moran (ANSELIN, 1995) foram 

utilizados para testar a existência de autocorrelação espacial, na distribuição dos 

casos com significância estatística para isso, foi uma matriz Queen de primeira 

ordem.  

Para verificar o padrão de dispersão dos casos, com base na localização geográfica 

de cada casoanalisado, foram elaborados os mapas com a Distribuição Direcional 

(BOOTS, et al. 1998).  

As análises espaciais foram desenvolvidas nos softwares GEODA e ArcMap 10.  
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3.5 VARIÁVEIS INDEPENDENTES  

 

As variáveis independentes investigadas na pesquisa incorporaram dados 

socioambientais, que descrevem o meio físico e o meio socioeconômico da área de 

estudo. As variáveis foram selecionadas com base na pesquisa bibliográfica 

realizada e contemplam informações referentes ao ambiente físico, ambiente 

construído, variáveis meteorológicas, dados de cobertura da rede de água e esgoto, 

aspectos do uso e ocupação do solo. Elas foram elaboradas a partir de operações 

espaciais entre camadas de informações num ambiente de informações geográficas 

modelado especificamente para o desenvolvimento do presente estudo.  A seguir 

serão descritos os procedimentos metodológicos envolvidos no processo de 

elaboração de cada variável socioambiental urbana considerada na análise.  A 

tabela 1 apresenta todas as variáveis que foram utilizadas para verificação dos  

fatores associados à ocorrência de dengue no município de Araraquara.  

 

 

3.5.1 Variáveis socioambientais urbanas 

 

 

As variáveis socioambientais utilizadas como variáveis independentes foram obtidas 

por meio de técnicas e fontes variadas. No entanto, na análise dos dados foram 

utilizadas informações agregadas no nível individual (eventos de dengue) e no nível 

agregado (setor censitário). A seguir serão apresentadas as variáveis de acordo com 

nível de agregação, técnica de obtenção e unidade de agregação dos dados.   

 

Dados meteorológicos  
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Os dados meteorológicos foram coletados por uma estação meteorológica 

automatizada da marca Davis Instruments de propriedade da Fazenda Rancho Rey e 

localizada no município de Araraquara. Esta foi a única série histórica de dados 

meteorológicos de Araraquara encontrada através de consultas realizadas junto aos 

órgãos produtores de dados meteorológicos no estado de São Paulo. A indicação foi 

feita pelo Instituto Agronômico de Campinas. Os dados originais foram solicitados 

diretamente aos proprietários da estação e ao engenheiro agrônomo responsável 

pela operação da estação que prontamente os disponibilizou para a presente 

pesquisa.    

Foram recebidos os bancos de dados e o software para extração e padronização das 

informações meteorológicas, de acordo com a necessidade da pesquisa. O formato 

original do banco de dados contém informações coletadas diariamente com 

intervalo de tempo de 30 minutos. Para análise dos dados de dengue, foi escolhida 

a unidade semana epidemiológica, por esse motivo as variáveis também foram 

agregadas de acordo com a semana epidemiológica do período de 1999 a 2008. 

Foram atribuídas as semanas epidemiológicas a todos os dias de acordo com o 

calendário oficial e posteriormente todas as variáveis meteorológicas foram 

agregadas segundo a semana epidemiológica.   

 

 Carta de uso e ocupação do solo no período de 2001 e 2007  

 

A utilização de imagens de satélite para extração de informações ambientais em 

áreas urbanas tem sido frequente na última década, principalmente nos estudos de 

doenças com transmissão vetorial.  Neste trabalho, foram utilizadas técnicas de 

processamento digital de imagens para extração de informações ambientais 

urbanas no município de Araraquara.   

As imagens do sensor Aster foram escolhidas para extração de dados ambientais 

urbanos porque possuem resolução espacial de 15 metros, que é adequada para 

mapeamentos de semi-detalhe em área urbana. Outro fator que fundamentou a 

escolha foi a existência de banda denominada 3B que, em conjunto com a banda 
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3N, possibilita a extração de um modelo digital de terreno com informações do 

relevo do município. Este sensor conta ainda com 5 bandas no infra-vermelho 

termal e boa cobertura temporal, o que pode possibilitar sua aplicação para 

extração de dados meteorológicos com variação espacial.  

As imagens foram selecionadas após análise das amostras disponíveis do Land 

Processes Distributed Active Archive Center User Services USGS Earth Resources 

Observation and Science (EROS) Center.  

Após a seleção, as imagens foram solicitadas e cedidas para aplicação na tese, por 

meio de autorização para aplicações científicas, por meio do sistema Warehouse 

Inventory Search Tool (WIST), que é um sistema de busca online para busca e 

aquisição de dados de observação da terra nos vários centros da NASA. Apesar do 

grande acervo de imagens, a maioria delas não apresentava condições de uso nas 

bandas no visível e infra-vermelho próximo, no ano de 2008. A alta densidade de 

cobertura de nuvens na área de estudo dificultou a seleção das cenas.  

Para o presente estudo, foram selecionadas as bandas do sensor ASTER, nos 

intervalos espectrais do visível (0.52-0.60 µm), infravermelho próximo (0.63-0.69 

µm) que imageia áreas na faixa do visível e infravermelho próximo, denominadas 

bandas 1, 2 e  3N.  Para extração das informações sobre o relevo, uma imagem do 

MDT, modelo digital de terreno com resolução espacial de 30 metros da área de 

estudo também foi selecionada.  

A plataforma Terra, que carrega o sensor ASTER, foi lançada em 18 de dezembro 

de1999. Possui órbita Sol-síncrono de 16 dias de revisita, com altitude de 705 km e 

com período para completar uma órbita de 98,9 minutos. A cena imageada pelo 

sensor ASTER tem dimensões de 60 x 60 km2. 

O Instrumento ASTER é constituído de três subsistemas de telescópio distintos: 

VNIR, SWIR e TIR. Ele possui alta resolução espacial, espectral e radiométrica, 

radiômetro de imagens de 14 bandas. A separação espectral é realizada por meio 

de filtros de passagem de banda discretos e dicróicos. Cada sub-sistema opera 

numa região espectral diferente (quadro1). 
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Quadro 1. Características técnicas gerais do sensor ASTER  

Características Técnicas Gerais do sensor ASTER 

Bandas Espectrais 

VNIR 

SWIR 

TIR 

 

0.5-0.9 µm 

1.6-2.5 µm 

8-12 µm 

Resolução Espacial 

 

15 m (VNIR: 3 bandas), 

30 m (SWIR: 6 bandas), 

90 m (TIR: 5 bandas) 

Velocidade 8.3 Mbps (média), 89.2 Mbps (pico) 

Potência 525 W (média), 761 W (pico) 

Fonte: NASA EROS Center 

Para elaboração das informações do uso e cobertura do solo e da topografia do 

município, foram selecionados os Mapas digitais de elevação de imagens estéreo 

radiações e reflexões espectrais do WNIR (Figura 12) da superfície da Terra, 

consolidadas nas bandas espectrais utilizadas nesse estudo.  

 

 

 Figura 12. Bandas espectrais do sensor Aster. Fonte: NASA EROS Center 
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Após a análise das imagens disponíveis no sistema estudo, foram utilizadas imagens 

do sensor Aster referentes aos dias 15/10/2001 e outra do dia 30/07/2007, esta 

última com duas cenas.  

 

 Processamento digital das imagens  

 

 A seleção das imagens, inicialmente, foi realizada com o intuito de obter 

imagens para os dois anos no mesmo mês, para reduzir os efeitos da sazonalidade 

que podem interferir nos resultados de classificação das imagens de satélite, 

principalmente quando o alvo do mapeamento são fatores ambientais em áreas 

urbanas. No entanto, não foi possível localizar as imagens que fossem enquadradas 

nestes critérios.  As imagens da área de estudo,  no ano de 2008, apresentaram alta 

cobertura de nuvens, inviabilizando sua aplicação para estudos de uso e cobertura 

do solo.  

 

 Mosaico e seleção das áreas de estudo   

 

Para atingir a completa cobertura da área urbana do município de Araraquara, a 

ferramenta para elaboração de mosaico de imagens foi utilizada, com o intuito de 

reconstituir, num mesmo arquivo, toda a área urbana do município que estava 

dividida em duas cenas diferentes. O parâmetro utilizado foi de mosaico da imagem 

com base nas coordenadas geográficas da área.  Desta forma, restringiu-se a área 

de cobertura da imagem para o retângulo envolvente da mancha urbana do 

município de Araraquara. 

 

 Registro das imagens  

 

Para registro das imagens, foram utilizadas as bases digitais de logradouros e de 

setores censitários urbanos do município de Araraquara, na escala 1: 10.000. Foram 

coletados pontos amostrais com latitude e longitude na base de logradouros que 
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serviram de base para ajuste das imagens aos setores censitários urbanos e aos 

outros planos de informações.  

 

Classificação das imagens  

 

Inicialmente, a estratégia de análise de uso e cobertura do solo envolvia uma série 

maior de dados, no entanto, a ausência de imagens para os mesmos períodos 

durante todos os anos, não permitiu sua realização.  Muitas vezes existem imagens, 

mas devido a condições meteorológicas desfavoráveis, tais como alta cobertura de 

nuvens, a utilização das imagens produzidas no espectro do vermelho e do infra-

vermelho próximo, que geralmente são utilizadas para análise dos dados de 

cobertura superficial da terra, foi limitada.   

Por ser uma área urbana, uso de classificadores baseados na coleta de amostras de 

pixels, mesmo as supervisionadas, geram elevados erros de classificação e exigem a 

aplicação de técnicas de correção de imagens complexas e demoradas, ou, exigem a 

aquisição dos dados programados de imagens, o que encarece o seu uso.  

Como o objetivo do uso das imagens, na presente pesquisa, era extrair informações 

que permitissem observar a mudança no uso e cobertura do solo, quanto à 

vegetação e à urbanização, o índice de vegetação normalizada pareceu ser uma boa 

alternativa, por ser um índice consagrado e que tem sido utilizado em vários 

estudos epidemiológicos. Para tanto, foram elaborados os índices de vegetação por 

Diferença Normalizada, ou NDVI, que foi proposto por ROUSE et al.(1974), a partir 

da normalização do Índice de Vegetação da Razão Simples para o intervalo de -1 a 

+1.  Este índice é uma relação entre reflectância de duas bandas, a do infravermelho 

próximo e a do vermelho. 

Para extração das informações, optou-se pelas classes de uso: área urbana com 

cobertura vegetal e área urbanizada (sem nenhuma cobertura vegetal).   

Após a extração do NDVI,  a imagem foi segmentada de acordo com duas classes: 

setor censitário com e sem vegetação. Áreas com NDVI de  -1 a 0.25 foram 

classificadas como  área sem vegetação urbanizada  e áreas com valores acima de 
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0.25 a 1 área com vegetação. Para conferencia da adequação dos resultados, foram 

realizados levantamentos de campo com auxilio de um receptor GPS da marca 

garmin e as imagens de alta resolução disponíveis no sistema Google earth.   

O índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), de autoria de Rouse et al. 

(1974), é obtido a partir de medidas de refletâncias nas faixas espectrais do 

vermelho e infravermelho próximo do espectro eletromagnético. Segundo  Jensen, 

(2000),  este índice  de vegetação  tem sido o mais comumente utilizado. 

 

 Relevo  

 

As informações referentes à geomorfologia da área de estudos foram obtidas a 

partir de um modelo digital de terreno elaborado pela NASA.  A carta hipsométrica 

foi elaborada a partir do modelo digital de terreno do satélite ASTER para atribuição 

da variável altitude média por setor censitário.  O modelo digital de terreno foi 

elaborado via sistemas de informações geográficas, com classes com  intervalos de 

50 metros.   
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4. RESULTADOS  

 

 

Os resultados serão apresentados de acordo com fluxo de trabalho desenvolvido. 

Por este motivo serão intercalados os resultados obtidos durante a elaboração da 

pesquisa e que não foram contemplados nos manuscritos apresentados e os 

manuscritos elaborados.   

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA 

 

 

Os resultados apresentados  descrevem as principais características epidemiológicas  

da dengue no município de Araraquara no período de 1998 a 2008, segundo sexo, 

idade e local provável de infecção,  de acordo com as informações disponíveis no 

Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Entre 1998 e 2008, em Araraquara, foram notificados e confirmados 1973 casos de 

dengue. A taxa de incidência anual variou entre 7,53, em 1998,  e 596,09 casos  por 

100 mil habitantes/ano em 2008.  A ocorrência de dengue apresentou 

comportamento diferenciado ao longo dos anos analisados.  
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Figura 13. Casos de dengue por semana epidemiológica  no município de 
Araraquara  1998- 2008. Fonte: SINAN-MS-SESA-FSP-USP. 
Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de 

Oliveira. 

 

Conforme a figura 13,  a doença apresentou casos em todos os anos analisados, 

porém com diferentes intensidades e magnitudes. No período de 1998 a 2008   

Oliveira et al. (2012) identificaram   4 períodos epidêmicos: nos anos de  1999, 

2001, 2007 e 2008. Nestes anos, o pico dos casos ocorreu  sempre no mês de abril,  

na 17ª semana epidemiológica, ou seja, no início do outono no hemisfério sul, com 

uma curva descendente que geralmente cessava, ou retornava  ao nível endêmico 

da doença no início do inverno, estação do ano que registrou poucos ou nenhum 

caso de dengue na série analisada.   

É possível observar uma clara variação sazonal na ocorrência de dengue, de acordo 

com as semanas epidemiológicas. Os primeiros casos,  geralmente ocorreram no 

início do verão e persistiram até metade do outono. O início do inverno tem  

coincidido com o período de redução ou mesmo inexistência de casos notificados 

de dengue.  
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4.1.1 Distribuição dos casos notificados de dengue segundo gênero  

 

 

Conforme a tabela 1, em quase todos os anos inter-epidêmicos houve maior 

porcentagem de casos em indivíduos do gênero masculino, nos anos epidêmicos 

ocorreu maior concentração de casos em indivíduos do gênero feminino.   

 

Tabela 1. Total de casos notificados e confirmados de dengue no município de 
Araraquara de 1998 a 2008, segundo gênero.   

Anos 
             Gênero   

 
Total  

Mulheres %  Homens % Incidência/100000 

 

Anos Epidêmicos 

1999 28 51.85   26 48.15 54 30.39 

2001 117 54.17   99 45.83 216 114.55 

2007 177 50.43   174 49.57 351 173.55 

2008 644 54.03   548 45.97 1192 596.09 

Anos inter-epidêmicos 

1998 5 38.46   8 61.54 13 7.53 

2000 13 68.42   6 31.58 19 9.86 

2002 22 44.90   27 55.10 49 23.48 

2003 8 50.00   8 50.00 16 7.91 

2004 3 42.86   4 57.14 7 3.65 

2005 4 40.00   6 60.00 10 4.06 

2006 28 40.58   41 59.42 69 32.56 

Total 1049 52.56   947 47.44 1996   

Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de 

Oliveira. 
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4.1.2 Distribuição de casos em relação à faixa etária da população  

 

 

A distribuição de acordo com a faixa etária também mostrou um padrão 

diferenciado na série analisada.  Nos anos inter-epidêmicos, houve concentração de 

casos nas faixas etárias acima de 15 anos de idade. No entanto, nos anos 

epidêmicos, é possível observar que ocorreram casos em todas as faixas etárias, 

inclusive em indivíduos menores de 5 anos de idade (tabela 2).  

Não obstante,  a faixa etária de maior risco, nos anos inter-epidêmicos e 

epidêmicos,  é a de indivíduos entre 20 e 49  anos.  Outro fator importante 

indicando mudança do comportamento epidemiológico da doença no município de 

Araraquara é que, a partir de 2001, houve um aumento progressivo no numero de 

casos em indivíduos menores de 20 anos, em termos de números absolutos.  Em 

1999 foram registrados 11 casos de dengue nesta faixa etária,  em 2001 foram 46,  

em 2007 60 casos e, em 2008, foram 221 casos, uma percentagem de 20% de todos 

os casos registrados.   
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Tabela 2. Total de casos de dengue e percentual segundo faixas etárias, no 
município de Araraquara – estado de São Paulo.  

Faixas etárias 

Anos 0- 10 % 

11-

19 % 20- 49 % > 50 % Total 

Anos epidêmicos 

1999 1 1.85 10 18.52 34 62.96 9 16.67 54 

2001 8 3.70 38 17.59 137 63.43 33 15.28 216 

2007 9 2.56 51 14.53 210 59.83 81 23.08 351 

2008 53 4.45 170 14.26 688 57.72 281 23.57 1192 

Anos inter-epidêmicos 

1998 0 0.00 2 15.38 9 69.23 2 15.38 13 

2000 2 10.53 1 5.26 16 84.21 0 0.00 19 

2002 4 8.16 6 12.24 32 65.31 7 14.29 49 

2003 1 5.88 1 5.88 12 70.59 3 17.65 17 

2004 1 14.29 1 14.29 5 71.43 0 0.00 7 

2005 0 0.00 2 20.00 6 60.00 2 20.00 10 

2006 2 2.90 9 13.04 47 68.12 11 15.94 69 

Total 81 4.06 291 14.57 1196 59.89 429 21.48 1997 

 Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida 

de Oliveira. 

 

 

Nas epidemias, ocorre alteração do padrão habitual da doença.  As notificações de 

casos de dengue ocorreram em todas as faixas etárias, sendo a faixa etária de 20 a 

49 anos a mais acometida (tabela 2). Geralmente, esta faixa etária concentra 

adultos trabalhadores, que possuem maior possibilidade de deslocamento, em 

diversas regiões do município de residência, ou a outros, por conta de suas 

atividades, ficando mais expostos ao vetor em vários ambientes.    Uma possível 

explicação para esta diferença pode ser o fato de que, nos anos inter-epidêmicos, 
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houve um número maior de casos importados, que podem estar associados ao 

deslocamento de indivíduos de sexo masculino, a trabalho, estudo ou mesmo lazer.  

 

Tabela 3. Número total de casos e incidência por 100 mil habitantes de dengue, 
casos autóctones e importados, no município de Araraquara de 1998 a 2008.  

Anos 

Importados Autóctones Total 

Casos % Incidência Casos % Incidência Casos Incidência População 

Anos epidêmicos 

1999 45 84.91 25.81 8 15.09 4.59 53 30.39 174383 

2001 20 9.43 10.81 192 90.57 103.75 212 114.55 185065 

2007 46 13.11 22.74 305 86.89 150.80 351 173.55 202250 

2008 8 0.67 4.02 1179 99.33 592.07 1187 596.09 199132 

Anos inter-epidêmicos 

1998 7 53.85 4.05 6 46.15 3.47 13 7.53 172716 

2000 11 61.11 6.03 7 38.89 3.84 18 9.86 182471 

2002 41 93.18 21.88 3 6.82 1.60 44 23.48 187363 

2003 13 86.67 6.86 2 13.33 1.05 15 7.91 189637 

2004 5 71.43 2.61 2 28.57 1.04 7 3.65 191899 

2005 3 37.50 1.52 5 62.50 2.54 8 4.06 197040 

2006 43 66.15 21.54 22 33.85 11.02 65 32.56 199657 

Total 242 12.27 121.53 1731 87.73 869.27 1973 990.80 199132 

Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de 

Oliveira. 

