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RESUMO 

 

Rocha RC. Epidemiologia da dengue na cidade de Rio Branco- Acre, Brasil, no período de 

2000 a 2007 [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2011.  

 

Objetivo – Caracterizar a ocorrência de dengue na cidade de Rio Brando, estado do Acre, no 

período de 2000 a 2007, no tempo, no espaço e segundo infestação pelo Aedes aegypti  e vari-

áveis demográficas, socioeconômicas, ambientais e climáticas. Métodos – Foi realizada uma 

descrição da incidência de dengue (CI) e da infestação predial pelo Aedes aegypti (IIP) no 

período de 2000 a 2007 a partir de dados secundários. Descreveu-se a incidência da dengue 

em relação ao sexo, faixa etária e escolaridade. O Coeficiente de Incidência e o Índice de In-

festação Predial foram testados para aferição de correlações com variáveis climáticas, demo-

gráficas, ambientais e socioeconômicas. Foi aplicada a técnica de geoprocessamento com o 

uso da estatística espacial de Moran Global e Local (LISA) para avaliar a autocorrelação es-

pacial dos coeficientes de incidência de dengue entre as localidades urbanas da cidade. Resul-

tados - A epidemiologia da dengue na cidade é caracterizada por elevada incidência e intensa 

infestação predial pelo Aedes aegypti. Não existe diferença na incidência de dengue entre ho-

mens e mulheres e a faixa etária mais acometida compreende jovens e adultos de 15 a 49 anos 

e escolares que não concluíram o ensino médio. A distribuição da doença mostra um padrão 

sazonal com elevação da incidência nos períodos chuvosos e regressão nos períodos secos. O 

aumento de casos de dengue e da infestação predial mostrou associação significante (p<0,05) 

com bairros populosos, onde existe muitos imóveis e alta infestação predial. O aumento das 

ocorrências se mostrou significante com áreas com baixo índice de abastecimento de água 

pela rede pública. O Índice de Qualidade de Vida (IQV) não apresentou correlação significa-

tiva com a ocorrência de dengue, entretanto, a infestação predial foi mais elevada nos bairros 



 

 

com melhor IQV. A estatística de Moran Global e Local (LISA) mostrou fraca dependência 

espacial (p<0,05) da incidência de dengue entre bairros da cidade. Conclusão - A análise epi-

demiológica da dengue na cidade permitiu visualizar fatores que estão relacionados à trans-

missão de dengue e na proliferação do Aedes aegypti que podem ser avaliados na formulação 

de estratégias mais eficazes para alcançar o melhor controle da doença. O uso da análise espa-

cial evidenciou que a distribuição da incidência de dengue entre os bairros da cidade ocorre de 

maneira aleatória. 

 

Descritores: Dengue; Epidemiologia; Incidência; Infestação Predial; Aedes aegypti, Fatores 

determinantes; Autocorrelação espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Rocha RC. Epidemiologia da dengue na cidade de Rio Branco- Acre, Brasil, no período de 

2000 a 2007./ Epidemiology of dengue in the city of Rio Branco- Acre, Brazil, from 2000 to 

2007 [thesis]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 

2011.  

 

Objective - Characterize the ocurring of dengue in the city of Rio Branco, Acre, during the 

period 2000 to 2007, in time and space, and according to the infestation of Aedes Aegypti and 

the demographic, social-economical, environmental and climatical variables. Methods - a 

description of dengue incidence (CI) and the house infestation by Aedes aegypti (HI) was 

made in the period of 2000 to 2007 from secondary data. The distribution of cases was 

described according to gender, age and education. The Incidence Coefficient of incidence and 

the House Index Infestation were tested to measure their correlations with demographic, 

environmental and socioeconomic climatic variables. The geoprocessing technique was 

applied with the use of Global and Local Moran (LISA) spatial statistics to evaluate spatial 

autocorrelation of incidence of dengue among the urban localities in the city. Results - The 

epidemiology of dengue in the city is characterized by high incidence and severe infestation 

of Aedes aegypti. There’s no difference between the incidence of dengue on men and women 

and the most affected age group comprises young adults from the age of 15 to 49 years old 

and students who have not completed high school. The distribution of the disease shows a 

seasonal pattern with increased incidence in rainy periods and regression in dry periods. The 

increase of dengue cases and the building infestation showed significant association (p <0.05) 

with the populated districts, where there are many buildings and high building infestation. 