 

 

4.1.3 Casos autóctones e importados de dengue em Araraquara 

 

 

A tabela 3 apresenta o total de casos importados e autóctones de dengue, no 

município de Araraquara, no período de 1998 a 2008, separados de acordo com 

períodos epidêmicos e inter-epidêmicos. Em sua maioria, os casos importados eram 
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oriundos do próprio estado de São Paulo, com exceções nos anos de 1999, 2004 e 

2005.  O segundo lugar de origem de casos importados de Araraquara é Minas 

Gerais, o terceiro lugar do estado do Rio de Janeiro e o quarto o estado da Bahia 

(Figura 14).  

Figura 14. Locais prováveis de infecção de dengue dos casos importados no 
município de Araraquara no período de 1998 a 2008.  
Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de 

Oliveira. 
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No ano de 1999, primeiro ano epidêmico da série analisada, 84,91% dos casos 

foram importados, porém sem identificação do município de origem, o único 

município identificado foi novamente Aracajú, em Sergipe. 

Em 2000, observou-se de novo, um alto número de casos importados, com 61% dos 

casos oriundos de outros municípios e 39% autóctones. Naquele ano,  3 casos  eram 

oriundos de Barretos, interior do estado de São Paulo, 1 caso de Rondon do Pará, 

no estado do Pará, 1 caso de Bom Jesus, no Piauí, 1 caso de Fortaleza, no Ceará, 1 

caso do município de Macau, no Rio Grande do Norte, e 2 de Pernambuco, 1 de 

Belo Jardim  e outro de Olinda. No geral, houve predominância de casos importados 

do Nordeste do país.  

Na segunda epidemia, no ano de 2001, apenas 9,43% foram casos  importados e 

95%  foram autóctones.  

No ano de 2002, os casos importados de dengue tiveram origem 

predominantemente nos municípios localizados no litoral de São Paulo, sobretudo 

na Baixada Santista, que vem apresentando constantes surtos de dengue.  

Em 2003, o maior número de casos era oriundo de Araçatuba, Cubatão, Ribeirão 

Preto, São Carlos, localizados no interior do estado de São Paulo, com exceção de 

Cubatão e de municípios localizados no estado da Bahia, Pernambuco e Goiás.                     

Em  2004, os casos foram importados foram infectados novamente nos estados da  

Bahia, Alagoas e Tocantins.  

No ano de 2005, foram registrados  casos  infectados na  Bahia, Minas Gerais e 

Tocantins. No entanto, em  de 2006, a maioria dos casos importados notificados era 

predominantemente de cidades localizadas no litoral de São Paulo, ou outras 

cidades turísticas do estado.     Outros casos, em menor numero, foram importados 

dos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e 

Paraná.               

Em 2007, os casos importados eram oriundos de Bebedouro (7 casos), Ilha Solteira 

(5 casos), Ribeirão Preto (3 casos), Itanhaém (2 casos), Rio Claro (2 casos), Ubatuba 

(2 casos), que são municípios localizados no estado de São Paulo e 2 casos 
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importados de Manaus no Amazonas, Campo Grande (2 casos) e Três Lagoas (2 

casos) no estado do Mato Grosso do Sul.   

No ano de 2008,  ano da maior epidemia da série analisada, houve uma clara 

redução dos casos importados, apenas 8 casos foram notificados como importados. 

Desses, 1 caso foi importado de Ribeirão Preto, 1 caso de Santos, municípios 

localizados no estado de São Paulo, 1 caso importado de Campo Grande no Mato 

Grosso do Sul, 1 caso importado de Miranorte e 1 caso de Itumbiara, municípios do 

estado de Goiás, 1 caso de Palmas no Tocantins e um caso importado de 

Governador Eugenio de Barros no estado do Maranhão.  

Na epidemia de 2008, houve, também, um alto número de casos na faixa etária 

acima de 50 anos, que, em termos relativos, concentrou 24% dos casos, valores 

bem mais elevados que os registrados nas duas primeiras epidemias, em 

Araraquara, de 1999 e 2001 (tabela2).  

A frequência dos casos por faixa etária pode estar associada à exposição aos 3 tipos 

de vírus, ao longo do tempo, e da susceptibilidade e imunidade adquiridas. Esses 

fatores podem influenciar o comportamento da doença nos próximos anos, no 

município de Araraquara.  

A introdução, no estado de São Paulo, do sorotipo DENV 1 se deu em 1987, o DENV 

2 em 1997 e o sorotipo DENV 3 em 2002. Nesse mesmo ano, a vigilância 

epidemiológica confirmou a circulação simultânea dos três sorotipos. No dia 01 de 

abril de 2011, no Estado de São Paulo, foi isolado o vírus dengue 4, a partir de 

amostra de soro de uma paciente com suspeita de infecção por dengue, procedente 

do município de São José do Rio Preto. Posteriormente, a amostra de vírus isolada 

foi sequenciada pelo IAL (Instituto Adolfo Lutz) e a análise filogenética demonstrou 

homologia com cepas de DENV 4 circulantes na América. A circulação do sorotipo 

DENV 4, no estado, poderá acarretar aumento de transmissão, tendo em vista o 

alto número de suscetíveis na população, além da possibilidade do aparecimento de 

casos graves em função a circulação prévia dos 3 outros sorotipos 1, 2 e 3 (CVE-SP, 

2011).  
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Apesar de não existirem informações fidedignas no município, quanto aos sorotipos 

responsáveis pelas epidemias identificadas neste estudo, os resultados apontam 

para a existência de mais de um sorotipo circulando, pois, segundo BARRETO et al. 

(2008), após a introdução de um dado sorotipo do vírus da dengue em determinado 

local, segue-se uma explosão epidêmica, com altas taxas de incidência e grande 

número de casos.  

A maior percentagem de casos em indivíduos do gênero masculino foi observada 

em anos inter-epidêmicos. Nos anos epidêmicos, um maior número de casos em 

indivíduos do gênero feminino em Araraquara, estes resultados foram parcialmente 

concordante com VASCONCELOS et al. (1993) e RIBEIRO et al. (2006).   

Os resultados do presente estudo demonstraram a relevância dos casos importados 

de dengue no município de Araraquara e indicam  mudanças importantes no perfil 

epidemiológico da dengue no município nos períodos epidêmicos e inter-

epidêmicos tem ocorrido, no que diz respeito às faixas etárias mais acometidas e ao 

gênero dos indivíduos. Eles  reforçam  a necessidade de ações  de combate à 

dengue também nas escolas, no ambiente de trabalho e nos pontos de chegada e 

saída de pessoas no município, tais como rodoviárias e terminais locais de ônibus.   

Além disso, seria de extrema importância que exames sorológicos fossem realizados 

e gerenciados pela vigilância epidemiológica do município, como uma das ações 

prioritárias para conhecimento da dinâmica de transmissão da dengue.  

Considerando que, a partir de 2011, a Secretaria Estadual da Saúde passou a 

equipar os municípios para a realização de exames de  identificação dos sorotipos, 

esta ação é viável. No entanto, a divulgação e compartilhamento destas 

informações com a sociedade são necessários. 

No Brasil, esta doença ocorre de forma endêmica, nos estados da região Nordeste, 

Sudeste, Norte e Centro-Oeste.  Os achados deste estudo demonstraram que a 

maior parte dos casos importados de dengue, em Araraquara, teve sua origem no 

próprio estado de São Paulo, principalmente em cidades que são consideradas 

pólos regionais de turismo, como os municípios litorâneos da Baixada Santista. No 
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entanto, também há uma grande contribuição dos estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Bahia como local de infecção dos casos importados. 

Os viajantes servem como importantes vetores do vírus da dengue WICHMANN e 

JELINEK (2004), porque podem introduzir cepas de vírus mais virulentas (subtipos) 

em áreas onde apenas doença leve tenham sido observada antes.  

 Os resultados apresentados na presente pesquisa, assemelham-se aos de SHANG et 

al. (2010) que também observaram variação no impacto de casos importados de 

dengue em fases diferentes de epidemia em Taiwan.  Em Araraquara, observou-se 

redução no número de casos importados ao longo da série estudada, passando de 

85% em 1999 para 0,67% em 2008. No entanto, novos estudos com foco específico 

na relação entre casos importados e casos autóctones são necessários, com o 

intuito de investigar se, a exemplo dos achados de SHANG et al. (2010),  os casos 

importados de dengue também  têm sido responsáveis pelo inicio de casos locais 

em Araraquara.  

MARZOCHI (2004) afirma que um instrumento essencial de vigilância no período 

endêmico, seriam inquéritos sorotípicos amostrais, utilizando a rede de saúde. 

Infelizmente, o sistema de vigilância local não dispõe desta informação de modo 

preciso, pois os inquéritos sorotípicos não constituem um programa do Ministério 

da Saúde do Brasil. 

A grande relevância dos casos importados de dengue, principalmente nos períodos 

inter-epidêmicos, reforça a necessidade de reprogramação das ações de vigilância 

epidemiológica no município, que deveria incorporar a orientação da população no 

tocante à observação dos sintomas associados à dengue, principalmente quando 

seus munícipes viajam para outras áreas do país e do estado nas quais a doença é 

endêmica. 

Conforme alerta TAUIL  (2002), é praticamente impossível impedir a entrada de 

pessoas infectadas, em fase de transmissibilidade da doença, em áreas com a 

presença do vetor. Os meios atuais de transporte podem deslocar indivíduos 

portadores do vírus de locais distantes, rapidamente, como pode ser verificado no 
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conjunto de municípios apontados como locais prováveis de infecção dos casos 

notificados de dengue no município de Araraquara, no período analisado. 

A adoção de medidas que visem detecção dos casos importados de modo rápido e 

eficiente, poderia minimizar os prejuízos à saúde da população e possivelmente 

impedir a instauração de epidemias de dengue no município. Vários países têm  

adotado estratégias para o rastreamento de possíveis infectados entre os viajantes 

que retornam de áreas onde a dengue é endêmica TEIXEIRA et al. (1999). Um 

exemplo deste rastreamento pode ser encontrado em SHU et al. (2005).  

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em boletim publicado em maio de 2011,  

com a  entrada do vírus tipo 4 no estado de São Paulo, no ano de 2011,  é possível 

que ocorra um aumento no número de casos com complicações. Nesse sentido, é 

fundamental que a vigilância epidemiológica do município esteja preparada para 

diagnosticar e detectar rapidamente o início das epidemias e ter ciência de quais 

vírus estão, de fato, circulando.  Como Araraquara está passando por períodos 

epidêmicos sucessivos, é provável que a gravidade da doença aumente, assim como 

o número de complicações, como foi registrado na epidemia de 2011, na qual duas 

pessoas morreram devido a complicações da dengue.   

Atualmente, o Ministério preconiza a realização de sorotipagem somente em 

pequenos números, que podem não  representar todos os sorotipos circulantes no 

município. Uma vez que não há uma amostragem sistemática, nos períodos 

epidêmicos, a sorotipagem não é obrigatória. Este fator dificulta a realização de 

análises epidemiológicas detalhadas que poderiam aumentar a eficácia de ações de 

vigilância.  

As explicações para o surgimento das epidemias em Araraquara são complexas, 

principalmente porque envolvem a entrada de muitos casos importados, que 

podem introduzir no município tipos de vírus diferentes do que já circularam, e para 

os quais provavelmente a maior parte da população já tenha adquirido imunidade.  

A dinâmica de transmissão da dengue em Araraquara não poderá ser interrompida 

somente com ações locais. Esforços envolvendo todos os municípios do país, nos 

quais a dengue é endêmica e tem forte papel na rede de circulação nacional ou 
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regional parece fundamental.  Estudos em outras localidades são necessários para 

verificação dos padrões de transmissão, de uma forma mais abrangente, em 

cidades do mundo tropical. 

 

 

4.2 SÉRIE HISTÓRICA DE DADOS METEOROLÓGICOS E INCIDÊNCIA DE DENGUE DE 

1999 A 2008.  

 

 

 A análise exploratória das variáveis meteorológicas e a incidência de dengue foi 

realizada por meio de representação gráfica.   

A  figura 15 mostra a variação das temperaturas, mínima, média e máxima e a 

incidência de dengue de acordo com cada semana epidemiológica do período de 

1999 a 2008.  Os picos na incidência de dengue parece estar associados às variações 

de temperatura ocorridas em até 3 semanas anteriores. É possível observar essa 

tendência em toda a série, porém nos anos epidêmicos este fenômeno parece mais 

evidente. Nas semanas posteriores às semanas epidemiológicas com temperaturas 

máximas mais elevadas (geralmente entre as semanas epidemiológicas 30 e 14),  

observa-se nitidamente aumento no número de casos, se nessas semanas, já 

existam casos confirmados de dengue nas semanas anteriores.  
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Figura 15. Temperatura mínima, média e máxima e número de casos de dengue 
por semana epidemiológica. 
Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 
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A  figura 16 mostra a variação da pluviosidade e a incidência de dengue de acordo 

com cada semana epidemiológica do período de 1999 a 2008.  

 

Figura 16. Pluviosidade acumulada  (mm) e total de casos de dengue por semana 

epidemiológica.  

Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 
 
Os picos na incidência de dengue parece ocorreram geralmente após  a 

pluviosidade acumulada em semanas 8 predecessoras atingir em média 100 

milímetros. É possível observar essa tendência em toda a série, porém nos anos 

epidêmicos este fenômeno parece mais evidente, assim como occoreu com a 

temperatura.   
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A figura 17  mostra a variável umidade máxima em % e o número de casos de 

dengue na semana epidemiológica. Observa-se que os períodos de casos 

correspondem também aos valores mais altos de umidade, em todos os anos da 

série.  

 

Figura 17. Umidade máxima do ar e total de casos de dengue por semana 
epidemiológica. 
Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

A figura 18,  mostra a variação do fluxo de vento em quilômetros,  ao longo das 

semanas epidemiológicas da série analisada.   
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Figura 18. Fluxo de vento  e total de casos de dengue por semana epidemiológica. 

Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

É possível observar,  que quando o fluxo de vento situa-se entre 0,5 e 2,5 km/h,  há 

um nítido aumento no número de casos. Em todos os anos da série, pode ser 

observada a coincidência entre  os picos de casos e a redução na velocidade do 

fluxo de vento.  Este fenômeno ocorre mesmo nos anos não epidêmicos. No 

entanto, nos anos epidêmicos a influência dessa variável no aumento da incidência 

de dengue parece ser  maior.   
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4.3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS  

 

 

 O desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

aplicado ao estudo de dengue,  no presente projeto teve por objetivo integrar um 

conjunto de planos de informações georreferenciados que foram utilizadas para 

elaboração, manipulação e análise dos dados da presente pesquisa. 

 Os dados foram modelados de modo a contemplar o modelo conceitual da 

dinâmica de transmissão da dengue no município de Araraquara, objetivou 

desenvolver um ambiente para armazenamento e manipulação de informações 

espaço temporal voltadas às ações de vigilância epidemiológica de dengue na escala 

intra-urbana.  

Este sistema integra os dados espaciais gerados/elaborados ao longo do projeto e 

dados selecionados do Sistema de Informações Epidemiológicas do Serviço Especial 

de Saúde de Araraquara (SESA).  O conteúdo e a topologia utilizada para 

representação pode ser observada na figura 19, que apresenta o modelo de dados 

do SIG-DENGE.  
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Figura 19. Modelo de dados do SIG-dengue. 
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       A partir de operações espaciais realizadas no SIG-Dengue,  foram elaboradas as 

variáveis epidemiológicas, do ambiente construído e do meio físico, que são 

apresentadas na tabela 4.  

Tabela 4. Váriaveis elaboradas e/ou agregadas no nível do setor censitário para 
aplicação nos modelos de regressão e nas análises espaciais.  

Tema Variáveis  Fonte 

Epidemiológicas 

Casos Confirmados - 1998 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 1999 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2000 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2001 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2002 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2003 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2004 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2005 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2006 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2007 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2008 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2009 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Casos Confirmados - 2010 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 1998 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 1999 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2000 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2001 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2002 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2003 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2004 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2005 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2006 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2007 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância dos casos da Primeira SE - 2008  

Distância do  caso índice - 1998 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 1999 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2000 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2001 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2002 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 
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Distância do  caso índice - 2003 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2004 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2005 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2006 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2007 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Distância do  caso índice - 2008 SINAN-MS-SESA/FSP/USP 

Ambiente 

Construído 

Domicílios Particulares Permanentes Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios sem Água canalizada Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Percentual de Domicílios sem Água canalizada  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

% de Domicílios sem acesso a rede de Água Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios ligados a rede de Água  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios sem banheiro Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Percentual de Domicílios sem banheiro Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios com mais de 5 moradores  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

% de Domicílios com mais de 5 moradores  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios com até 5 moradores Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios do tipo apartamento  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

% de Domicílios do tipo apartamento  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios com mais de 10 moradores  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

%  de Domicílios com até 5 moradores  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios com Coleta de lixo  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

%  de Domicílios sem acesso coleta de lixo  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios com destino final do lixo  queimado   Censo Demográfico 2000 - IBGE 

%  de Domicílios com lixo queimado Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios com lixo  enterrado Censo Demográfico 2000 - IBGE 

% de Domicílios lixo enterrado na propriedade  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios com Coleta de lixo - caçambas Censo Demográfico 2000 - IBGE 

% de Domicílios lixo em terrenos baldios Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios lixo  jogado na rede hidrográfica  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Domicílios final do lixo - jogado terreno baldio Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Percentual da área urbanizada  Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Percentual de área urbanizada em 2001 Imagens do satélite Aster 2001 

Percentual de área urbanizada em 2007 Imagens do satélite Aster 2007 

 Percentual da área com vegetação 2001 Imagens do satélite Aster 2001 

 Percentual da área com vegetação 2007 Imagens do satélite Aster 2007 
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Distância de praças 

Prefeitura do Município de 

Araraquara 

 Distância dos cemitérios  Lista  

Meio Físico 

Altitude mínima Modelo Digital de Terreno  

Percentual da área com vegetação 2001 Imagens do satélite Aster 2001 

Percentual da área com vegetação 2007 Imagens do satélite Aster 2007 

Altitude máxima Modelo Digital de Terreno  

Amplitude do relevo Modelo Digital de Terreno  

Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 
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4.4 MAPAS DE USO E COBERTURA DO SOLO DO ANO DE 2001 E 2007  

 

 

Através de técnica de processamento de imagens orbitais, as imagens foram 

mosaicadas para extração da área urbana do município de Araraquara. 

 

Figura 20. Imagem sintética da área urbana do município de Araraquara– 
composição das bandas 1, 2 e 3N do sensor ASTER 
 

Foi possível a detecção dos padrões espectrais da cobertura vegetal, com o índice 

NDVI. Utilizando-se os resultados obtidos para os dois anos analisados,  avaliou-se a 

distinção de área com vegetação e área urbanizada.  Embora Araraquara tenha uma 

taxa de urbanização 99%, o município mantém importantes atividades agrícolas, 

principalmente ligadas à citricultura e cana-de-açúcar, entre outras culturas. Como 

pode ser observado no mapa de localização do município na figura 20,  grande 

parte do município é composto, por áreas com atividades agrícolas e mesmo na 

área urbana é possível a detecção de uso rural.   

Para redução dos efeitos da vegetação representada pelas culturas agrícolas, os 

setores censitários urbanos do IBGE foram utilizados para recorte da área de 

estudo. Esse procedimento, visou extrair a área do município com cultivo agrícola, 
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com o intuito de  reduzir a variabilidade da resposta espectral, referente à 

vegetação e aumentar a precisão do algoritmo de classificação utilizado.  

A utilização de um recorte  espacial, com base nos setores censitários,  reduziu  este 

fator de interferência na classificação da vegetação, mas certamente não foi 

possível a eliminação de algumas pequenas áreas que continham uso  rural.  

O uso do solo  misto no setor censitário como, por exemplo,   residencial e 

industrial, é algo comum nas áreas urbanas de municípios de porte médio, sem 

zoneamento, como  é o caso de municípios que embora tenham mais de 90% da 

população residente em área urbana, ainda contam com uma área dedicada à 

cultura agrícola bastante representativa no estado de São Paulo.  

O uso do NDVI para identificação de áreas com vegetação ou  urbanizada sem 

vegetação, permitiu a discriminação  das duas classes, como pode ser observado 

pelas imagens da figuras 21. O resultado pode ter potencial de aplicação para 

análise de dados espaciais em saúde pública, com recorte temporal, cujo limite é a 

resolução temporal do sensor utilizado.  Uma possilibidade de melhora na 

velocidade de processamento seria a utilização de informações já processadas e 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.   
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Figura 21. Mudança no uso e ocupação do solo urbano do município de Araraquara.  
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Os mapas da figura 21 mostram as alterações no uso e ocupação do solo da área 

urbana do município de acordo com o setor censitário.  O crescimento urbano do 

município ocorreu principalmente nas áreas periféricas. Foram  estas áreas que  

mais perderam  vegetação no período de 2001 a 2007. 

Nos mapas de uso e ocupação do solo extraídos do  NDVI dos anos de 2001 e 2007 

(Figura 21),  as áreas que apresentam a cor verde escuro,  indicam  setores 

censitários com maior densidade de vegetação. Essas áreas estão localizadas,   

principalmente áres periféricas do município, na porção sudeste e nordeste.  

A cor vermelha  indica áreas com rara ou nenhuma vegetação.  Por meio de 

operações espaciais, foram extraídas as informações para cada setor censitário 

urbano.  O resultado dessa análise,  auxiliou na quantificação das alterações visuais 

detectadas na figura 21.  

No ano de 2001,  os setores censitários urbanos do município de Araraquara,  

possuíam um total de 3487Km quilômetros quadrados de áreas cobertos com 

algum tipo de vegetação, e em 2007 esta área foi  reduzida a 2948 Km2, ou 

aproximadamente 15% da vegetação urbana.  Por outro lado, a área urbana 

aumentou exatamente em 15%. 

 

 

4.5 CASOS DE DENGUE GEORREFENCIADOS  

 

     Para alcançar 96% dos casos de dengue georreferenciados, duas  bases de dados 

de logradouros foram utilizadas. Conforme detalhado anteriormente, a base de 

logradouros utilizada para geocodificação foi adquirida junto à uma empresa de 

geoprocessamento e foi  submetida a várias correções, com o objetivo de aumentar 

a precisão do georreferenciamento.  No entanto, mesmo após várias correções, não 

conseguiu cobrir  100% dos logradouros existentes no município de Araraquara. Por 

este motivo, optou-se por utilizar a ferramenta Google earth para 

georreferenciamento dos casos que não localizados pelo método convencional de 
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geocodificação de endereços. Foi necessário utilizar a geocodificação reversa para 

georreferenciar a totalidade dos casos, conforme pode ser observado na tabela 5.    

 

Tabela 5. Resultados da geocodificação dos casos de dengue 

Anos Casos Georreferenciados % 

1998 13 13 100.00 

1999 54 53 98.15 

2000 19 18 94.74 

2001 216 209 96.76 

2002 49 43 87.76 

2003 16 15 93.75 

2004 7 6 85.71 

2005 10 9 90.00 

2006 69 65 94.20 

2007 351 334 95.16 

2008 1192 1146 96.14 

Total 1996 1911 95.74 

Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de 

Oliveira. 
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4.6  ANÁLISE ESPAÇO TEMPORAL DOS CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA  

 

 

 4.6.1 Características da distribuição espacial dos casos   

 

Para analisar as informações da distribuição dos casos, e possíveis associações com 

os casos índices e importados, foram elaborados os mapas temáticos apresentados 

na figura 22.  

Esses mapas temáticos mostram a localização de todos os casos confirmados de 

dengue, classificados em autóctones e importados. Foi inserido, também, o caso 

índice de cada ano da série analisada. Para observar a distribuição da incidência 

acumulada de dengue anual, foi elaborado um mapa coroplético com a variável taxa 

de incidência por 10 mil habitantes por setor censitário. Para verificar possíveis 

associações entre a incidência de dengue e variáveis socioambientais urbanas, 

foram incluídos os planos de informações com a ferrovia que atravessa o município 

de Araraquara, as rodovias e  a distribuição das praças públicas.   

        A  orientação e  achatamento da elipse indicam o padrão de orientação 

preferencial da distribuição espacial dos dados. O algoritmo utilizado baseia-se nas 

distâncias médias existentes  entre todos os pontos de dengue registrados em cada 

ano, para traçar a natureza da distribuição. É um método que  pode ser empregado 

para verificação da direção do espalhamento de casos de doenças, principalmente 

as doenças infecciosas vetoriais como a dengue.  
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Figura 22 . Variação espacial anual da incidência de dengue no município de Araraquara no período de 1998 a 2008. 
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Os mapas com a distribuição dos casos de dengue, classificados como autóctones ou 

importados, caso índice, auxiliam na compreensão de padrões de difusão  

Como pode ser observado na figura 22, no ano de 1998,  o caso índice, foi localizado na 

área central do município, próximo ao centro comercial de Araraquara. No entanto, 

somente um caso autóctone foi registrado próximo ao caso índice.  Como pode ser 

visualizado pela elipse traçada, os casos tiveram uma distribuição preferencial, com 

direção de espalhamento no sentido centro - nordeste.  

No ano de 1999, o caso índice também foi importado e localizado nas proximidades dos 

casos de 1998. Novamente a elipse mostra que o padrão de espalhamento teve uma 

direção preferencial. Desta vez, no sentido noroeste da área central do município.  A 

taxa de incidência de dengue nos setores censitários também apresentou os maiores 

valores nesta direção.   

Em 2000, o caso índice foi um caso importado,  localizado na porção sudeste do 

município, próximo, ao Jardim dos Pinheiros. O espalhamento da doença nesse ano 

esteve concentrado na área central do município.  

Na epidemia de 2001, o caso índice foi também um caso importado, localizado no 

bairro Floresta na porção nordeste da área central do município. O padrão de 

espalhamento foi fortemente concêntrico. As incidências diminuíam à medida que se 

afastavam do que parecia ser o centro irradiador da doença.  

No ano de 2002, o início também foi um caso importado, mas desta vez localizado no 

bairro Vale das Rosas. A direção de espalhamento da doença foi no eixo sul-nordeste.  

No ano de 2003, o caso índice foi novamente um caso importado.  A doença teve um 

eixo preferencial exatamente no setor de grande concentração ao de vias de 

circulação, tais como, ferrovias e rodovias, entre elas a rodovia Washington Luís.  

No ano de 2004,  novamente um caso índice é importado. A direção de espalhamento 

da doença ocorreu na direção sudoeste noroeste, porém não houve espalhamento da 
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doença. Essa região é um distrito industrial, que tem alta concentração de vias de 

circulação. 

No ano de 2005, é possível observar o deslocamento dos casos do centro para  o Bairro 

Vale das Rosas, mas ainda com padrão concentrado. Em 2006, o caso índice foi um caso 

importado, localizado nas proximidades do Jardim dos pinheiros. 

No ano epidêmico de 2007, o caso índice também foi um caso importado.  No ano de 

2008, que também foi um ano epidêmico, parece ter ocorrido a expansão da área de 

ocorrência de alta taxa de incidência de dengue  no município, comprovada pelo mapa 

coroplético, que aponta esta tendência pela elipse calculada com base no 

espalhamento dos casos. Os mapas temáticos descritos anteriormente evidenciaram as 

variações espaço temporais na incidência de dengue acumulada por ano,  apontaram  a 

possibilidade de identificação de variações nas distribuições em escala temporal 

detalhada.  

Os mapas temáticos descritos anteriormente evidenciaram as variações espaço 

temporais da incidência de dengue acumulada por ano e apontaram  a possibilidade de 

identificação de variações nas distribuições em escala temporal detalhada.  

Para verificação da existência de auto-correlação espacial da incidência de dengue no 

nível do setor censitário e explorar os aglomerados espaciais, foram elaborados os 

índices global e local de Moran (LISA). Estes índices foram elaborados para todos os 

anos de 1998 a 2008, de acordo com as taxas de incidência em agregados de 4 semanas 

epidemiológicas.  Os mapas são apresentados na figura 24. 

 A tabela 6 apresenta o índice global de moran. Esse índice considera a 

distribuição espacial dos valores da variável incidência no conjunto dos setores.  

No ano de 1998,  ano inter-epidêmico, o índice de autocorrelação espacial foi positivo 

somente da 17a a 20a semana epidemiológica. No ano de 1999, ano epidêmico, foi 

verificada autocorrelação espacial na distribuição da incidência, 9a a 16a semana 

epidemiológica. No ano 2000, a autocorrelação positiva foi observada somente entre a  
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29a e 32a semana. No ano 2001, ano da primeira grande epidemia de dengue em 

Araraquara, foi verificada autocorrelação espacial da 1a até a 20a semana 

epidemiológica.  

 No ano de 2002, foi observada autocorrelação espacial positiva, de 0.148, no 

entanto,  nas semanas seguintes, este padrão espacial foi substituído pela 

autocorrelação espacial negativa.  

 Em 2003 houve correlação espacial em todas as semanas epidemiológicas no 

nível global.  

 No ano de 2004,  houve correlação espacial negativa, com pequeno número de 

casos. Somente na 21a semana epidemiológica de 2005,  a autocorrelação espacial foi 

positiva. No entanto, nas semanas seguintes o índice voltou a ser negativo. Em 2006, 

entre a 13a e a 16a semana, o índice global de moran foi de 0.110, indicando a 

formação de agrupamentos de setores com alta incidência de dengue.  

 No ano de 2007, ano epidêmico, observa-se na tabela 6, que o índice global de 

moran é alto somente na semana de 13a a 16a. Este índice inicia um processo de 

redução até ser negativado, mas entre a 49a e 52a semana observa-se novamente auto 

valor de autocorrelação espacial, 0.206.  No ano seguinte, ocorre a quarta epidemia da 

série analisada. Com altas incidências, o índice de moran global foi positivo até a 21a 

semana.  
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Tabela 6. Índice de Moran Global da incidência de casos de dengue nos setores censitários de Araraquara, de acordo com 
agrupamentos de semanas epidemiológicas.  

Semanas 

Epidemiológicas  

Anos 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 – 4 0 0 0 0.021 0.148 0 -0.007 0 -0.015 -0.035 0.167 

5 – 8 -0.005 -0.007 -0.006 0.116 -0.016 -0.005 -0.003 0 -0.004 -0.017 0.161 

9 – 12 -0.006 0.150 -0.007 0.105 -0.011 -0.017 -0.003 0 -0.023 -0.029 0.018 

13 – 16 -0.002 0.247 0 0.155 -0.013 -0.005 -0.005 0 0.110 0.233 0.099 

17 – 20 0.046 0.010 -0.005 0.019 -0.033 -0.011 0 -0.011 -0.012 0.058 0.091 

21 – 24 -0.002 0 -0.005 -0.008 -0.003 0 0 0.162 0.005 0.010 0.007 

25 – 28 0 0 -0.003 0 -0.011 0 0 -0.007 -0.008 -0.015 -0.005 

29 – 32 0 0 0.021 -0.004 -0.003 0 0 -0.004 0 0 -0.005 

33 – 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.007 -0.004 

37 – 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.049 -0.016 

41 – 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.014 -0.005 

45 – 48 0 0 0 -0.003 0 0 0 0 -0.004 0 -0.004 

49 – 52 0 0 0 -0.003 0 0 0 -0.003 -0.010 0.206 -0.006 
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 Nos anos epidêmicos, a autocorrelação observada, geralmente, foi mais 

elevada do que a autocorrelação espacial nos anos inter-epidêmicos . Nos anos 

inter epidêmicos, a autocorrelação  espacial negativa ocorreu com maior 

frequência, o que indica  um padrão aleatório e disperso da distribuição da 

incidência no nível do setor censitário. É importante observar que, mesmo nos anos 

inter-epidêmicos , mudanças  importantes ocorreram no padrão de distribuição 

espacial, no entanto,  para observá-las é importante a utilização de escala temporal 

detalhada, geralmente não sendo possível detectá-la somente a partir da incidência 

anual acumulada.  

 A Tabela 6 mostra que os índices de Moran global de quase todos os anos 

inter-epidêmicos tinham autocorrelação negativa e, por outro lado, nos anos 

epidêmicos houve autocorrelação espacial positiva, principalmente em períodos 

com maior incidência de dengue, geralmente, entre as 1a e 16a semana 

epidemiológica. 

As oscilações observadas no índice de moran global ao longo  das semanas 

epidemiológicas analisadas, provavelmente está associada ao ciclo de transmissão 

da doença. Esse comportamento também poderia  ser explicado pela dinâmica de 

transmissão espacial da dengue, que parece ter tendência de expansão de modo 

contíguo.  
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Figura 23. Distribuição espacial do indicador de autocorrelação espacial da incidência acumulada anual de dengue por 10 mil 
habitantes, por setor censitário. 
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Na figura 23,  é possível observar os mapas de autocorrelação espacial local,  da 

incidência acumulada de dengue por 10 mil habitantes por setor censitário. Esse 

procedimento consiste na identificação de agregados espaciais de setores censitários 

que possuem altas taxas de incidência de dengue, de acordo como ano da notificação 

do caso.  

Os mapas de autocorrelação espacial local,  das  taxas de incidência de dengue  nos 

setores censitários, de acordo com o agregado de 4 semanas, podem ser visualizados 

na figura 24. 
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Figura 24 – LISAMAPS da incidência de dengue nos setores censitários urbanos  por semanas epidemiológicas no município de Araraquara de 1998 a 2008.  
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A observação simultânea da incidência ao longo das semanas epidemiológicas, permite 

uma visão mais detalhada da dinâmica de difusão espaço-temporal da dengue na 

escala intraurbana. 

         Os mapas da figura 24 mostram um claro padrão de difusão espacial  da  

distribuição dos casos de dengue nos setores censitários.  Foi observada uma 

importante variação do padrão de distribuição de casos de dengue ao longo de 

semanas epidemiológicas, nos onze anos analisados.   

Os resultados apresentados  sugerem que a análise exploratória de dados espaciais  é 

um importante instrumento  de análise e investigação dos fatores sociais e ambientais 

que poderiam explicar o  padrão de distribuição espacial da incidência de dengue  no 

município de Araraquara,  nos onze anos investigados. 

Esta análise exploratória geoespacial de Dengue mostrou a presença de diferentes 

padrões espaciais da distribuição da incidência, de acordo com uma difusão espacial da 

transmissão, que se movimentou para diferentes áreas dentro do município e refletiu  

as tendências por diferentes semanas epidemiológicas e anos analisados. Portanto, os 

resultados mostram que a aplicação da Análise Exploratória de Dados Espaciais,  pode 

ser uma ferramenta útil para a identificação de "hot spots”, áreas com agrupamentos 

de setores censitários com incidências similares.  A identificação de  padrões de 

difusão espacial da dengue durante os períodos inter-epidêmicos  pode ser importante 

para  identificar as áreas onde a população possa ter maior risco. Estes resultados e 

ferramentas poderiam ser um instrumentos importantes para a vigilância 

epidemiológica e entomológica no nível local. 
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Abstract  

 

Keywords: spatial analysis, dengue fever, spatial clustering 

 

We performed a systematic review of geo-spatial analysis methods used in 

dengue fever studies published from January 2001 through March 2011.  Thirty-

six studies were selected for the review. Since 2008, the number of papers with 

geo-spatial analysis methods has increased. We found twenty-one different 

methods, three of which were used frequently. Results show that few articles 

have applied spatial analysis in dengue fever studies. Regardless the degree of 

sophistication of the method used, the results shown by the authors of selected 

papers pointed to a greater usefulness of spatial analysis. Furthermore, results 

showed that methods, such as LISA and Moran’s, can produce quick and 

efficient information regarding the location of groupings of cases of dengue as 

well as the location of areas that show variation in the intensity of transmission. 

Such information can be a powerful tool for monitoring dengue transmission 

at local level.  

Resumo 

Foi realizada revisão sistemática dos métodos de análises geo-espaciais 

utilizados em estudos de dengue nos artigos publicados de janeiro de 2001 a 

março de 2011. Baseando-se em critérios específicos, trinta e cinco estudos 

foram selecionados.  

Após 2008, houve aumento de artigos com análises geo-espaciais para 

investigar incidência de dengue. No total, vinte e um métodos foram utilizados, 

três deles com maior frequência.  
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A revisão apontou número pequeno de artigos com análise espacial em 

estudos epidemiológicos de dengue. No entanto, independentemente da 

sofisticação do método, os resultados indicaram que estes métodos deveriam 

ser aplicados com maior frequência para melhor compreensão da difusão geo-

espacial da dengue. Além disso, resultados mostraram que alguns métodos, 

como LISA e Moran, podem produzir informações rápidas e eficientes de 

agrupamentos de casos, assim como localizar áreas com variações na 

intensidade de transmissão. Tal informação pode ser poderoso instrumento de 

monitoramento da transmissão de dengue em nível local. 

Palavras-chave: dengue, análise geoespacial, agrupamentos espaço-

temporais, agrupamentos espaciais, autocorrelação espacial, difusão espacial. 
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Introduction 

People, place, and time are the basic elements of epidemiological 

investigations. According to Moore and Carpenter1, the development of the 

geographic information system (GIS) in the last twenty years has boosted the 

development of analysis of spatial patterns and processes in public health. 

In the last few decades, a general interest in spatial data analysis has 

developed rapidly, mainly because of the need for better public health tools. 

Greater interest and the subsequent improvements enable researchers to tackle 

new urban diseases such as the dengue fever. 

Geographic and attribute information from different sources and formats can be 

spatially joined by Geographic Information Systems (GIS). Important 

publications have been documenting the importance of GIS in epidemiology and 

public health—for example, works by  2-6. 

With the growing number of studies such as these in public health research, 

new methods of geo-spatial analysis have been developed specifically for 

applications in epidemiological studies and have been incorporated in different 

analytical software packages around the world. Moreover, currently, it is 

possible to access several innovative geospatial analysis tools using Internet 

sites. 