The increase in occurrence was found significant in areas with low public water supply. The 



 

 

Quality of Life Index (QLI) showed no significant correlation with the occurrence of dengue, 

however, the infestation rate was higher in districts with better QLI. Global and Local Moran 

(LISA) statistics showed weak spatial dependence (p <0.05) of the incidence of dengue 

among neighborhoods. Conclusion - The epidemiological analysis of dengue in the city 

allowed the visualization of the factors that are related to the transmission of dengue and the 

proliferation of Aedes aegypti that can be assessed in the formulation of more effective 

strategies to achieve better control of the disease. The use of the spatial analysis revealed the 

randomness of dengue incidence distribution among the neighborhoods of the city. 

 

 

Keywords: Dengue; Epidemiology; Incidence; House Infestation; Aedes aegypti; 

Determinant factors; Spatial autocorrelation. 
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1  INTRODUÇÃO 

A dengue se constitui em um dos principais problemas de saúde e vem se destacando 

como uma das mais importantes arboviroses reemergentes no mundo (HALSTED, 1982a; 

WHO, 2002).  

Caracteriza-se por ser uma doença infecciosa aguda, de etiologia viral, transmitida pe-

la picada de mosquitos fêmeas do gênero Aedes e subgênero Stegomyia (GOMES, 1986). Os 

vírus da dengue são arbovírus do gênero Flavivírus e família Flaviviridae que são representa-

dos por quatro sorotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4). Os diferentes sorotipos apresen-

tam expressividade sintomatológica e quadro epidemiológico diferenciado (GUSMAN et al., 

1988; TEIXEIRA et al., 1999; HALSTED, 2006; RIGAU-PEREZ et al., 1998). 

As manifestações clínicas da dengue podem se apresentar desde formas de infecção 

assintomáticas até as formas mais graves (WHO, 1997). Desta maneira, de acordo com o per-

fil dos sintomas, os casos de dengue são classificados clinicamente nas formas de: Febre do 

Dengue (FD) - também chamado de dengue clássico, Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e 

Síndrome do Choque por Dengue (FHD/SCD) (DONALÍSIO, 1999). Devido ao alto grau de 

patogenia, as formas hemorrágicas e síndrome do choque acabam sendo responsáveis pela 

maioria dos óbitos ocorridos (PONTES e RUFFINO NETTO, 1994; FORATTINI, 2002). 

Epidemiologicamente a dengue diferencia-se de outras doenças virais por apresentar-

se em forma de epidemias de caráter súbito e massivo (EHRENKRANZ, 1971).  Tais epide-

mias, até a década 80, eram restritas aos países do Sudeste Asiático e da Oceania e somente 

após esse período a doença disseminou-se nas Américas (MARTINEZ, 1990).  

Apesar de a maioria dos casos ainda ocorrer no Sudeste Asiático e no Oeste do Pacífi-

co, a dengue é atualmente endêmica também na África, no Leste do Mediterrâneo e nas Amé-
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ricas (CDC 1981; 1986a; 1986b; 1986c; PINHEIRO, 1989; MARZOCHI, 1987; CDC, 1988a; 

1988b).  

Estima-se que, anualmente, cerca de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo são infec-

tados pelo vírus da dengue. Destes, entre 250 a 500 mil casos evoluem para forma hemorrági-

ca que posteriormente, leva 5% desta parcela à óbito (RIGAU-PÉREZ et al., 1998; WHO, 

2005). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a doença é registrada em mais de 

100 países de todos continentes, exceto a Europa, e atualmente é considerado que, aproxima-

damente, três bilhões de pessoas vivem em áreas de risco de transmissão (WHO, 2005). 