The objective of this review was to provide an overview about the types of 

geospatial methods that have been used to analyze epidemiologic data for 

dengue transmission in the last ten years. 
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Methods 

 

Studies selection 

 

In order to yield the largest number of articles utilizing spatial analysis, we 

conducted searches using the MEDLINE, SCIELO, LILACS databases. In our 

search, we used the following keywords: spatial autocorrelation dengue, spatial 

clustering dengue, and spatio-temporal clustering dengue. 

We selected every article published from January 2001 through March 2011 

that contained the keywords in some place of the article. Covering both 

embargoed and free articles, we selected studies published in English or 

Portuguese that focused on dengue fever and used spatial analysis methods. 

First, each abstract was evaluated to determine whether the article could be 

included in the review. Several articles were excluded because they did not 

incorporate applied methods of spatial analysis; in addition, most of the studies 

were about genetics. 

The criteria adopted are presented in Figure 1.  
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Figure 1 Selection process used in a systematic review of  Geospatial analysis 

applied to dengue epidemiological studies , 2001–2011.  

Figura 1 Processo de seleção utilizado na revisão sistemática de métodos de 

análise geoespacial aplicados em estudos epidemiológicos da dengue. 

 

Although there were several points of interest in all papers regarding 

methodologies, the approach in this review is dedicated specifically to the 

fundamental aspects of spatial analysis: the unit of analysis of data, typology of 
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representation, spatial methods applied, and the main results of spatial analysis 

data. 

 

Results  

 

Initially 179 articles, published in either English or Portuguese from 2001 to 

2011, were selected. After reading the abstracts, eighty-three articles were 

excluded because they did not satisfy the criteria for inclusion. After reading the 

other ninety-six articles, only thirty-five met the review criteria. 

We found that some authors cited spatial analysis in the abstract but did not use 

a spatial method to analyze the data. For example, some articles had 

incorporated the term “spatial” but had been referring to micro-scale as it 

applies to genetics. A comparison of the spatial analysis methods used in the 

selected articles is reported in Table 1. 

 

Year of studies and publication 

 

Variations were reported in the studied period. Most published studies involved 

an analysis of data from two years or more. Generally, the articles used data 

that were collected four to ten years before publication. About 48% of the 

studies published used data collected for fewer than three years. Furthermore, 

more than 52% of the studies were published just four years after the event 

occurred, and only 8.5% of the studies used data collected less than one year 

before publication. 
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From 2001 to 2005, only four papers were published using this approach 7,8,9,10, 

but since 2006 the number of papers has increased. Approximately 72% of the 

papers were published after 200816-41. 

Most studies were performed by investigators of institutions in Brazil and in the 

United States. These countries are responsible for 50% of all studies 

developed, followed by Thailand and Australia. However, it is important to clarify 

that, in Brazil’s case, the studies were performed with the Brazilian database for 

dengue fever in Brazilian institutions. In the United States, on the other hand, 

the studies were completed using databases from other countries. 

 

The reviewed articles were published in several journals, but the majority was 

published in just four journals:  PLoS Neglected Tropical Diseases, Cadernos 

de Saúde Pública, Revista de Saúde Pública and Revista Brasileira de 

Medicina Tropical.  These journals published 78% of all articles, which used 

spatial analysis methods in the investigations of dengue fever transmission. 

Nine studies included in this review applied the spatial methods to analyze 

epidemiological and entomological information 7,8,10,20,21,24,26,35,36, and 23 others 

just analyzed epidemiological information 9,11-19,22,23,25,27,30,31,33,34,37-41. Two 

articles included only entomological information analysis 29,32. 

In terms of the geometric or shape representation of data, the studies primarily 

used polygons and points. The polygons were used to represent administrative 

frontiers, such as neighborhoods, districts, census tracts, or other administrative 

frontiers, and the points were used to represent cases of dengue, households, 

schools, or traps of vectors. 
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Spatial units 

In the selected articles, nine different primary units of analysis were identified. 

The most-used primary unit of analysis was the household, which was applied 

in ten articles, or around 28% of the published studies 7,8,11-13,19,20,24,29,30. 

 

The dengue case as primary unit was used in five studies 9,15,16,27,33, and census 

tracts were used in four studies 10,24,23,31. Some studies used more than one unit 

of spatial analysis; for example, census tracts and cases were used in five 

studies 10,22,34,37,39. Four studies 18,25,36,38 used the cities as the unit of analysis. 

Other studies used the block analysis unit 21,35. In two studies, districts were 

used 26,30. Towns or cities were applied in two cases 28,40, administrative districts 

were used in one 17, and the planning unit was used in one 41. 

 

Methods of spatial analysis applied in dengue fever studies 

Twenty-one different spatial methods used to analyze dengue data were found 

in the articles. However, some were more common than others. The methods 

used in selected papers are listed according to topology of data used. 

 

Spatial analysis of points 

In the analysis of point data, the method most frequently applied was kernel 

density estimation, used in five papers 16, 26, 31, 34, 35. The Knox method 43 was 

applied in three papers 9,15,38. The local Gi* statistic 44 was used in three papers 

8,17,32. Three papers 13,20,34 used only the distance operations 45 without spatial 

analysis methods. 
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Ripley’s K statistic 44 was used in two works 12, 22.  Bayes smoothing 46 was 

applied in two papers 40,41, while two papers 11,34 applied the Kulldorff analysis 

7Kulldorff. The Global K statistic 44   was applied in two studies 8, 32. In addition, 

two papers used only thematic maps, such as the exploratory spatial analysis 

tool 25,36. 

Standard deviational ellipse 48, was applied in two papers 10, 40. The generalized 

additive model 49 was applied in two papers 19,29 as well as the Monte Carlo 

simulation 7,15. The Maxent algorithm 50 was applied in one paper 33. The 

angular wallet 51 was applied in one study 39, the local K-function 44 was applied 

in a separate study 39 and in another study 38, cluster analysis was applied. In 

one paper 27, local K-means 44 was used. 

The nearest neighbor statistic 51 was applied in one 21, Fourier harmonic 

analysis 52 was used in another 15 and, finally, inverse distance weighting 53 was 

applied in one study 28. 

 

Spatial analysis of area data 

LISA (Local indicators of spatial association)54  was the method used most often 

in analyzing polygon data 22,23,26,30,37,40,41. Another method commonly used was 

the Global Moran Index 18,21,25,30,40-,42. The Monte Carlo method was applied in 

one study 14, and the local Gi* statistic was used in another 17. 

 
 
Software programs used for spatial analysis of dengue cases 
 
Some articles did not report which software was used to perform the spatial 

analysis of data. In addition, in some cases, the method of spatial analysis was 

not referenced; instead, the focus was on the set of operations utilized. For 
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example, in every article it was clear that different software was used; in some 

cases, one software program was used to create the geographical coordinates 

(latitude and longitude), and another software program was used specifically to 

perform the spatial analysis. 

However, the software programs most used in articles were ArcGIS, GeoDa, 

TerraView, and MapInfo. Several other software programs—for example, 

Satscan, Terrasee, Arc/Info, PPA, S-PLUS, and other customized software 

programs—were used less often. 

 

Discussion 

 

Despite place being a fundamental component of epidemiological 

investigations, the small number of papers found in this review may indicate that 

the use of spatial analysis in studies of dengue is still uncommon. Among the 

possible reasons that may hinder the application of spatial analysis on data of 

dengue is the absence or lack of health information systems that produce 

georeferenced entomological and epidemiological information, in the 

appropriate scales of analysis. 

From 2008, there was a significant increase in the number of articles published 

that addressed the application of spatial analysis in studies of dengue. From 

that year, 72% of the published articles were found, perhaps due to the 

increased severity of dengue epidemics the world observed. The increase could 

also be a result of the need to develop new approaches in dengue fever 

research, to better understand the dynamics of dengue transmission, and to 

formulate strategies to minimize its effects. 
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Among the published works selected for this review, we noticed a significant 

time interval between the occurrence of events (dengue cases), or even 

between the serological and entomological surveys, and the publishing of the 

results of spatial analyses. This lag time might be the result of the natural flow 

of research, but it might also reflect the complexity and difficulties involved in 

conducting spatial analyses in countries where dengue is endemic. 

The existence of such a long time interval between the collection of 

entomological and epidemiological information and the analysis and 

dissemination of results can lead to bias against the early detection of 

epidemics and, therefore, reduce the ability to identify the surveillance sites that 

require public health action. 

Although most studies of dengue using spatial analysis were based on data of 

countries where the disease is endemic, the studies themselves were 

conducted in other countries. The exception is Brazil, which has developed 

most of the spatial analyses in that country, according to articles published. 

Brazil and Thailand are the countries most studied, in 40% of the articles, 

followed by Peru and Vietnam. 

The household has been the most commonly used spatial unit, followed by 

dengue cases and census tracts. This could be due to the actual characteristics 

of the entomological and epidemiological studies of dengue, which often focus 

on the areas surrounding the household because of the ecological 

characteristics associated with the spread of mosquitoes. 

Points or nodes have been used to represent households, dengue cases and 

schools. 
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To represent the districts, municipalities, or any other administrative area, 

polygons have been used. There is no predominant type related to the topology 

utilized because it was common to use more than one type in the articles. For 

example, often data are collected at household level, but for analysis purposes 

the data are aggregated into areas. 

As can be observed in Table 1, twenty-one different methods of spatial 

analyses were found; however, only three methods of analysis were most used. 

In analyzing the polygon data or areas, the most widely used indicator is LISA, 

and the global Moran’s statistic is the most common way of measuring the 

degree of spatial autocorrelation in area data 52—perhaps because of the ease 

of application and interpretation of results, greater availability of free GIS 

software, such as GeoDa, or the lack of health information in more greatly 

detailed scales. 

For the analysis of point data, the methods most used have been the intensity 

estimator kernel. These methods are essentially graphics56.  Perhaps for this 

reason, only four studies used spatial analysis models in the methodology of the 

article, while the remainder applied varied statistical methods in conjunction with 

the methods of spatial analysis. There were also cases in which the authors did 

not use any method of spatial analysis. In other words, spatial analysis of the 

article was based only on distances calculated using the environment of GIS. 

These distances were used as independent variables in the regression models. 

The other eighteen methods of analyses were used only by one or two articles, 

and always as an additional method of analysis. 

Despite these considerations, it is pertinent to point out that regardless of the 

degree of sophistication of the method used, the results shown by the authors 
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of selected papers pointed to the greater utility of results obtained by spatial 

analysis. Furthermore, results showed that the methods of analyses, such as 

LISA and Moran’s, can produce quick and efficient information when it comes to 

the location of groupings of cases of dengue as well as the location of areas 

that show variation in the intensity of transmission. Such information can be a 

powerful tool for monitoring the local level of dengue transmission. 

Finally, despite the development of methods of spatial analysis focused on 

application in epidemiological studies, they are rarely used in studies of dengue. 

However, the success of the analysis in the identification of spatial patterns in 

their studies confirms the usefulness of the application of these techniques and 

the need for development and application of advanced spatial analysis beyond 

the limits of visualization. 

The review presented here also shows that there are several methods of geo-

spatial analysis available, but they are rarely used in studies of dengue 

transmission. Some spatial analysis methods could be used in conjunction with 

the conventional methods currently used by public health programs to combat 

dengue. The extension of these methods to advance the scientific knowledge of 

the dynamics of dengue transmission and its spatial diffusion could certainly be 

incorporated into current strategies to combat dengue and may contribute to 

reducing social costs caused by dengue since they allow the incorporation of 

both individual and contextual variables associated with dengue transmission. 
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Table 1. Review of the spatial analysis method used in the selected articles. 
Refere
nce 

Title Spatial Method Objectives of spatial analysis Results of the spatial analysis 

07 Epidemiological and ecological 
characteristics of past dengue virus 
infection in Santa Clara, Peru. 

Cuzick, Edwards nearest 
neighbor, Monte Carlo 
simulation.  

To determine risk factors 
associated with dengue virus 
infection. 

The results of the spatial analysis did not support the 
existence of clustering in Santa Clara. 

08 Characteristics of the spatial pattern 
of the dengue vector, Aedes aegypti, 
in Iquitos, Peru. 

Global K-functions, point and 
weighted, G i *. 

Used to identify clustering. 
 

Houses were much more clustered than random 
[16.33 versus 10.00 at 10 meters]. Even so, adult 
mosquitoes were more clustered than houses. 

09 Dengue Spatial and Temporal 
Patterns, French Guiana, 2001 

The Knox test, clustering. To describe the spread of dengue 
viruses in a small locality. 

The results show that heterogeneity in the Relative 
Risk variations in space and time corresponds to 
known entomologic and epidemiologic factors. 

10 Identification of places with potential 
transmission of dengue fever in Porto 
Alegre using Geographical 
Information Systems 

Spatial average and standard 
deviational ellipsis [SDE] 

Delimitation of area around the 
dengue cases.  

The vector was mainly located in south and east areas 
of the city, with a broad dispersion, while most of the 
cases were located in the central region. 

11 Multi-level analyses of spatial and 
temporal determinants for dengue 
infection. 

Kulldorff spatial scan statistic 
 

To investigate the determinants for 
recent dengue infection and how 
these vary over space and time. 
 

Spatial clustering was observed, with variation in local 
infection patterns. Location of a person and the 
environment around the house were important. 

12 Effective control of dengue vectors 
with curtains and water container 
covers treated with insecticide in 
Mexico and Venezuela: cluster 
randomised trials. 

Ripley’s K statistic To assess at various spatial scales. Spatial analysis indicated that houses located closer to 
treated houses were less likely to have infestations 
than those further away.  

13 Spatial, environmental and 
entomological risk factors analysis on 
a rural dengue outbreak in Lundu 
District in Sarawak, Malaysia 
 

Used the spatial variable. To elucidate the association of 
environmental, entomological, 
socio-demographic factors with 
dengue cases reported in Lundu 
district, Sarawak. 

Revealed significant differences in clusters of villages 
attributable to container density, house density, 
distance of the house from the main road, and 
number of Ae. albopictus eggs from ovitraps set 
indoor, outdoor and in dumping. 
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14 Spatial mapping of temporal risk 
characteristics to improve 
environmental health risk 
identification: a case study of a 
dengue epidemic in Taiwan. 
 

The local indicator of spatial 
autocorrelation, Monte Carlo 
Test. 
 

To identify significant spatial 
clusters of dengue cases. 

Identified the interactive spatial–temporal 
characteristics. Space and time are two important 
dimensions in describing epidemic dynamics and risk 
distribution.  

15 Space-time analysis of the dengue 
spreading dynamics in the 2004 
Tartagal outbreak, Northern 
Argentina. 
 

Knox test and Fourier 
Harmonic analysis. 

To investigate the spreading 
dynamic of the 2004 dengue fever 
outbreak that occurred in Tartagal, 
Northwestern Argentina. 

Results show outbreak spotlights and spreading 
patterns that could be related to entomologic and 
epidemiologic factors. 

16 Spread pattern of the first dengue 
epidemic in the city of Salvador, Brazil 
 

Kernel density estimation 
was used 
to identify the pattern of 
spatial diffusion. 

To evaluate the characteristics of 
diffusion of the first dengue 
epidemic that occurred in the city 
of Salvador in 1995. 

Identified the epicenter of the epidemic and  that the 
dengue occurred in almost all areas of city.  

17 Geographical structure of dengue 
transmission and its determinants in 
Thailand. 

G*i spatial statistic. Examined dengue transmission 
intensities in Thailand. 

Identified clustering of high transmission intensity in 
the Northeastern rural region and clustering of low 
transmission intensity in Bangkok and the Northern 
region. 
 

18 Socio-demographic factors and the 
dengue fever epidemic in 2002 in the 
State of Rio de Janeiro, Brazil.  

Moran Global Index. To analyze the dengue fever 
epidemic in 2002 and the socio 
demographic context of the State 
of Rio de Janeiro, Brazil. 

Showed higher dengue incidence in areas 
characterized by growing urbanization and deficient 
running water and water supply. 
The model’s residuals did not show spatial 
autocorrelation.  

19 Spatial point analysis based on 
dengue surveys at household level in 
central Brazil. 

A Generalized Additive 
Model was used to detect 
the spatial varying risk over 
the region. 

To identify potential high-risk intra-
urban areas of dengue, using data 
collected at household level from 
surveys. 
 

The study showed spatial heterogeneity in the risk 
areas of dengue when using a spatial multivariate 
approach in a short time interval. Data from 
household surveys pointed out that low prevalence 
areas in 2001 surveys shifted to high-risk area in 
consecutive year.  

20 Spatial and Temporal Clustering of 
Dengue Virus Transmission in Thai 
Villages. 

Spatial operations to 
calculate the distances in 
order to use into regression 

To test the hypothesis that DENV 
transmission is spatially and 
temporally Focal. 

In an area where dengue is hyper endemic, dengue 
virus transmission among children occurs in localized 
areas and over short time periods. The focal 
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model.  
 

transmission is associated with recent dengue virus 
introductions. 

21 Environmental factors and incidence 
of dengue fever and dengue 
haemorrhagic fever in an urban area, 
Southern Thailand. 

Moran’s Index and The 
nearest-neighbor statistic.   
 

To analyze the spatial pattern of 
dengue fever and dengue 
hemorrhagic fever  incidence at the 
block level. 

The risk of DF/DHF is quite geographically 
homogenous; therefore control activities should be 
carried out over the whole area. 

22 Intra-urban dynamics of dengue 
epidemics in Belo Horizonte, Minas 
Gerais State, Brazil, 1996-2002. 

Local Moran’s index , 
Ripley’s K-function. 

To describe the temporal-spatial 
patterns of dengue epidemics in 
Belo Horizonte, Minas Gerais State, 
Brazil.  

Distinct case distribution patterns were observed 
according to the two exposed groups, suggesting the 
need to improve the reporting of possible place of 
infection.  

23 Temporal-spatial risk model to 
identify areas at high-risk for 
occurrence of dengue fever. 
 
 

The local indicator of spatial 
LISA and the Moran’s I. 

To identify significant spatial 
clusters of  
 areas for the occurrence of dengue 
fever. 

The procedures of spatial analysis which authors used 
could be routinely used by services that are 
responsible for dengue fever surveillance and control 
to identify high-risk areas. 

24 Insecticide-treated bednets to control 
dengue vectors: preliminary evidence 
from a controlled trial in Haiti. 
 

Just calculated distances 
between events  

To investigate the efficacy of 
Insecticide-treated bednets in 
reducing Aedes aegypti populations 
and dengue transmission. 

The spatial analysis  showed that control houses 
closest to the bednet houses[within 50 m] saw an 
immediate and dramatic decrease in container  and 
Pupae per person  1 month after the intervention. 

25 Local and Global Effects of Climate on 
Dengue Transmission in Puerto Rico. 

Thematic maps. Statistical approach to control for 
seasonality. 
 

Found association between monthly changes in 
temperature and precipitation and monthly changes 
in dengue transmission in Puerto Rico, and that the 
strength of this association varies spatially, that this 
variation is associated with differences in local 
climate. 

26 Spatial analysis of dengue occurrence 
and living conditions in Nova Iguaçu, 
Rio de Janeiro State, Brazil. 

Local Moran Index  [LISA] 
and Kernel Intensity . 

To examine the occurrence of 
dengue and its relationship to living 
conditions in the city.  

The results suggest that such inequalities can 
influence the dengue time trend. 

27 Genomic Epidemiology of a Dengue 
Virus Epidemic in Urban Singapore 

K-means clustering.  
 
 
 

To determine the strength of 
spatial structure in both DENV-1 
and DENV-3. 
 

DENV spatial dynamics in Singapore revealed 
significant population substructure in both DENV-1 
and DENV-3. This spatial dynamic was especially 
strong in the case of DENV-3. 

28 The Neovolcanic Axis Is a Barrier to Inverse Distance Weighting. To define the geographic barrier to Barriers to gene flow in vector populations may  
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Gene Flow among Aedes aegypti 
Populations in Mexico that Differ in 
Vector Competence for Dengue 2 
Virus. 

 
 

gene flow between the northern 
and southern Gulf of Mexico 
Coastal Plain. 

impact the frequency of genes that condition 
continuous and epidemiologically relevant traits such 
as vector competence.  
 

29 Spatial Evaluation and Modeling of 
Dengue Seroprevalence and Vector 
Density in Rio de Janeiro, Brazil. 

Generalized Additive Model. Analyzed individual and spatial 
factors associated with dengue 
seroprevalence. 

The variation in spatial seroprevalence patterns inside 
the neighborhoods, to the areas with large human 
movement, suggests that humans may be responsible 
for virus inflow to small neighborhoods in Rio de 
Janeiro. 

30 Spatial analysis of dengue and the 
socioeconomic context of the city of 
Rio de Janeiro [Southeastern Brazil]. 
 

Moran’s global and local 
indexes. 

To analyze the dengue epidemic in 
relation to the socioeconomic 
context according to geographical 
areas. 

Identified spatial dependence between dengue and 
the selected variables. Problems related to basic 
sanitation contribute decisively to increase the risk of 
the disease. 

31 Specific dengue transmission 
conditions at the local level: a study 
in Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro State, 
Brazil 

Kernel Intensity . To analyze the conditions involved 
in dengue transmission, with a 
focus on socio-environmental 
determinants. 

The incomplete and unequal installation of housing 
infrastructure is a determining factor for the 
differentiated generation of vector breeding sites and 
for dengue transmission. 

32 Characterizing the Aedes aegypti 
Population in a Vietnamese Village in 
Preparation for a Wolbachia-Based 
Mosquito Control Strategy to 
Eliminate Dengue. 

Global K functions and the 
local Gi* statistic.  

To define the temporal and spatial 
patterns of Ae. aegypti abundance. 

The results show the importance of multiple 
entomologic surveys when evaluating the spatial 
structure of a vector population or estimating 
population. 

33 Mapping Environmental Dimensions 
of Dengue Fever Transmission Risk in 
the Aburrá Valley, Colombia. 

Maxent  algorithm.  To investigate conditions 
associated with suitable areas for 
Dengue fever occurrence in 2008 in 
three municipalities.  

Effective risk maps can be developed based on such  
analyses of presence-only occurrence data. 

34 Spatial heterogeneity of dengue fever 
in local studies, City of Niterói, 
Southeastern Brazil. 

The kernel method, 
Kulldorff’s spatial scan 
statistic . 

To analyze the spatial and temporal 
occurrence of dengue fever and its 
association with the heterogeneity 
of urban environment 
characteristics. 

Census tracts show spatial heterogeneity in relation to 
life conditions; there were differences in spatial and 
temporal distribution of the risk of occurrence of 
dengue fever. 

35 Analysis on the spatial-temporal 
distribution of dengue and larval 
infestation in the municipality of 

The kernel estimator. To analyze the relationship 
between the spatial-temporal 
distribution of dengue cases and 

There was no evidence of a relationship between 
larval infestation and dengue occurrence.  
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Tupã, State of São Paulo the larval indices . 

36 Progression of dengue virus 
circulation in the State of Bahia, 
Brazil, 1994-2000. 
 

Thematic maps. To describe the process of 
dissemination of dengue in the 
state of Bahia. 

The virus circulated in all climatic zones, the highest 
intensity of detection of cases and territorial 
expansion was in the littoral. 

37 Spatial-temporal patterns of dengue 
in areas at risk of dengue 
hemorrhagic fever in Kaohsiung, 
Taiwan, 2002. 

Local indicator of spatial 
autocorrelation. 

To examine whether spatial–
temporal patterns of dengue can 
be used to identify areas at risk of 
dengue hemorrhagic fever. 

The spatial result shows that high-risk areas can be 
comprehensively identified early in the epidemic 
based on their integrated spatial–temporal profiles. 
 

38 Geographical heterogeneity of 
dengue transmission in two villages in 
southern Vietnam. 

Cluster analysis  To assess the spatial pattern of 
dengue fever in 2003. 

The existence of geographical heterogeneity, that new 
infection occurred near places where prevalence was 
highest at baseline. 

39 Quantifying the spatial dimension of 
dengue virus epidemic spread within 
a tropical urban environment. 

Local K-function, angular 
wavelet analysis of the 
spatial clustering. Knox test. 

Analyzed the spatio-temporal 
pattern of denguevirus-2 outbreak   
during the 25 weeks of the 
outbreak. 

Described the spread of dengue virus with high detail 
and quantified the spatio-temporal dimension of 
dengue virus transmission. 

40 Spatio-temporal diffusion pattern and 
hotspot detection of dengue in 
Chachoengsao province, Thailand. 
 

A standard deviational 
ellipsis, Global Moran’s I. 
Local  indicators  of  spatial  
association. The local Getis-
Ord   Gi*  and Bayes  
smoothing. 

To examine spatial diffusion 
patterns and hotspot identification 
for reported dengue cases. 

The proposed methods and tools can be beneficial for 
public health officers to visualize and understand the 
distribution and trends of diffusion patterns of 
diseases. 

 Spatial analysis of notified dengue 
fever infections. 

Moran’s I statistic , Spatial 
empirical Bayes 
smoothing,Local indicators 
of spatial association. 

To investigate the spatial clustering 
and dynamic dispersion of dengue 
incidence in Queensland, Australia. 

The spatial distribution of dengue was clustered 
during each of the three periods and  has expanded in 
Queensland over recent years. 

41 Oviposition Site Selection by the 
Dengue Vector Aedes aegypti and Its 
Implications for Dengue Control 
 

 Moran’s I . 
 
 
 

To check for spatial autocorrelation 
among containers surveyed in the 
same week as a potential 
confounder.  

 The choice of egg-laying site is influenced by 
conspecific larvae and pupae, container fill method, 
container size and sun exposure.  
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Software used for spatial analysis of dengue cases 
 
Some articles did not report which software was used to perform the spatial 

analysis of data. In addition, in some cases, the method of spatial analysis was 

not referenced; instead, the focus was on the set of operations realized. For 

example, in every article it was clear that different software was used; in some 

cases, one software was used to create the geographical coordinates (latitude 

and longitude), and another software was used specifically to perform the 

spatial analysis. 

Many articles, however, reported the software most used was ArcGIS, GeoDa, 

TerraView, and MapInfo. Several other software—for example, Satscan, 

Terrasee, Arc/Info, PPA, S-PLUS, and other customized software—was used, 

but not as often. 

 

Discussion 

 

Despite place being a fundamental component of epidemiological 

investigations, the small number of papers found in this review may indicate that 

the use of spatial analysis in studies of dengue is still uncommon. Among the 

possible reasons that may hinder the application of spatial analysis on data of 

dengue is the absence or lack of health information systems that produce 

georeferenced entomological and epidemiological information, in the 

appropriate scales of analysis. 

From 2008, there was a significant increase in the number of articles published 

that addressed the application of spatial analysis in studies of dengue. From 

that year, 72% of the published articles were found, perhaps due to the 
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increased severity of dengue epidemics the world observed. The increase could 

also be a result of the need to develop new approaches in dengue fever 

research, to better understand the dynamics of dengue transmission, and to 

formulate strategies to minimize its effects. 

Among the published works selected for this review, we noticed a significant 

time interval between the occurrence of events (dengue cases), or even 

between the serological and entomological surveys, and the publishing of the 

results of spatial analyses. This lag time might be the result of the natural flow 

of research, but it might also reflect the complexity and difficulties involved in 

conducting spatial analyses in countries where dengue is endemic. 

The existence of such a long time interval between the collection of 

entomological and epidemiological information and the analysis and 

dissemination of results can lead to bias against the early detection of 

epidemics and, therefore, reduce the ability to identify the surveillance sites that 

require public health action. 

Although most studies of dengue using spatial analysis were based on data of 

countries where the disease is endemic, the studies themselves were 

conducted in other countries. The exception is Brazil, which has developed 

most of the spatial analyses in that country, according to articles published. 

Brazil and Thailand are the countries most studied, in 40% of the articles, 

followed by Peru and Vietnam. 

The household has been the most commonly used spatial unit, followed by 

dengue cases and census tracts. This could be due to the actual characteristics 

of the entomological and epidemiological studies of dengue, which often focus 



 107 

on the areas surrounding the household because of the ecological 

characteristics associated with the spread of mosquitoes. 

Points or nodes have been used to represent households, dengue cases and 

schools. 

To represent the districts, municipalities, or any other administrative area, 

polygons have been used. There is no predominant type related to the topology 

utilized because it was common to use more than one type in the articles. For 

example, often data are collected at household level, but for analysis purposes 

the data are aggregated into areas. 

As can be observed in Table 1, twenty-one different methods of spatial 

analyses were found; however, only three methods of analysis were most used. 

In analyzing the polygon data or areas, the most widely used indicator is LISA, 

and the global Moran’s statistic is the most common way of measuring the 

degree of spatial autocorrelation in area data 52—perhaps because of the ease 

of application and interpretation of results, greater availability of free GIS 

software, such as GeoDa, or the lack of health information in more greatly 

detailed scales. 

For the analysis of point data, the methods most used have been the intensity 

estimator kernel. These methods are essentially graphics56.  Perhaps for this 

reason, only four studies used spatial analysis models in the methodology of the 

article, while the remainder applied varied statistical methods in conjunction with 

the methods of spatial analysis. There were also cases in which the authors did 

not use any method of spatial analysis. In other words, spatial analysis of the 

article was based only on distances calculated using the environment of GIS. 

These distances were used as independent variables in the regression models. 
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The other eighteen methods of analyses were used only by one or two articles, 

and always as an additional method of analysis. 

Despite these considerations, it is pertinent to point out that regardless of the 

degree of sophistication of the method used, the results shown by the authors 

of selected papers pointed to the greater utility of results obtained by spatial 

analysis. Furthermore, results showed that the methods of analyses, such as 

LISA and Moran’s, can produce quick and efficient information when it comes to 

the location of groupings of cases of dengue as well as the location of areas 

that show variation in the intensity of transmission. Such information can be a 

powerful tool for monitoring the local level of dengue transmission. 

Finally, despite the development of methods of spatial analysis focused on 

application in epidemiological studies, they are rarely used in studies of dengue. 

However, the success of the analysis in the identification of spatial patterns in 

their studies confirms the usefulness of the application of these techniques and 

the need for development and application of advanced spatial analysis beyond 

the limits of visualization. 

The review presented here also shows that there are several methods of geo-

spatial analysis available, but they are rarely used in studies of dengue 

transmission. Some spatial analysis methods could be used in conjunction with 

the conventional methods currently used by public health programs to combat 

dengue. The extension of these methods to advance the scientific knowledge of 

the dynamics of dengue transmission and its spatial diffusion could certainly be 

incorporated into current strategies to combat dengue and may contribute to 

reducing social costs caused by dengue since they allow the incorporation of 

both individual and contextual variables associated with dengue transmission. 
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4.7 Manuscrito 2 - Detecção de epidemias em cidade tropical de influência regional 
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RESUMO 

OBJETIVO: Identificar os períodos epidêmicos e descrever as principais características 

epidemiológicas  da dengue no município de Araraquara nestes período, segundo sexo, idade e 

local provável de infecção,  de acordo com as informações disponíveis no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

METODOLOGIA: Para identificação de  epidemias de dengue no município de Araraquara, no  

período de 1998 a 2008, foi utilizado  o método dos limites históricos descrito por 

HUTWAGNER et al. 1, aplicado ao banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), organizado pelo Serviço Especial de Saúde de Araraquara, da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Posteriormente, foi realizada a descrição das  

características epidemiológicas da doença em relação a sua distribuição em termos de gênero, 

idade e local de infecção dos períodos epidêmicos na série analisada. 

RESULTADOS: No Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foram registrados 

e confirmados 1973 casos de dengue no município de Araraquara no período de 1998 a 2008. 

A taxa de incidência anual variou entre 7,53 e 596,0 por 100 mil habitantes/ano.  No período 

de 1998 a 2008,  foram identificadas  quatro epidemias, a primeira em 1999, com 53 casos e 

mailto:mariaoliveira@usp.br
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taxa de incidência 30,39/100 mil, a segunda em 2001, com 212 casos e taxa de incidência 

114,5/100 mil ; a terceira em 2007 com 351 casos e taxa de incidência de 173.55/100mil e a 

quarta epidemia em 2008 com 1187 casos  e taxa de incidência de 596, 0/ 100 mil habitantes.  

Nos períodos  epidêmicos  estiveram sob maior risco pessoas  com idade entre 20 e 49 anos de 

idade e pessoas do sexo feminino.  Observou-se a ocorrência de casos importados de dengue 

nos anos epidêmicos e anos inter-epidêmicos, no entanto,  a partir da epidemia de 2007 

observa-se uma importante redução no número de casos importados e aumento no número 

de casos autóctones.  CONCLUSÃO: O método utilizado para detecção do início das epidemias,  

mostrou-se eficiente, uma vez que foi capaz de detectar e incorporar as variações da doença 

ao longo da série temporal analisada.  O método poderia ser utilizado pelo sistema de 

vigilância da dengue no município de Araraquara, como instrumento auxiliar de detecção 

precoce de epidemias de dengue.  Com isso talvez fosse possível a produção de respostas 

imediatas do servico de vigilancia epidemiologica e entomologica do municipio, que poderiam 

bloquear o avanço da epidemia durante o seu período inicial. 

 

Introdução 

Entre as doenças infecciosas que atualmente  têm acometido as populações em áreas urbanas 

em países tropicais e subtropicais a dengue tem sido destacada como um grave problema de 

saúde pública que ultrapassa as fronteiras dos países endemicos. A facilidade de adaptação do 

seu principal vetor o Aedes Aegypti  aos ambientes urbanizados aliado a forte concentraçao, 

circulaçao e falicidade de dispersão de pessoas nas areas urbanas tem criado as condicoes 

ideais para a manutenção de um ciclo ecológico que tem proporcionado a expansão e o 

agravamento da doença.  
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A prevalência global da dengue doença tem aumentado nas últimas décadas. Sua ocorrência já 

foi registrada em mais de 100 países e a doença ameaça a saúde de mais de 2,5 mil milhões de 

pessoas em zonas urbanas, Peri urbanas e rurais de regiões tropicais e subtropicais. 2 

A rápida expansão urbana sem planejamento, abastecimento inadequado de água canalizada, 

aumento da circulação de populações humanas, dentro e entre países, e o maior 

desenvolvimento e disseminação da resistência aos inseticidas do mosquito vetor da dengue, 

são algumas das razões do aumento da transmissão de dengue nos últimos anos. 3,4,5,6 

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil7, a dengue é hoje uma das doenças infecciosas 

mais frequentes no Brasil, atingindo a população em todos os estados, independente da classe 

social.  Até o ano de 2007, somente o estado de Santa Catarina não havia apresentado 

transmissão autóctone.  

No Estado de São Paulo,  de acordo com o Centro de Vigilancia Epidemiológica8, a transmissão 

de dengue foi observada, pela primeira vez, em 1987, nos municípios de Guararapes e 

Araçatuba. No verão de 1990/91, foi registrada uma epidemia de grandes proporções, iniciada 

no norte do estado, em Ribeirão Preto, que rapidamente se expandiu para municípios vizinhos 

e outras regiões. A partir de então, as epidemias de dengue vêm ocorrendo todos os anos no 

estado de São Paulo.  

Segundo  Teixeira et al. 9, enquanto se espera uma vacina segura e eficaz, melhores 

perspectivas para o controle da dengue serão encontradas a partir de pesquisa com a melhoria 

da educação em saúde, novos modelos e métodos de vigilância epidemiológica e virológica. 

Para  Ferreira et al. 10, os modelos de controle para doenças  como a dengue,  concentrados  

no combate químico,  sem integração intersetorial e com escassos  recursos de análise 

epidemiológica são incapazes de obter sucesso.   Barreto 11, insere a dengue no conjunto de 

doenças no qual o Brasil não obteve êxito no combate. 
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A adoção de medidas adequadas e em tempo oportuno para prevenção e controle das 

epidemias de dengue implica no conhecimento sobre seu comportamento em diversos 

recortes temporais e espaciais. Desde a sua introdução em 1995,  no município de Araraquara, 

as taxas de incidência de dengue  têm aumentado progressivamente  ao longo dos anos.   

De acordo com  Ministério da Saúde7 o propósito da vigilância epidemiológica é fornecer 

orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a 

execução de ações de controle de doenças e agravos.  No entanto, embora existam registros 

de taxas altas de incidência de dengue no município, a vigilância epidemiológica da dengue  

não dispõe de mecanismos operacionais de alerta de epidemias, capazes de  fornecer  análises 

de situações epidêmicas  em tempo real no nível local (município),  onde o enfrentamento à 

doença deve ser feito.   

A identificação  dos limites de transmissão esperados da dengue, considerando  um período 

analisado, e quando esses limites são ultrapassados, tornando-se uma epidemia é um dos 

grandes desafios na investigação do limiar epidêmico de uma doença infecciosa em áreas 

urbanas como a dengue. A identificação destes limites, aliada às atuais estratégias do 

programa de controle da dengue, pode colaborar nas ações de vigilância da dengue em nível 

local, auxiliando no combate às epidemias.   

O objetivo deste estudo foi identificar os anos epidêmicos e descrever as principais 

características epidemiológicas da dengue nesses períodos. 
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Materiais e métodos  

O presente trabalho é um estudo ecológico de tendência temporal, que abrange o período de  

1998 a 2008, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil.   

Todos os dados analisados foram coletados pelo Serviço Especial de Saúde de Araraquara da 

Faculdade de Saúde Pública, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). Vale ressaltar que não existem dados detalhados sobre dengue no município de 

Araraquara nos anos anteriores a 1998. O resultado da busca nos órgãos de saúde aponta 

dados disponíveis para o período anterior apenas com os totais anuais, sem detalhamento 

mensal. As estimativas populacionais utilizadas foram elaboradas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e disponibilizadas pelo Ministério da Saúde no sistema de 

informações do DATASUS. 