Apesar de serem relativamente raros os estudos relacionados ao impacto econômico da 

dengue, a Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca, entre outros, o grande prejuízo 

econômico e social da doença na assistência médica, no absenteísmo ao trabalho, compareci-

mento escolar e no turismo (WHO, 1997). 

A incidência da dengue e sua intensidade estão relacionadas com diversos fatores rela-

cionados ao homem, o vírus e ao vetor (COSTA e NATAL, 1998). DAL FABRO (1997) clas-

sificou os determinantes da doença em micro e macrodeterminantes, onde o primeiro implica-

ria na associação com hospedeiro, agente e vetor e o segundo com os aspectos ambientais e 

sociais. 

Todas as pessoas são susceptíveis ao vírus da dengue, entretanto alguns atributos pes-

soais, considerando a história epidemiológica, podem esclarecer o comportamento da doença 

na população. 

Pessoas de todas as idades são suscetíveis ao vírus da dengue, contudo a maior inci-

dência nas faixas etárias mais elevadas é um padrão observado em áreas indenes logo após a 

introdução de um sorotipo do vírus (GONÇALVES NETO e REBÊLO, 2004). 

No sudeste Asiático, a forma hemorrágica predomina entre as crianças devido a imu-

nidade adquirida pela população adulta em epidemias anteriores (CHAN, 1987; SUMARMO, 
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1987; UNGCHUSAK e KUNASOL, 1988).  Nos países das Américas, a dengue não apresen-

ta um padrão de incidência entre as faixas etárias. A distribuição entre adultos e crianças varia 

conforme local e época (GUZMÁN et al., 2002).  

O sexo do indivíduo também tem sido levado em consideração, por alguns autores, na 

dinâmica da dengue. Assim, estudos de epidemias no Sudeste Asiático (HALSTED et al., 

1970; KRAMPERA et al., 1999) e na epidemia de 1981 em Cuba, mostram que as mulheres 

apresentaram-se mais propensas a desenvolverem a forma hemorrágica que os homens (SIL-

VA, 1992). 

A transmissão da doença ocorre essencialmente na área urbana, favorecida pelas con-

dições ecológicas, demográficas, políticas, econômicas e culturais (MARZOCHI, 1994), onde 

se encontra todos os fatores fundamentais para sua ocorrência: O homem, o vírus e o vetor. 

Todos os vetores conhecidos que podem transmitir os quatros sorotipos do vírus da 

dengue pertencem ao gênero Aedes e a competência e capacidade vetorial variam entre as 

diferentes espécies (ROCCO et al., 2001).  

Vários mosquitos do gênero Aedes e subgênero Stegomyia são incriminados como 

transmissores da dengue. Dentre estes, Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes polynesienses 

já foram encontrados infectados naturalmente pelo vírus e outras espécies mostraram suscep-

tibilidade ao vírus apenas em experimentos de infecção experimental (BANCROFT, 1906; 

RODHAIN et al., 1997).  

O Aedes albopictus é uma espécie que está geralmente associada com transmissão no 

ambiente rural e semiurbano (HUBER et al., 2000), figurando como importante vetor da do-

ença em alguns países asiáticos. Nas Américas, embora já tenham sido encontrados infectados 

naturalmente, essa espécie ainda não é incriminada como vetor da dengue (SERUFO et al., 

1993; IBANEZ et al., 1997).  
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O principal vetor da dengue é o Aedes aegypti. Sua capacidade vetorial demonstra ser 

esta espécie, a de maior importância na transmissão da dengue, principalmente por sua adap-

tação em viver em meio a elevadas densidades populacionais e conglomerados urbanos das 

cidades (GUBLER e CLARK, 1994; DAL FABRO, 1997;  KUNO, 1995; TAUIL, 2001). 