Para realização das análises optou-se pela utilização dos casos importados e autóctones.  A 

inclusão de  casos autóctones e importados é essencial para modelar a dinâmica da epidemia, 

possibilita a elaboração de informação crítica aos tomadores de decisão, responsáveis pelo 

controle da doença. 12 

No entanto, foram realizadas análises separadas dos casos importados, com o intuito de 

verificar a sua contribuição em  cada ano analisado, bem como o município e unidade da 

federação de sua origem, para entender o processo de disseminação da doença.  

Os casos notificados e confirmados de dengue registrados no município de Araraquara,  entre 

1998 e 2008, foram avaliados retrospectivamente  e as epidemias foram  identificadas  

utilizando-se  o método dos limites históricos. De acordo com HUTWAGNER et al. 1, o método 

de limites históricos tem sido utilizado pelo CDC (Center of Disease Control) desde 1989, nos 

Estados Unidos da América do Norte, para vigilância de doencas infecciosas e integra o 

conjunto de métodos alternativos para detecção de Early Aberration Reporting System (EARS).  
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O método dos limites históricos compara o número de casos notificados nas quatro semanas 

correntes (acumulado do mês, ou 4 semanas epidemiológicas) com os valores de incidência no  

mesmo período dos anos precedentes.   

 

Definição do limite máximo e valores médios dos casos de dengue no município de 

Araraquara 

Para definição do limite máximo para detecção de valores acima do esperado,  foi utilizada a 

fórmula proposta por  Hutwagner et al. 1  

xo /µ > 1 + (2*σ x /µ) 

Onde xo é o total atual para um intervalo de 4 semanas, µ é a média dos  15 totais dos 

intervalos de 4 semanas (incluindo as mesmas 4 semanas precedentes, e 4 semanas 

posteriores, nos últimos 5 anos da série histórica e  σ x é o desvio padrão destes 15 valores de 

incidência. 

   Considerou-se epidemia a ultrapassagem  dos limites máximos esperados.  Este 

método parte do pressuposto de que mesmo que a doença exiba uma variação sazonal, na 

ausência de qualquer aberração, os valores de x o são  independentes e aleatórios, com a 

mesma função de distribuição.  

No período de 2003 a 2008, o método foi aplicado sem nenhuma adaptação. No entanto,  de 

1999 a 2002,  foram necessárias adaptações, porque a série histórica disponível não permitia o 

cálculo considerando os 15 períodos. Esta adaptação consistiu na redução do limite histórico 

considerado, conforme descrito no quadro 1. Não foi possível aplicar o método  para o ano de 

1998, devido à ausência de informação mensal dos anos anteriores, fundamental para manter 

a sensibilidade do método. 
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Quadro 1 - Períodos utilizados para cálculo da média dos limites históricos 

Período analisado Períodos utilizados para cálculo da 
média do limite histórico Ano Meses 

1999 Fevereiro a Novembro 3 
1999 Dezembro 4 
2000 Janeiro 5 
2000 Fevereiro a Novembro 6 
2000 Dezembro 7 
2001 Janeiro 8 
2001 Fevereiro a Novembro 9 
2001 Dezembro 10 
2002 Janeiro 11 
2002 Fevereiro a Novembro 12 
2002 Dezembro 13 
2003 Janeiro 14 
2003 Fevereiro a Dezembro 15 

2004 a 2008 Janeiro a Dezembro 15 

 

Após a identificação dos períodos epidêmicos,  foi iniciada a análise epidemiológica dos dados 

do SINAN, que consistiu na realização de análises descritivas dos dados, em relação à 

distribuição de casos, segundo gênero, faixa etária e classificação dos casos importados e 

autóctones.   

Resultados  

Entre 1998 e 2008, foram notificados e confirmados 1973 casos de dengue no município de 

Araraquara. A taxa de incidência anual variou entre 7,53, em 1998,  e 596,09 casos  por 100 mil 

habitantes/ano em 2008.  A ocorrência de dengue apresentou comportamento diferenciado 

ao longo dos anos analisados.  

Conforme a figura 1,  a doença apresentou casos em todos os anos analisados, porém com 

diferentes intensidades e magnitudes. 
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Figura 1. Média Histórica, limite superior e  casos notificados de dengue no município de Araraquara,  no período de Janeiro de 1999 a Dezembro de 2008.   
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De acordo com a metodologia aplicada, foi possível detectar 4 períodos epidêmicos, nos anos 

de  1999, 2001, 2007 e 2008. Nestes anos, o pico dos casos ocorreu  sempre no mês de abril,  

na 17ª semana epidemiológica, ou seja, no início do outono no hemisfério sul, com uma curva 

descendente que geralmente cessava, ou retornava  ao nível endêmico da doença no início do 

inverno, estação do ano que registrou poucos ou nenhum caso de dengue na série analisada.   

Com base na figura 1, é possível observar uma clara variação sazonal.  Os primeiros casos  

geralmente ocorreram no início do verão e persistiram até metade do outono. Sendo a 

chegada do inverno coincidente com o período de redução ou mesmo inexistência de casos 

notificados de dengue.  

 A primeira epidemia de dengue no município de Araraquara, teve início no mês de março de 

1999, especificamente na décima semana epidemiológica  daquele ano, atingindo seu pico no 

mês de abril. A partir de então, a curva começou a declinar (figura1).    

No ano de 2000, observou-se uma queda no número de casos, em relação ao ano anterior. 

Foram 18 casos notificados e confirmados (tabela1). No ano de 2001, foi detectada outra 

epidemia, com 212 casos e,  desta vez, com uma  taxa de incidência de 115 por 100 mil 

habitantes, bem superior à taxa de incidência registrada no ano anterior.  
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Tabela 1. Número total de casos e incidência por 100 mil habitantes de dengue, casos 

autóctones e importados, no município de Araraquara de 1998 a 2008.  

Anos 

Importados Autóctones Total 

Casos % Incidência Casos % Incidência Casos Incidência População 

1999 45 84.91 25.81 8 15.09 4.59 53 30.39 174383 

2001 20 9.43 10.81 192 90.57 103.75 212 114.55 185065 

2007 46 13.11 22.74 305 86.89 150.80 351 173.55 202250 

2008 8 0.67 4.02 1179 99.33 592.07 1187 596.09 199132 

Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

No ano de 2002, foram notificados e confirmados 44 casos, com uma taxa de incidência de 

23,48 por 100 mil habitantes. Em 2003, foram registrados 15 casos e uma taxa de incidência de 

7,91 por 100 mil habitantes. No ano de 2004, foram notificados 7 casos e uma taxa de 

incidência de 3,65 por 100 mil habitantes.   Em 2005, houve registro de um número muito 

similar aos 2 anos anteriores, foram notificados e confirmados 8 casos e uma taxa de 

incidência de 4,06 por 100 mil habitantes. Já em 2006, observou-se um aumento significativo 

dos casos notificados e confirmados, foram confirmados 65 casos, e uma taxa de incidência de 

32,56 por 100 mil habitantes.  

Em 2007, ocorreu a terceira epidemia, com início em dezembro de 2006, teve duração de  oito 

meses e  produziu um total de 351 casos, com  taxa de incidência de 173,55 por 100 mil 

habitantes. Nos meses de agosto e setembro de 2007, a doença voltou ao nível de 

endemicidade. 

 A partir de Outubro de 2007, teve início a quarta  epidemia em Araraquara, desta vez com 

maior intensidade e magnitude, e persistiu no nível epidêmico até Maio de 2008. Esta 
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epidemia produziu 1187 casos de dengue e uma taxa de incidência de 596,09 por 100 mil 

habitantes, sendo a maior epidemia registrada na série analisada.  

Casos autóctones e importados de dengue em Araraquara.  

A tabela 1 apresenta o total de casos importados e autóctones de dengue, no município de 

Araraquara, nos períodos epidêmicos. A tabela 2 apresenta o total de casos importados, de 

acordo com a unidade da federação de origem.  Ela mostra que, em sua maioria, os casos 

importados eram oriundos do próprio estado de São Paulo, com exceções nos anos de 1999, 

2004 e 2005.  O segundo lugar de origem de casos é Minas Gerais, o terceiro lugar do estado 

do Rio de Janeiro e o quarto o estado da Bahia.  

Tabela 2. Total de casos importados segundo unidade da federação.  

UF 1999 2001 2007 2008 Total 

Amazonas 0 0 2 0 2 

Bahia 0 2 0 0 2 

Ceará 0 1 0 0 1 

Goiás 0 0 0 2 2 

Maranhão 0 2 0 1 3 

Minas Gerais 0 4 1 0 5 

Mato Grosso do Sul 0 1 5 1 7 

Rio de Janeiro 0 1 1 1 3 

Sergipe 1 0 0 0 5 

São Paulo 0 4 34 2 40 

Tocantins 0 3 0 1 4 

Sem Informação 44 2 3 0 63 

Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 
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No ano de 1999, primeiro ano epidêmico da série analisada, 84,91% dos casos foram 

importados, porém sem identificação do município de origem, o único município identificado 

foi novamente Aracajú, em Sergipe.  

  Na segunda epidemia, no ano de 2001, 95%  foram autóctones apenas 9,43% foram casos  

importados, estes casos foram importados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e apenas um 

caso do Centro-Oeste.  

Em 2007, os casos importados eram oriundos de municípios do estado de São Paulo, 

Amazonas e   Mato Grosso do Sul.   

No ano de 2008, ano da maior epidemia da série analisada, houve uma clara redução dos casos 

importados, apenas 8 casos foram notificados como importados, sendo 1 caso importado de  

município localizado no estado de São Paulo, 1 caso importado do Mato Grosso do Sul, 2  casos 

importados do estado de Goiás, 1 caso do estado do Maranhão.  
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Distribuição dos casos notificados de dengue segundo gênero  

Conforme a tabela 3, em quase todos os anos epidêmicos indivíduos do gênero feminino, 

foram os mais acometidos pela doença.   

Tabela 3.  Total de casos notificados e confirmados de dengue no município de Araraquara, 

segundo gênero.   

Anos 
             Gênero   

Casos 
Total  

Mulheres %  Homens % Incidência/100000 

 

Períodos Epidêmicos 

1999 28 51.85  26 48.15 54 30.39 

2001 117 54.17  99 45.83 216 114.55 

2007 177 50.43  174 49.57 351 173.55 

2008 644 54.03  548 45.97 1192 596.09 

Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil  

Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

 

Distribuição de casos em relação à faixa etária da população  

 

A distribuição de acordo com a faixa etária também mostrou um padrão diferenciado na série 

analisada.  Nos períodos epidêmicos, é possível observar que ocorreram casos em todas as 

faixas etárias, inclusive em indivíduos menores de 5 anos de idade (tabela 4).  
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Tabela 4. Total de casos de dengue e percentual segundo faixas etárias, no município de 

Araraquara – estado de São Paulo.  

Faixas etárias 

Anos 0- 10 % 11-19 % 20- 49 % > 50 % Total 

1999 1 1.85 10 18.52 34 62.96 9 16.67 54 

2001 8 3.70 38 17.59 137 63.43 33 15.28 216 

2007 9 2.56 51 14.53 210 59.83 81 23.08 351 

2008 53 4.45 170 14.26 688 57.72 281 23.57 1192 

Fonte: SESA-FSP-USP e SINAN – Ministério da Saúde do Brasil – Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

Outro fator importante que pode indicar mudança do comportamento epidemiológico da 

doença no município de Araraquara é que, a partir de 2001, houve um aumento progressivo 

no número de casos em indivíduos menores de 20 anos, em números absolutos.  Em 1999 

foram registrados 11 casos nesta faixa etária,  em 2001 foram 46 casos registrados,  em 2007 

foram  60 casos e, em 2008, foram 221 casos, uma percentagem de 20% de todos os casos 

registrados.   
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Discussão 

O estudo evidencia tendência temporal dos casos de dengue no município de Araraquara, no 

interior do Estado de São Paulo. Ao longo da série analisada houve quatro anos epidêmicos (ou 

ondas epidêmicas), 1999, 2001, 2007 e 2008.  Nos outros anos, a doença parece ter um padrão 

endêmico, com permanência de risco principalmente no verão e outono.    

O método empregado para detecção das epidemias de dengue no período analisado foi capaz 

de detectar as anomalias, que foram consistentes com a variação no padrão epidemiológico 

evidenciado pela análise das variáveis gênero, idade e origem dos casos.   

Para Hutwagner et al.1, até 2001, a maioria dos métodos para detecção de eventos acima do 

número esperado de casos,  dependia da disponibilidade de séries históricas de cinco anos 

sobre a doença investigada. Nos Estados Unidos, após os atentados de 11 de setembro de 

2001, interesse especial tem surgido em ferramentas de vigilância em saúde pública que 

possam ser implementadas sem necessariamente exigirem uma grande série de dados para 

detecção de possíveis anomalias.   

Basear-se nos resultados do trabalho de  Hutwagner et al. 13, no qual os autores fazem uma 

comparação entre os métodos utilizados para deteção de aberraçoes nos dados de doenças 

infecciosas não vetoriais, nos pareceu pertinente a adaptação, na qual foi considerado o 

acumudado de 4 semanas epidemiológicas.  Como a dengue apresenta um ciclo de 

transmissão de aproximadamente 21 dias, se fossem considerados intervalos de tempo 

menores, provavelmente, não seria possível a detecção de anomalias.  

Os fatores responsáveis para epidemias periódicas em uma área não são bem compreendidos. 

Eles são, provavelmente, uma combinação do aumento da circulação de vírus em pessoas 
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entre países e regiões, do nível de imunidade de grupo, de sorotipos do vírus específicos em 

populações humanas, e de alterações  genéticas nos vírus circulantes ou introduzidos que lhes 

dão maior potencial de epidemia. 14 

Os achados deste estudo demonstraram que a maior parte dos casos importados de dengue 

nos períodos epidêmicos, em Araraquara, teve sua origem no próprio estado de São Paulo, 

principalmente em cidades que são consideradas pólos regionais de turismo, como os 

municípios litorâneos da Baixada Santista. No entanto, também há uma grande contribuição 

dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia como local de infecção dos casos 

importados. 

Conforme afirmam  Wichmann e Jelinek 15, os viajantes servem como importantes vetores do 

vírus da dengue, porque podem introduzir cepas de vírus mais virulentas (subtipos) em áreas 

onde apenas doença leve tem sido observada antes.  

Em Araraquara, observou-se  redução no número de casos importados ao longo da série 

estudada, passando de 85% em 1999 para 0,67% em 2008 . No entanto, novos estudos com 

foco específico na relação entre casos importados e casos autóctones são necessários, com o 

intuito de investigar se, a exemplo dos achados de 16, os casos importados de dengue também  

têm sido responsáveis pelo inicio de casos locais em Araraquara.  

Marzochi 17, afirma que um instrumento essencial de vigilância no período endêmico, seriam 

inquéritos sorotípicos amostrais, utilizando a rede de saúde. Infelizmente, o sistema de 

vigilância local não dispõe desta informação de modo preciso, pois os inquéritos sorotípicos 

não constituem um programa do Ministério da Saúde do Brasil. 
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A grande relevância dos casos importados de dengue, reforça a necessidade de reprogramação 

das ações de vigilância epidemiológica no município, que poderia incorporar a orientação da 

população no tocante à observação dos sintomas associados à dengue, principalmente quando 

seus municípes viajam para outras áreas do país e do estado nas quais a doença é endêmica. 

Para   Tauil18, é praticamente impossível impedir a entrada de pessoas infectadas, em fase de 

transmissibilidade da doença, em áreas com a presença do vetor. Os meios atuais de 

transporte são muito rápidos e frequentes, e podem deslocar indivíduos portadores do vírus 

de locais distantes, rapidamente. 

A adoção de medidas que detectem os casos importados de modo rápido e eficiente, poderia 

minimizar os prejuízos à saúde da população e possivelmente impedir a instauração de 

epidemias de dengue no município. Vários países têm  adotado estratégias para o 

rastreamento de possíveis infectados entre os viajantes que retornam de áreas onde a dengue 

é endêmica. 19, 20  

Segundoa a Secretaria Estadual de Saúde, em boletim publicado em maio de 2011,  com a  

entrada do vírus tipo 4 no estado de São Paulo, no ano de 2011,  é possível que ocorra um 

aumento no número de casos com complicações. Neste sentido, é fundamental que a 

vigilância epidemiológica do município esteja preparada para diagnosticar e detectar 

rapidamente o início das epidemias e ter ciência de quais vírus estão, de fato, circulando.  

Como Araraquara está passando por períodos epidêmicos sucessivos, é provável que a 

gravidade da doença aumente, assim como o número de complicações, como foi registrado na 

epidemia de 2011, na qual duas pessoas morreram devido a complicações da dengue.   
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Nas epidemias, ocorre alteração do padrão habitual da doença.  As notificações de casos de 

dengue ocorreram em todas as faixas etárias, sendo a faixa etária de 20 a 49 anos a mais 

acometida (tabela 4). Geralmente, esta faixa etária concentra adultos trabalhadores, que 

possuem maior possibilidade de deslocamento, em diversas regiões do município de 

residência, ou a outros, por conta de suas atividades, ficando mais expostos ao vetor em vários 

ambientes.  

Diferentemente do Sudeste  Asiático, onde a dengue  é  uma  doença  predominantemente 

infantil, no Brasil, até 2006, a incidência da febre de dengue e de dengue hemorrágica  era  

muito  mais  elevada  em  adultos 21, 22,23.  Por outro lado, na epidemia de 2008, verificou-se um 

aumento da incidência em menores de 10 anos.  Segundo 24 ,  esse deslocamento de faixa 

etária já vinha ocorrendo de forma menos visível nos internamentos por dengue ocorridos no 

ano de 2007, para o país como um todo.  

Na epidemia de 2008, houve, também, um alto número de casos na faixa etária acima de 50 

anos, que, em termos relativos, concentrou 24% dos casos, valores bem mais elevados que os 

registrados nas duas primeiras epidemias, em Araraquara, de 1999 e 2001.  

A frequência dos casos por faixa etária pode estar associada à exposição aos 3 tipos de vírus, 

ao longo do tempo, e da susceptibilidade e imunidade adquiridas. Esses fatores podem 

influenciar o comportamento da doença nos próximos anos, no município de Araraquara.  

A introdução, no estado de São Paulo, do sorotipo DENV 1 se deu em 1987, o DENV 2 em 1997 

e o sorotipo DENV 3 em 2002. Neste mesmo ano a vigilância epidemiológica confirmou a 

circulação simultânea dos três sorotipos.  No mês de abril de 2011, no Estado de São Paulo,  foi 

isolado o vírus dengue 4. A circulação do sorotipo DENV 4, no estado, poderá acarretar 
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aumento de transmissão, tendo em vista o alto número de suscetíveis na população, além da 

possibilidade do aparecimento de casos graves em função a circulação prévia dos 3 outros 

sorotipos 1, 2 e 3 24.  

Apesar de não existirem informações fidedignas no município, quanto aos sorotipos 

responsáveis pelas epidemias identificadas neste estudo, os resultados podem indicar  a 

existência de mais de um sorotipo circulando. De acordo com  25,  após  a  introdução  de  um  

dado  sorotipo  do  vírus  da dengue em determinado local, segue-se uma explosão epidêmica, 

com altas taxas de incidência .  

A maior percentagem de casos em indivíduos do gênero feminino nos anos epidêmicos, em 

Araraquara, foi  concordante parcialmente com 26 e 27.   

Os resultados deste estudo demonstraram a relevância dos casos importados de dengue no 

município de Araraquara, e mudanças importantes ocorridas no perfil epidemiológico da 

dengue no município, no que diz respeito às faixas etárias mais acometidas e ao gênero dos 

indivíduos. Eles  reforçam  a necessidade de ações  de combate à dengue também nas escolas, 

no ambiente de trabalho e nos pontos de chegada e saída de pessoas no município, tais como 

rodoviárias e terminais locais de ônibus.   

Além disso, seria de extrema importância que exames fossem realizados e gerenciados pela 

vigilância epidemiológica do município, como uma das ações prioritárias para conhecimento 

da dinâmica de transmissão da dengue.  Considerando que, a partir de 2011, a Secretaria 

Estadual da Saúde passou a equipar os municípios para a realização de exames de  

identificação dos sorotipos, esta ação é viável. No entanto, a divulgação e compartilhamento 

destas informações com a sociedade são necessários. 
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 Atualmente, o Ministério preconiza a realização de sorotipagem somente em pequenos 

números, que podem não  representar todos os sorotipos circulantes no município. Uma vez 

que não há uma amostragem sistemática, nos períodos epidêmicos, a sorotipagem não é 

obrigatória. Este fator dificulta a realização de análises epidemiológicas detalhadas que 

poderiam aumentar a eficácia de ações de vigilância.  

As explicações para o surgimento das epidemias em Araraquara são complexas, 

principalmente porque envolvem a entrada de muitos casos importados, que podem introduzir 

no município tipos de vírus diferentes do que já circularam, e para os quais provavelmente a 

maior parte da população já tenha adquirido imunidade.  

Os resultados deste estudo parecem indicar que dinâmica de transmissão das doenças 

infecciosas vetoriais no contexto urbano,  constitui mais do que um problema local, pois 

envolve  os fluxos e fixos presentes nas paisagens urbanas.   

A dinâmica de transmissão da dengue em Araraquara não poderá ser interrompida somente 

com ações locais. Esforços intersetoriais capazes de  envolver todos os municípios do país, nos 

quais a dengue é endêmica, são fundamentais. Estudos em outras localidades são necessários 

para verificação dos padrões de transmissão de dengue em cidades do mundo tropical de uma 

forma mais abrangente.  

 

Limitações do estudo  

O método para detecção das epidemias ocorridas, de 1998 a 2008, foi adaptado do método 

dos limites históricos descrito por Hutwagner et al.1, esta adaptação pode ter reduzido a 

sensibilidade e especificidade do método, devido a ausência de dados de incidência de dengue 
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anteriores a este período.  Outra limitação importante do estudo diz respeito à ausência de 

informações quanto aos sorotipos responsáveis pelas epidemias no município de Araraquara. 

Por fim, como foram utilizados somente os casos notificados e confirmados de dengue junto 

ao SINAN, possivelmente os resultados são subestimados.  
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ABSTRACT 

We examined urban social and environmental factors associated with the incidence of 

dengue in 2 epidemics that occurred in 2001 and 2008 in a medium-size tropical city, 

Araraquara, located within the state of São Paulo in southeast Brazil. Despite good 

social and economic conditions, Araraquara has presented severe dengue epidemics in 

the last decade. We conducted a longitudinal study, which evaluated data on the 

incidence of dengue reported in the National Information System for Notifiable 

Diseases in all epidemiological weeks of 2001 and 2008 in the city. The urban social 

and environmental variables were extracted from census, satellite images, and 

georeferenced data layers of the built environment. To investigate the independent 

effect of urban social and environmental variables on the occurrence of dengue cases 

in the census tracts of Araraquara, we used multivariate analysis models for 

longitudinal data using generalised estimating equations. The results confirm seasonal 

patterns and suggest a strong effect of urban social and environmental variables that 

combine meteorological elements, epidemiology, and built environment as risk factors 

for occurrence of dengue that varies with time and location. 

 

Keywords: Dengue; tropical city, urban environment, social determinants, Geographic 

Information Systems 
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INTRODUCTION 
 Among the infectious diseases that affect populations in urban areas, dengue 

occupies a prominent place and is currently a serious public health problem. Dengue 

fever epidemics are responsible for millions of cases and thousands of deaths 

worldwide.[1] 

 An estimated 2.5 billion people live in areas at risk of dengue transmission in 

more than 100 endemic countries, and more than 50 million infections occur annually: 

records stand at 500,000 cases of dengue haemorrhagic fever (DHF) and 22,000 

deaths, mostly among children.[2] The overall prevalence of this disease has increased 

dramatically in recent decades, threatening people living in urban, peri-urban, and 

rural areas in tropical and subtropical regions.[3] 

 Dengue fever is caused by a flavivirus with 4 known serotypes: DEN-1, DEN-2, 

DEN-3, and DEN-4. It is characterised as acute febrile illness with a clinical spectrum 

ranging from nonspecific febrile frames to severe manifestations with haemorrhage 

and shock: DHF and dengue shock syndrome (DSS). DHF occurs in 2–4% of individuals 

reinfected. Tropical and subtropical countries have been hardest hit because of their 

environmental, climatic, and social positions.[4,5] 

 According to Cifuentes,[6] the distribution of dengue is associated with a 

complexity of factors, including climatic variables, socioeconomics, demographics, and 

immunologic diseases. 

 One of the main problems faced in dengue control is insufficient knowledge 

about risk factors and their associations.[7]  Barreto et al.[8] claim that public policies 
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to control dengue fever in Brazil would not succeed and need to incorporate new 

technologies. 

 Few studies on the incidence of dengue incorporate social and environmental 

data to analyse factors associated with its occurrence.[9-12] Although there are many 

similarities between urban areas worldwide, there are also important particularities 

that should be investigated in order to consider the socio-environmental context of 

each locality, especially in analyses of infectious diseases such as dengue. 

 The incorporation of urban social and environmental variables in investigations 

of the factors involved in dengue transmission dynamics may include individual and 

group characteristics, such as place of residence and socio-environmental 

characteristics. For Diez-Roux,[13] these factors are modifiers of the effects of 

environment on the health status of individuals. 

 This study aimed to investigate the main urban socio-environmental factors 

associated with the incidence of dengue in Araraquara City, São Paulo, Brazil, in 2 

epidemics: the first serious epidemic, recorded in 2001, and the second-largest 

epidemic in 2008. 
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METHODS 

Study design 

 The present study had a longitudinal design. Data on the incidence of dengue in 

all epidemiological weeks of 2001 and 2008 in Araraquara City were collected. Figure 1 

illustrates the study area and its location. 

 

 

 

Figure 1. Location map of study area and average income of head of household by 
census tract. 
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 The 2001 epidemic was the first major dengue epidemic ever recorded in 

Araraquara since 1995 (the year in which the first case in the city occurred). This study 

found that the second-largest outbreak  

of dengue in Araraquara was in 2008. 

Araraquara was selected for this study because, despite enjoying good social 

and economic conditions, it has recorded the occurrence of several dengue epidemics 

in the last decade. In addition, the Special Health Service of Araraquara (SESA) of the 

School of Public Health of the University of São Paulo (USP) offers detailed and reliable 

epidemiological data. 

 The city is located in the northwestern state of São Paulo, approximately 300 

km from the state capital. According to Miranda et al.,[14] the climate in this area is 

classified as the Koppen Aw type, characterised as tropical wet, with dry winters and 

average temperatures in the coldest month  above 18°C.  

  According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE),[15] 

Araraquara is a medium-sized municipality, and the regional capital is classified as type 

C, a category that included 182,471 persons in 2000, with an urbanisation rate of 

95.1%. The municipality spans 1008.6 km² and the population density is 180.4 

inhabitants/km².[15] 

To study the socio-environmental factors associated with the incidence of 

dengue, we evaluated the urban social and environmental variables, which included 

meteorological variables, geomorphology, use and land cover, and socioeconomic 
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variables. The census tract was the unit of spatial analysis and unit of time, comprising 

a period of 4 epidemiological weeks (13 periods in each year). 

Population estimates were prepared by the IBGE and available from the 

Brazilian Health Ministry's information system DATASUS. We chose to use imported 

and indigenous cases to perform the analysis, since the inclusion of indigenous and 

imported cases is essential for modelling the dynamics of an epidemic.[16] 

 

Dengue cases 

This study considered all dengue cases that were laboratory confirmed and recorded in 

2001 and 2008 in the National Information System for Notifiable Diseases (SINAN), 

which is an information system of the Ministry of Health of Brazil. This system tracks all 

reported cases of dengue by municipality. In Araraquara, these data are organised by 

the SESA, which is linked to the School of Public Health of the USP. The cases were 

confirmed by laboratory tests, virus isolation and detection of antigen and/or viral 

nucleic acid, and detection of anti-dengue antibodies was done by immunoenzymatic 

capture of IgM (MAC-ELISA) as recommended by the Brazilian Ministry of Health.[17] 

 All notified cases were georeferenced using a geographic information system 

(GIS) and a georeferenced street map. Subsequently, the layers of information of 

confirmed dengue cases in 2001 and 2008 were added according to the 

epidemiological week and census tract in which they were located. With this 

procedure, information on the number of cases varied spatially and temporally. 
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Urban social and environmental variables 

  

Meteorological data were collected by an automated Davis Instruments weather 

station owned by Farm Rancho Rey; latitude -21.0 44’ 40” S, longitude -48.0 44’ 25” W, 

at an altitude of 625 m. The GroWeather system was used for configuration and data 

management from the station. 

The original format of the database contains information collected daily, with 30-min 

intervals. Initially, all daily data were aggregated in epidemiological weeks for 

univariate analysis and selection of variables associated with the incidence of dengue. 

Thereafter, data for the epidemiological weeks were aggregated into groups of 4 

weeks for multivariate analysis. We generated lags of all the weather variables of 4, 8, 

or 12 weeks (Lag 1, 2, and 3) to consider the disease cycle. 

 The variables use and land cover were extracted from ASTER satellite sensor 

images. We selected 2 images, one for 2001 and another in 2007. Identification of 

urban areas with or without vegetation was made using the vegetation index (NDVI) 

bands 2 and 1 as proposed by Rouse et al.[18] Two maps, one for each epidemic year, 

were generated with the use of land in the urban areas of Araraquara. To extract 

information from this census tract, maps for spatial analyses were created through the 

GIS. Thus, 4 new columns detailing the total area covered by vegetation in the census 

area (m2) and the total urbanised area (m2) in 2001 and 2007 were included in the 

census database. All ASTER sensor pictures, located in 2008 with the NASA Warehouse 
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Inventory Search Tool (WIST), had high cloud cover and were inadequate for extraction 

of information on use and land cover. Thus, we used a picture from 2007. 

Information relating to minimum and maximum altitude and amplitude of the 

landforms were obtained from an ASTER digital terrain model a global digital elevation 

model with 30-m resolution. Hypsometry images were entered into the ArcMap 

system to extract the median altitude values in each census tract. 

 The hydrographic information layer was obtained from the Araraquara 

Municipality  website. Originally, it was in AutoCAD format, but was converted to a GIS 

entry. Information layers of public parks and railways were obtained from the 

Araraquara Municipality website and the cemetery information layer was obtained 

with Google Earth. These information layers were used to calculate distances of urban 

census tracts to public equipment with operations of spatial analysis undertaken in a 

GIS. 

With the exception of use and land cover, which have 2 measures in time, one 

in 2001 and another in 2007, the social and environmental variables did not vary 

temporally. The variable distance to the cases of the first epidemiological week varied 

in both periods, and demographic variables had the same values for the entire study 

period (epidemiological week group) because the source was the 2000 census. 
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Spatial analysis 

 

Among the main operations that were carried out in a GIS, we highlighted the 

georeferencing of all dengue cases reported and confirmed in 2001 and 2008, 

aggregation of cases at the census tract level, calculations of distances used for model 

analysis, and testing of spatial autocorrelation, which was confirmed by Moran’s 

Global Index.[19] We used a Queen contiguity criterion (first order) array of 

neighbourhood to calculate Moran’s Global Index.  

 

Statistical analysis 

We used multivariate longitudinal data via generalised estimating equations (GEE) to 

investigate the independent effect of urban social and environmental variables on the 

occurrence of dengue cases in the Araraquara census tract throughout the 2001 and 

2008 models. This model permits evaluation of the effect of independent variables on 

the occurrence of dengue cases in repeated measurements studies, considering that 

there is no independence between data measured in the same census tract 

throughout the study period, i.e. adjusting for the effect of clustering in time units. 

Initially, models were considered for analysis with the Poisson distribution due to the 

nature of the outcome (count), but we used the negative binomial frequency 

distribution as an alternative to model data with extra-Poisson dispersion,[20] 

improving the model fit. 
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 We tested different models for 2001 and 2008. The first step of the modelling 

process was a univariate analysis for the selection of variables to be included in the 

multivariate model. We used the Spearman correlation coefficient (ρ) to verify the 

association of social and environmental variables with the number of dengue cases 

identified in each period by census tract. For the meteorological variables, the unit of 

analysis was a group of 4 epidemiological weeks; we verified the association between 

meteorological variables, including the lag variables generated, and used the 

occurrence of cases in each week during 2001 and 2008, separately, as dependent 

variables. For social and environmental variables, the unit of analysis was the census 

tract, and we verified the association between the variables and the incidence of cases 

in 2001 and 2008. At this stage, we selected all variables with p < 0.20 and that showed 

no co-linearity. In the event of co-linearity, we selected the variables with the highest 

Spearman coefficient value for inclusion in the multivariable model. 

 Monthly income of head of household remained the only model for 

adjustment, as there was no association between the average income of the 

household head and cases of dengue. 

 We used the backward procedure for the analysis using GEE models, including 

all selected variables in the univariate model and removing all variables with p > 0.05 

in the Wald test in successive steps. We tested the interactions between the variables 

in the model, which resulted in loss of adjustment; therefore, the terms were not 

included in the final models. We used the quasi-likelihood–based information criterion 
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(QIC) developed by Pan [21] to select the most parsimonious model, adopting ΔQIC > 2 

to consider the best fit. 

 Statistical analyses were performed with SPSS (v.16). GeoDa software was used 

for spatial analysis and ArcMap to compile the variables with distances. Terraview 3.3 

software was used to geocode dengue cases. ENVI 4.0 software was used to process 

the satellite images. 

 

RESULTS 

 Table 1 lists the variables included in the analyses, the unit of urban census 

tracts, and presents the results of univariate analysis of association between the 

studied factors and the incidence of dengue in 2001 and 2008. 

 
Table 1. Characteristics of the variables investigated in all urban census tracts in 
Araraquara City and association with the number of cases in 2001 and 2008. 

 

Mean SD Min Max 

2001 

 

2008 

 

Spearman’s 

Rho 
p 

Spearman’s 

Rho 
p 

Landforms         

Minimum (meters) altitude 459.4 74.7 0 520.0 -0.119 0.051 -0.042 0.498 

Maximum altitude (meters) 601.2 77.9 0 643.0 -0.119 0.051 -0.042 0.498 

Amplitude of landforms (meters) 22.6 3.4 0 24.0 0.143 0.019 0.104 0.089 

Use and land cover         

Urban area in 2001 (km
2
) 0.2 0.2 0 1.7 0.161 0.008 - - 

Vegetal cover area in 2001 (km
2
) 0.1 0.4 0 3.5 -0.015 0.812 - - 

Urban area in 2007 (km
2
) 0.2 0.2 0 2.2 - - 0.493 <0.001 

Vegetal cover area in 2007 (km
2
) 0.1 0.4 0 3.5 - - 0.218 <0.001 

Distances         
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Distance to the nearest park (km) 0.4 0.2 0 1.0 -0.058 0.347 -0.125 0.041 

Distance to the trail line (km) 0.4 0.3 0 1.0 -0.024 0.697 -0.139 0.023 

Distance to the cases of the first 

epidemiological week in 2001 (km) 
0.4 0.2 0.2 10.6 -0.114 0.062 - - 

Distance to the case of the first 

epidemiological week in 2008 (km) 
5.05 2.1 0.2 10.3 - - -0.132 0.030 

Distance to the nearest river, lake, or 

lagoon (km) 
0.4 0.3 2.1 993.1 -0.027 0.655 -0.080 0.190 

Distance to the nearest cemetery (km) 0.5 0.2 1.7 999.1 -0.009 0.883 -0.080 0.189 

Demographic variables         

Number of households 195 76 26 793 0.201 0.001 0.296 <0.001 

Average income of the household head 

(R$) 
1068.3 674.8 0 4674.8 0.271 <0.001 0.073 0.231 

Average years of education of the 

household head 
7.4 2.3 0 13.1 0.224 <0.001 -0.040 0.511 

Percentage of households without 

water supply  
1.0 8.1 0 97.9 -0.060 0.284 0.183 0.003 

Percentage of households with up to 5 

residents 
90.1 15.6 0 100.0 0.200 0.001 -0.073 0.234 

Percentage of households with more 

than 5 residents 
6.6 3.9 0 19.5 -0.176 0.004 0.210 0.001 

Percentage of households with 10 or 

more residents 
0.5 0.8 0 4.0 -0.090 0.139 0.174 0.004 

Percentage of household-type houses 87.1 27.0 0 100.0 0.001 0.985 0.120 0.049 

 
 

 The different behaviour of the spatial distribution of the incidence in 2001 and 

2008 can be observed (Figure 2). The municipality had 269 census tracts in urban areas 

in 2000. 
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 Figure 3. Standard meteorological variables in 2001 and 2008 according to epidemiologicalweek. 

Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 
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In the correlation analysis between the number of dengue cases in census tracts and 

meteorological variables, there were important differences between the effect of 

variables in the very week of event occurrence and the effect of variables with 

different lags (Table 2). 

Table 2. Analysis of correlation between the number of dengue cases in Araraquara and 
meteorological variables, including variables lag 1–3, in 2001 and 2008. 