A presença constante do Aedes aegypti nas localidades urbanas mostra que a espécie 

desenvolveu significativo grau de sinantropia com os ambientes artificialmente criados pelo 

homem, o que fez com que garantisse melhor a sua sobrevivência (CHRISTOPHERS, 1960; 

FORATTINI, 1992). Portanto, além de sua característica antropofílica, essa espécie mostra-se 

altamente endofílica nas áreas de transmissão de dengue, confirmando-se como o mais impor-

tante vetor na distribuição e incidência da doença (BARATA et al., 2001). Esse vetor está 

adaptado a se reproduzir nos ambientes doméstico e peridoméstico, em que utiliza para sua 

reprodução, os recipientes que armazenam água potável, e recipientes descartáveis que acu-

mulam água de chuvas, comumente encontrado nos lixos domésticos da cidade (TAUIL, 

2001; NELSON, 1986). 

A proliferação mais intensa do vetor costuma ocorrer em localidades com infra-

estrutura sanitária deficiente, com fornecimento de água inadequado. Essa estrutura força a 

população a armazenar água de consumo próprio em depósitos que se tornam potenciais cria-

douros do Aedes aegypti, geralmente formados em áreas de classe econômica mais baixa. Nas 

áreas em que o poder econômico é superior, o Aedes aegypti mantêm-se em criadouros for-

mado em vasos de plantas, piscinas, tanques (KNUDSEN e SLOOF, 1992; CHIARA-

VALLOTI NETO, 1997; BARRERA et al., 1995;  DAL FABRO, 1997; DEGALLIER et al., 

2000; SANTOS, 1999; TEIXEIRA et al., 1999; COSTA e NATAL, 1998). 

Os fatores climáticos relacionados à temperatura, umidade e o regime das chuvas pa-

recem modular a densidade populacional de Aedes aegypti pelo quantitativo de criadouros que 



25 

 

 

se estabelece, portanto, associado com a incidência da doença (KUNO, 1995; DAL FABRO, 

1997; JETTEN e FOCKS, 1997; PEREIRA, 2001). 

O controle da dengue é restrito às medidas de combate ao Aedes aegypti, não havendo 

ainda uma vacina eficaz e nem drogas específicas para tratamento da doença.  As principais 

medidas adotadas para o controle do vetor estão voltadas para o controle químico; com a apli-

cação de inseticida ultra baixo volume (UBV) e o controle focal; com a aplicação de insetici-

da granulado nos depósitos com água (FUNASA, 2001). Algumas regiões utilizam também o 

controle biológico, com aplicação de biolarvicidas à base de bacilos entomopatogênicos 

(KROEGER et al., 1995). As campanhas de mobilização e conscientização da população tam-

bém são utilizadas como prevenção da doença e para controle do vetor. 

Essas ações são avaliadas na rotina dos programas por meio de indicadores de infesta-

ção. Esses indicadores são produzidos com base no conhecimento da bioecologia do vetor, 

com objetivo de controlar a dengue e monitorar a população de Aedes aegypti. Tais indicado-

res fornecem índices das formas imaturas do mosquito (ovos, larvas e pupas) que são obtidos 

através de pesquisas e atividades de campo (GLASSER e DONALÍSIO, 2002; TAUIL, 2002). 

Essas atividades objetivam mensurar o risco de transmissão de dengue e caracterizar os ambi-

entes de acordo com os tipos de imóveis e depósitos com potencial de infestação, para poste-

riormente, implementar as devidas estratégias de controle. O risco de transmissão de dengue é 

também definido por coeficientes de incidência da doença nos atributos, no tempo e no espa-

ço, em que expressam, por análises estatísticas, o perfil epidemiológico das regiões afetadas 

pela endemia. 

Outra forma de caracterizar o perfil epidemiológico de uma determinada região é o 

uso de análises espaciais por meio de ferramentas computacionais, que utilizam o espaço ter-

ritorial para analisar os processos de saúde e doença na população.   
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Nesse sentido, as técnicas de geoprocessamento têm se configurado numa poderosa 

ferramenta de planejamento, monitoramento e avaliação dos eventos e serviços de saúde. O 

geoprocessamento pode ser demonstrado por técnicas de sensoriamento remoto, digitação de 

dados, automação de tarefas cartográficas, utilização de sistemas de posicionamento global 

(GPS) e por sistemas de informação geográfica (SIG) (BECK et al., 2000; CLARCK et al., 

1996; SANTOS, 2000). Nas últimas décadas, este último tem sido um recurso tecnológico 

utilizado amplamente na vigilância de agravos à saúde, no planejamento e na avaliação  das 

ações de prevenção e controle.  

Os SIG´s podem ser entendidos como a mais completa das técnicas de geoprocessa-

mento. São sistemas computacionais capazes de armazenar uma grande quantidade de dados 

de expressão espacial (posição, topologia e atributos) que podem ser estruturados para trata-

mento das informações geográficas, análises e aplicações gráficas (TELES, 1999; BORGES, 

2002). Essa ferramenta permite análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao 

criar bancos de dados georreferenciados. 

No contexto da saúde pública e ambiental, os SIG´s surgem como uma valiosa ferra-

menta científica, visto que estes sistemas permitem a execução de análises e aplicações gráfi-

cas através de rápida formação e alternação de cenários (BARCELLOS e SANTOS, 1997; 

SANTOS, 2001; OPAS, 2001).  Esses cenários podem ser visualizados pela distribuição de 

diversos atributos em mapas temáticos, que podem ser superpostos, podendo assim determi-

nar as associações entre as ocorrências de doenças e o meio ambiente físico e antrópico. O uso 

do espaço tem sido usado em trabalhos recentes nas áreas de análise ambiental e na epidemio-

logia das doenças (APARÍCIO e BITTENCOURT, 2004; LAGROTTA et al., 2008).  

Dessa forma a compreensão do processo de produção das doenças, pela visualização 

do espaço urbano, permite identificar e estratificar diferentes áreas com riscos desiguais para 

ocorrência de doenças endêmicas como a dengue, malária, leishmaniose e outras (XIMENEZ 
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et al., 1999). Além das análises epidemiológicas clássicas, os SIG´s permitem análises espaci-

ais de influência da distância entre os casos, visualização de áreas de maior intensidade (Clus-

ters), etc. (CARVALHO et al., 2000; NAJAR, 1998). 

Atualmente, técnicas de geoprocessamento tem sido utilizadas para estudos epidemio-

lógicos da dengue, sobretudo em análises que envolvam correlação das incidências com a 

infestação vetorial (BARCELLOS  et al., 2005; BARRERA et al., 2000; MERCADO-

HERNANDEZ et al., 2003), que tem auxiliado a compreensão da epidemiologia da doença e 

nas avaliações dos programas de controle. 

Sob essa ótica, para racionalização e especificidade das ações em uma cidade, BAR-

REIRA et al., 2000 conseguiu estratificar as áreas de hiperendemicidade para dengue hemor-

rágico. Por outro lado, foram utilizadas análises espaciais para monitoramento do vetor e sub-

sidiar as ações preventivas (SOUZA- SANTOS et al., 2000; KOBAYASHI et al., 2002; SU et 

al., 1994).  

BARCELLOS et al., (2005) identificou, com geoprocessamento, os locais da cidade 

de Porto Alegre com potencial de transmissão de dengue, mapeando os casos de dengue e as 

áreas com infestação pelo vetor, identificando, com delimitação circular, as áreas de interpo-

lação de infestação por Aedes aegypti e transmissão de dengue. MERCADO-HERNANDEZ 

et al., (2003), também usando a análise de distribuição circular, identificaram as áreas mais 

vulneráveis ao vetor e prioritárias para o planejamento das ações. Em Bangladesh, ALI et al. 