 

Mean DP Min Max 

2001 2008 

Spearman’s 

Rho 
p 

Spearman’s 

Rho 
p 

Average 
temperature 

21.04 2.64 14.14 24.75 
0.179 0.224 0.101 0.500 

Lag 1 21.08 2.69 14.14 24.75 0.556 <0.001 0.412 0.004 
Lag 2 21.00 2.57 14.14 24.75 0.743 <0.001 0.569 <0.001 
Lag 3 21.14 2.86 14.14 26.29 0.551 <0.001 0.664 <0.001 

Minimum 
temperature 

28.65 2.62 21.29 33.50 
0.209 0.153 0.327 0.025 

Lag 1 28.70 2.68 21.29 33.50 0.577 <0.001 0.624 <0.001 
Lag 2 28.57 2.60 21.29 33.50 0.781 <0.001 0.716 <0.001 
Lag 3 28.84 2.94 21.29 35.29 0.688 <0.001 0.712 <0.001 

Maximum 
temperature 

15.30 3.37 8.14 19.71 
0.261 0.073 -0.065 0.664 

Lag 1 15.28 3.39 8.14 19.71 0.512 <0.001 0.181 0.222 
Lag 2 15.30 3.29 8.14 19.71 0.514 <0.001 0.206 0.161 
Lag 3 15.35 3.46 8.14 19.71 0.340 0.021 0.311 0.033 

Thermal 
amplitude 

13.35 2.48 8.86 19.14 
0.003 0.986 -0.434 0.002 

Lag 1 13.41 2.45 9.00 19.14 -0.184 0.221 -0.607 <0.001 
Lag 2 13.26 2.41 9.00 19.14 -0.421 0.003 -0.598 <0.001 
Lag 3 13.49 2.36 9.00 19.14 -0.628 <0.001 -0.514 <0.001 

Rain fall 
17.08 21.86 0.00 109.00 

0.156 0.289 0.396 0.006 
Lag 1 18.27 26.48 0.00 140.00 0.272 0.067 0.586 <0.001 
Lag 2 18.44 26.65 0.00 140.00 0.472 0.001 0.607 <0.001 
Lag 3 17.96 26.02 0.00 140.00 0.572 <0.001 0.515 <0.001 

Humidity 
77.74 8.16 55.57 89.00 

0.293 0.043 0.596 <0.001 
Lag 1 77.33 8.01 55.57 89.00 0.262 0.079 0.612 <0.001 
Lag 2 77.59 8.09 55.57 89.00 0.415 0.004 0.419 0.003 
Lag 3 76.66 8.78 55.57 89.00 0.452 0.002 0.198 0.181 

Wind flow 
3.42 1.30 0.50 6.43 

-0.452 0.001 -0.201 0.176 
Lag 1 3.44 1.29 0.50 6.43 -0258 0.083 -0.019 0.898 
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Lag 2 3.49 1.28 0.50 6.43 -0.163 0.274 0.281 0.055 
Lag 3 3.52 1.30 0.50 6.43 -0.113 0.456 0.366 0.011 

Elaboração: Maria Aparecida de Oliveira. 

 

With the exception of moisture, wind, and thermal amplitude, which demonstrated 

strong correlation with the number of cases in the week, other weather variables 

demonstrated higher correlation when we considered the earlier periods (lags). The 

average, maximum, and minimum temperatures  were more strongly correlated with 

the number of dengue cases in lag 2, i.e. 8 weeks prior (Table 2). 

 The results of multiple regression analysis for 2001 and 2008 exhibited some 

similarities but also important differences in the correlation between social and 

environmental variables investigated in this study (Table 3). The template for 2001 

indicated that each 1°C increase in a lag corresponded to a 72% increase in the 

expected number of dengue fever cases. The normal wind flow appeared to have the 

opposite effect when considered in the week of occurrence (no lag). There was a 75% 

reduction in the incidence of dengue with every 1 km/h increase in wind flow (Table 3). 
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Table 3. Multivariate model for repeated measures (GEE) of cases of dengue fever in 
Araraquara in 4 epidemiological weeks in 2001 and 2008. 

 β EP p Exp(B) Exp(B) IC95% 

2001 

Minimum temperature (°C) Lag 1 0.541 0.077 <0.001 1.718 1.476–2.000 

Wind flow (km/h) -1.395 0.239 <0.001 0.248 0.155–0.396 

Distance to the case of the first 

epidemiological week in 2001 (km) 
-0.217 0.056 <0.001 0.805 0.721–0.899 

Number of households  0.004 0.001 0.001 1.004 1.002–1.007 

Percentage of households with 10 

or more residents 

-0.450 0.175 0.010 0.637 
0.452–0.899 

Average income of the household 

head (R$) 

0.000 0.000 0.884 1.000 
1.000–1.000 

QIC  819     

2008 

Rainfall (mm) Lag 2 0.011 0.002 <0.001 1.011 1.008–1.015 

Wind flow (km/h) Lag 3 -2.260 0.190 <0.001 0.104 0.072–0.152 

Humidity (%) Lag 1 0.085 0.035 0.017 1.088 1.015–1.166 

Thermal amplitude (°C)   -1.101 0.111 <0.001 0.332 0.267–0.413 

Distance to the nearest park (km) -0.651 0.266 0.014 0.522 0.310–0.879 

Distance to the case of the first 

epidemiological week in 2008 (km) 
-0.089 0.033 0.006 0.915 0.858–0.975 

Urban area (km
2
) 0.650 0.240 0.007 1.916 1.197–3.068 

Percentage of households with 

more than 5 residents 
0.055 0.018 0.003 1.056 1.019–1.094 

Percentage of households without 

water supply 
0.010 0.004 0.030 1.010 1.001–1.019 

Percentage of household-type 

houses 
0.012 0.003 <0.001 1.012 1.006–1.019 

Total number of households 0.003 0.001 <0.001 1.003 1.001–1.005 

Average income of the household 

head (R$) 
0.000 0.001 0.141 1.000 1.000–1.000 

QIC 1385     
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 In 2001, the variable total number of households was significantly associated 

with dengue cases, but the effect was of low magnitude. There was a 0.4% increase in 

cases for every 100 or more households in a census tract. The opposite was observed 

in the number of households with more than 10 residents, for which there was a 

negative association with the number of cases, i.e. the increase of one household in a 

census tract that comprised more than 10 residents meant that there was a 36% 

reduction in the incidence of dengue in that census tract (Table 3). 

 In the 2008 epidemic, 1-mm increase of rain 8 weeks earlier (lag 2) caused a 1% 

increase in the incidence of dengue in the census tract. In 2008, more cases were 

recorded for each unit increase of moisture in lag 1. Regarding wind flow, the lower 

the flow velocity in 3 weeks’ lag, the higher the incidence of cases. 

The effect of temperature variation was negative. For each degree of increase in 

amplitude, there was a 70% reduction in the incidence of dengue. 

 Each mile reduction in distance between the census tract and a public square in 

the 2008 epidemic was associated to a 48% increase in the incidence of dengue in the 

same tract. Moreover, every kilometre closer to confirmed cases of dengue in the first 

epidemiological week corresponded to a 10% increase in the incidence of dengue in 

the census tract. 

 In 2008, every 1-km2 increase in urbanised areas in each census tract was 

associated to an increase of 92% in the incidence of dengue. 

 The percentage of households with more than 5 residents had a significant but 

weak positive effect. The 1% increase in the percentage of households not connected 
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to a water network was associated to a 1% increase in incidence. The same was 

observed with the variable number of household-type houses (instead of apartments) 

and the total number of households. 

 

DISCUSSION 

 Although the meteorological variables exhibited greater association strengths 

in the 2 epidemics, other social and environmental variables appear to play an 

important role in the behaviour of dengue in Araraquara, since the effect of these 

variables was different in the 2 epidemics. 

In the 2001 epidemic, we observed a lesser effect of social and environmental 

variables associated with urban infrastructure and a greater effect of meteorological 

variables and epidemiology. 

 In the 2008 epidemic, there was greater participation of social and 

environmental variables associated with the urban built environment, such as parks, 

access to water supply, and urban areas. 

Considering the lags in the 2 models, the contribution of meteorological variables is 

important and can be associated with the vector’s reproductive cycle. The wind flow in 

the 2 models can be associated with the vector’s reproductive capacity, flight, and 

expertise in disease transmission to humans. Similar results were found by Ribeiro et 

al.,[5] Lowe et al.,[20] Ferreira,[22] and Liu [23]. 

 In 2008, there was a positive association between the percentage of 

households without water supply and the incidence of dengue in the census tract. In 
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many studies, both in Brazil and in Asian countries, it is a variable associated with 

dengue. The need to store drinking water in bottles and containers in proximity to 

inadequate housing creates the ideal environment for the Aedes aegypti reproduction 

cycle.[24,25] 

 Another possible explanation for the variation of the disease in relation to the 

predictor variables in the 2 epidemics can be related to different serotypes circulating 

in the municipality. 

  According to the SESA, the serotype identified in the 2001 Araraquara epidemic 

was DENV-2, and that of the 2008 epidemic was DENV-3. While the population that 

was affected by dengue in 2001 has remained in the same census tract in 2008, and 

only the DENV-2 serotype had circulated so far, it is assumed that all census tracts 

were susceptible in the 2008 epidemic, whether or not there had been a previous 

infection. Thus, the contribution of social and environmental variables can be greater 

than that of epidemiological variables because there is existing group immunity. 

 In line with the findings of Vasquez-Prokopec et al.,[26] an association was 

observed between the distance of the census tract and the cases of the first 

epidemiological week in both epidemics. However, there was an important difference 

in the average distance of the first cases of the epidemiological weeks in the 2 years 

studied, being 0.4 km in 2001 and 5 km in 2008, i.e. the 2008 epidemic had greater 

spread than that of 2001. 

 Moran’s Global Index for the 2001 epidemic data was 0.2719 (p = 0.001), 

indicating strong spatial autocorrelation. In 2008, the index value was 0.1248 (p = 
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0.001), which indicates spatial autocorrelation, but weaker than that in 2001. Figure 3 

illustrates the spatial distribution of the variable incidence of dengue according to the 

census tract in 2001 and 2008. 
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Figure 3 Spatial distribution of the incidence of dengue according to the census tract in 2001 and 2008.



163 

 

Although the variables related to the vectors were not evaluated due to inconsistency 

of the available data, we can infer that there were vectors circulating in the entire 

period, since there was an increased incidence along the epidemiological weeks in 

2001 and 2008. For Morrison et al.,[27] the magnitude of vector density in the 

epidemic is not as important, since it requires only 10–20 female Ae. aegypti per 

household and 1 or 2 of them to be vectors for the transmission process to be 

successful. Regarding use and land cover, the final multivariate model for 2008 

showed that the extent of urban areas in the census tract was strongly associated with 

a higher incidence of cases. The same was reported by Little et al.,[28] who highlighted 

the importance of structure and composition of the landscape as a predictor of dengue 

transmission risk. Barclay [29] believed that urbanisation is an important factor to 

explain the spread of dengue in the Americas. 

In the 2 epidemic models, the presence of the variable distance of the reported cases 

in the first week may indicate the importance of joint action between entomological 

and epidemiological surveillance in the fight against dengue. 

 There are a few possible explanations for the association between the variable 

distance from public parks and dengue incidence in 2008. One is that they are places 

with heavy human traffic and in which there are objects that can serve as vector 

breeding sites, for example, improperly collected waste combined with a large number 

of people, especially during the day, which is the preferential period of activity of Ae. 

aegypti. According to Reiter et al.,[30] overcrowding and high household densities 

have been associated with dengue. Accordingly, in large epidemics without proper 
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prevention activity, public parks can be important points of transmission where the 

characteristics appropriate to maintaining the disease cycle gather. 

 According to Cunha et al.,[31] the association between the percentage of 

houses and the incidence of dengue fever can occur because there is a greater 

likelihood of containers that accumulate stagnant water and movement of people at 

home, conditions conducive to disease transmission. In a study conducted in Recife, 

northeastern Brazil, Braga et al.,[32] found that living in an apartment presented a 

protective effect against dengue and associated it with the reduced need for water 

storage in containers, since the majority of buildings, i.e. apartments in Recife, have 

private water posts. In this sense, the association between living in a house or in an 

apartment and incidence of dengue can be explained by vector biology. The total 

number of households appears to be important, not only for vector breeding, but also 

as an indicator of the intensity of disease transmission rate. Possibly, the largest 

number of households favours an increased chance of disease transmission due to the 

increased availability of sites for maintenance and strengthening of the cycle. 

 The number of households with more than 10 residents had a protective effect 

on the 2001 epidemic, indicating that it was not associated with low-income census 

tracts. In 2001, the average income of household heads in these sectors was R$ 822.1 

(approximately US$ 457) and that in the remaining census tracts was R$ 1,185.95 

(approximately US$ 658). The change in urban socio-environmental characteristics in 

relation to the areas with the highest incidence of dengue fever may also be associated 

with the degree of landscape change. According to Table 2, there were reduced areas 
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of vegetation in the city. These areas had given way to urban sprawl, as seen in Table 

1. These results are consistent with the findings of Hu et al.[33] and Patz et al.[34] 

 According to the World Health Organisation,[35] urban growth is particularly 

problematic in areas favourable for the dengue vector, because Ae. aegypti is highly 

anthropophilic and adapted to urban environments. 

 In the 2001–2008 period, Araraquara lost significant areas of vegetation to 

urban expansion. Generally, there is housing in urban expansion areas. Although there 

are no slums in Araraquara, we can infer that there were poor households and 

households with no access to water supply according to the 2000 census based on 

socioeconomic characteristics. In some sectors, there are up to 97 households without 

access to water supply, and improper water storage facilitates vector proliferation. 

 The seasonality of the disease has been well documented, but the differences 

between the years studied may indicate the effect of both climate change and of 

urbanisation. It is possible that there is an association between 2 variables, depending 

on the temporal and spatial scales. 

 The results obtained in this study differ from those by Teixeira et al.,[23] Costa 

and Natal,[36] and Almeida et al.[37] These authors found an association between 

income, education, and incidence of dengue. In this study, the results suggest that 

social and environmental variables have an effect on the incidence of dengue, but this 

effect varies in time and space and is independent of income. Other authors have 

highlighted the contribution of other social and environmental factors to the 

occurrence of dengue.[38-40] A study by Reiter et al.[30] concluded that low 
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dengue prevalence in the United States is principally linked to economic rather than 

climatic factors. 

 The different temporal and spatial scales used by different data sources or by 

the differential socio-urban localities studied can explain the differences in different 

studies’ findings. 

The results of this study should be interpreted considering the limitations of the 

incidence data, as Rigau-Perez [41] warned, and there might be bias caused by 

underreporting. The lack of information and little detail of entomological use classes 

and land cover adopted in this study may have hindered the identification of other 

possible social and environmental factors associated with the incidence of dengue in 

Araraquara. 

 However, our results confirm the seasonal patterns observed in previous 

studies and suggest an important effect of the urban social and environmental 

variables that combine meteorological variables, epidemiology, and built environment 

as risk factors for the occurrence of dengue. 

 The results indicate the importance of the urban socio-environmental factors 

considered in the study for the control and combat of dengue fever in tropical urban 

areas, suggesting the need to develop integrative approaches to understand the 

dynamics of dengue transmission. It is important to consider the application of the 

methodology in other social and ecological contexts to confirm the results in other 

areas. 

 According to our results, activities recommended by the Ministry of Health [17] 
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may be promising, including increasing educational activities providing detailed and 

updated information regarding the number of cases registered in a neighbourhood, 

and the evolution of the epidemic and surveillance in public spaces such as public 

squares, buses, local bus terminals, clubs, and other places that witness population 

movement. 

 Periodic verification of population dense areas in the city recently also appears 

to be a good strategy that could be linked to entomological and epidemiological 

surveillance measures currently recommended by the national plan to combat dengue. 

 The fact that different urban social and environmental variables contributed 

differently in the 2 epidemics in Araraquara may indicate that changes in the urban 

landscape in temporal and spatial scales of detail have influenced the epidemiology of 

dengue. 

 The results also indicate the need for further research on usage patterns and 

coverage of urban land as a risk factor for dengue. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Os  resultados do presente estudo devem ser interpretados considerando-se as 

limitações dos dados de incidência utilizados,  a  ausência de informação entomológica 

e o  reduzido número das classes de uso e cobertura do solo adotados. No entanto, os 

resultados obtidos podem contribuir para o desenvolvimento de novas abordagens no 

estudo da dengue e no planejamento de políticas públicas de vigilância.  

Esse trabalho avaliou os fatores socioambientais urbanos associados à 

incidência de dengue no município de Araraquara, durante o período de 1998 a 2008.  

A pesquisa investigou as  hipóteses de que   incidência de dengue possui um padrão 

espaço-temporal de distribuição e que esta distribuição está associada aos fatores 

socioambientais urbanos, que incorporam variáveis do ambiente construído, físico e  

socioeconômico, independente dos fatores meteorológicos. 

 Os  resultados da pesquisa   comprovaram  as  hipóteses e indicaram a 

complexidade dos fatores associados à incidência de dengue no município de 

Araraquara, que envolve fatores socioambientais urbanos, que se  manifestam  em  

diferentes  escalas espaciais e temporais,  impondo  diferentes  desafios  analíticos 

para  o planejamento de políticas públicas de enfrentamento desse grave problema de 

saúde urbana.  

A análise das  características epidemiológicas da dengue no período de  1998 a 

2008 no município de Araraquara permitiu a identificação de quatro epidemias, que  

apresentaram padrões diferenciados de distribuição espaço temporal,  como também 

alterações nas faixas etárias acometidas pela doença ao longo da série temporal 

analisada.  

A integração das informações socioambientais urbanas com os dados de 

incidência de dengue, por meio do uso de sistemas de informações geográficas, 

possibilitou o desenvolvimento de análises integradas de variáveis epidemiológicas, do 

meio ambiente construído e do meio físico. Estas análises integradas foram 
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fundamentais para investigação simultânea, dos fatores sociombientais urbanos 

associados  à ocorrência de dengue e a sua variação espaço temporal.  

O uso dos setores censitários,  como escala espacial de análise da incidência de 

dengue,  mostrou-se adequado para identificação da existência de agrupamentos com 

diferentes padrões de distribuição espaço-temporal de casos de dengue no nível intra-

urbano. Foi possível a identificação de áreas de maior risco de dengue no município 

que variou espacialmente em praticamente todos os anos analisados. A adoção da 

semana epidemiológica como unidade  temporal, mostrou-se adequada para captar as 

oscilações meteorológicas fundamentais para compreensão  das variações observadas 

nas taxas de incidência  ao longo da série analisada.  A análise dos dados agregados em 

unidades temporais maiores, tais como os meses ou anos, dificultam o entendimento 

do processo de difusão especial da doença. Nesse sentido, a adoção de ferramentas de 

análise espaço temporal em tempo real para vigilância epidemiológica da dengue no 

nível intra-urbano, parece ser um caminho promissor para o enfrentamento da 

doença, devido a natureza dinâmica envolvida no seu processo de difusão. A detecção 

de epidemias de modo precoce pode auxiliar no bloqueio do espalhamento da doença.  

 A verificação periódica de áreas recentemente adensadas no município 

também parece ser uma boa estratégia de ação que poderia ser aliada às medidas de 

vigilância entomológica e epidemiológica atualmente recomendadas pelo plano 

nacional de combate a dengue. 

 O fato de que diferentes váriaveis socioambientais urbanas tenham contribuído 

de modo diferenciado, nas epidemias de dengue de 2001 e 2008 em Araraquara, 

podem indicar  que as mudanças na paisagem urbana em escalas temporais e espaciais 

de detalhe têm influenciado a epidemiologia da dengue.   

De acordo com os resultados do estudo, pode ser promissora a realização das 

atividades preconizadas pelo ministério da saúde (BRASIL 2009), juntamente com o 

aumento das ações educativas, fornecendo informação atualizada e detalhada quanto 

aos números de casos registrados na sua vizinhança e evolução da epidemia e de 
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vigilância nos espaços públicos tais como: praças públicas, rodoviárias, terminais locais 

de ônibus, clubes entre outros locais propícios à circulação da população.   

 Os resultados apontam também para a necessidade de investigação mais 

aprofundada sobre os padrões de uso e cobertura do solo urbano como fator de risco 

a dengue. 
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