(2003) identificou a associação de risco de transmissão de dengue pela distribuição espacial 

de larvas de Aedes aegypti e dos casos, observando as áreas com maior índice do vetor e com 

maior incidência dos casos. Esse estudo também identificou que a incidência de casos era 

indiretamente proporcional a distância aos hospitais da cidade, sugerindo a distância como 

fator relevante para o diagnóstico da doença.   
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No Estado do Acre a transmissão de dengue vem ocorrendo desde 2000. Os primeiros 

casos foram detectados na cidade de Rio Branco, capital do Estado, onde, atualmente é regis-

trada a maioria dos casos que vem ocorrendo no Estado. Nesse ano foram registrados  apenas 

casos clássicos de dengue no Estado do Acre, sendo 96,37% registrados na cidade de Rio 

Branco. Até o presente, epidemias e ocorrências de dengue têm se manifestado somente na 

área urbana do município de Rio Branco.  

A segunda epidemia de dengue na cidade ocorreu em 2001. Nesse período foram de-

tectados os sorotipos DEN-1 e DEN-2. Em 2002 houve uma notável redução no número de 

casos, principalmente pelo investimento do governo federal no combate a endemia. Entretan-

to, nos anos seguintes, o incremento na notificação dos casos em Rio Branco foi elevando-se a 

cada ano, deflagrando a maior epidemia na cidade em 2004. Nesse ano foram diagnosticados 

os primeiros casos de febre hemorrágica por dengue (9 casos) e o registro de dois óbitos  pela 

doença. A intensidade dessa epidemia e o agravamento nos casos de dengue deram-se, possi-

velmente, pela introdução do sorotipo DEN-3, detectada no período epidêmico.  

A presença do Aedes aegypti na cidade de Rio Branco foi detectada desde 1995, entre-

tanto, somente em 2000 foram registrados os primeiros casos de dengue na área urbana de Rio 

Branco. A partir daí, as atividades de vigilância entomológica foram intensificadas na capital, 

levando a registrar, periodicamente, elevados índices de infestação pelo vetor nos imóveis da 

cidade.  

A cidade de Rio Branco costuma apresentar índices de infestação acima de 1% nos le-

vantamentos entomológicos realizados periodicamente. Índice acima desse percentual é con-

siderado, pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), situação de risco para 

ocorrência de epidemias de dengue. Entretanto, em alguns bairros da cidade esses índices 

chegam a alcançar de 4% a 14% nos períodos mais chuvosos (outubro a março).  
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Os levantamentos também mostram que os depósitos mais infestados pelo vetor cos-

tumam ser aqueles utilizados para armazenamento de água para uso doméstico, geralmente 

representados pelos tambores e caixas d’água dispersos nos terrenos dos ambientes domésti-

cos. 

Atualmente os programas nacional, estadual e municipal de controle da dengue reco-

nhecem haver oito municípios com transmissão autóctone de dengue e 13 municípios infesta-

dos pelo Aedes aegypti no Estado do Acre. 

 O estudo a que se propõe justifica-se pelo fato de Rio Branco caracterizar-se pelas 

elevadas incidências de dengue desde sua introdução, apresentando também índices de infes-

tação quase sempre muito elevados, apesar de desenvolver, como rotina as atividades do Pro-

grama Nacional de Controle da Dengue. Justifica-se também pela carência de estudos mais 

aprofundados no tema, que possam favorecer no conhecimento e melhoria das ações nas es-

tratégias de controle da dengue na cidade.  
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2  OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Caracterizar a ocorrência de dengue na cidade de Rio Brando, estado do Acre, no perí-

odo de 2000 a 2007, no tempo, no espaço e segundo infestação pelo Aedes aegypti  e variáveis 

demográficas, socioeconômicas, ambientais e climáticas. 

2.2. ESPECÍFICOS 

1 Determinar a incidência da dengue segundo sexo, faixa etária e descrever sua dis-

tribuição segundo o  grau de escolaridade. 

2 Verificar a ocorrência de sazonalidade da incidência de dengue e da infestação pre-

dial pelo Aedes aegypti. 

3 Verificar existência de associação entre infestação predial do vetor e a incidência da 

dengue. 

4 Verificar a influência de fatores climáticos sobre a infestação predial do vetor e so-

bre a incidência da dengue. 

5 Verificar a existência de associação da transmissão de dengue e da infestação pelo 

vetor quanto aos aspectos demográficos, socioambientais e socioeconômicos. 

6 Conhecer a distribuição espacial e temporal da incidência de dengue e da infestação 

predial pelo Aedes aegypti. 

7 Analisar a dependência espacial da transmissão de dengue entre os bairros da cida-

de. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

O Estado do Acre está localizado no extremo Sudoeste da Região Norte, em plena 

Amazônia brasileira, faz fronteira internacional com o Peru (Sul) e a Bolívia (Sudeste) e naci-

onal com os estados do Amazonas (Norte) e de Rondônia (Leste). Maior parte do seu territó-

rio encontra-se em região de planalto, com predominância de florestas equatoriais, de clima 

quente e úmido (equatorial). É constituído por 22 municípios onde está distribuída uma popu-

lação de 703.432 habitantes e possui uma área de 153.736 Km². O Acre está dividido em cin-

co regionais: Baixo e Alto Acre, Tarauacá, Purus e Juruá.  

Rio Branco é a capital do Estado do Acre e está localizada a 152,5m acima do nível do 

mar. Pertence à mesorregião do Vale do Acre, na regional do Baixo Acre, ao nordeste do Es-

tado, entre os paralelos 9º 30’S e entre os meridianos 67º30’ e 69º30’ W.G. O município limi-

ta-se ao norte com os municípios de Bujari e Porto Acre e com o Estado do Amazonas, ao sul 

com os municípios de Xapuri e Capixaba, a leste com o município de Senador Guiomard e a 

oeste com o município de Sena Madureira. A área do município é de 9.962 km², correspon-

dendo à 6,5% do território do Estado do Acre (Figura 1). 
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       Figura 1 - Localização do Estado do Acre e da área urbana do município de Rio Branco. 

 

 

Rio Branco tem como principal rede hidrográfica o rio Acre, que divide a cidade em 

primeiro distrito (lado esquerdo) e segundo distrito (lado direito). O rio Acre nasce a 287 Km 

na serra do Contamana e deságua no rio Purus. Além do rio Acre, destacam-se em Rio Bran-

co, os Igarapés São Francisco e Judia, afluentes da margem esquerda e direita, respectivamen-

te. O relevo do município é formado pela planície de aluvião (lado esquerdo) e por sucessão 

de aclives suaves (lado direito). 

De acordo com a Classificação de Köppen, o clima do município é do tipo equatorial, 

quente e úmido. Com temperaturas anuais variando entre 24,5ºC e 32ºC (máxima), permane-

cendo uniforme em todo o estado e predominando em toda a região amazônica. Ocorrem duas 

estações distintas: uma seca e uma chuvosa. 

Durante a estação seca, que se inicia no mês de junho prolongando-se até agosto, de-

saparecem as chuvas, sendo comuns as ¨friagens¨. Estas são resultantes do avanço de uma 

Frente Polar impulsionada por uma Massa de Ar Polar Atlântica que avança pela Planície do 

Chaco até a Amazônia Ocidental provocando queda de temperatura (até 10ºC). 
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A estação chuvosa ocorre de outubro a abril, sendo caracterizado por chuvas constan-

tes e abundantes. A umidade relativa do ar atinge 90%, índice bastante elevado se comparado 

à algumas regiões brasileiras. Já os índices pluviométricos variam de 1.600 mm a 2.750 

mm/ano. 

Rio Branco interliga-se ao Centro-Sul do País e a vários municípios acreanos via ro-

dovia federal BR-364 e com Estado do Amazonas pela rodovia BR-317.  Atualmente foi con-

cluída a pavimentação da BR-317, até a fronteira com o Peru e a Bolívia, interligando o Esta-

do aos países vizinhos. A continuação da pavimentação da BR-317 segue em direção ao 

Amazonas, na cidade de Boca do Acre, onde objetiva estabelecer um porto nesse local que 

possa garantir o transporte de mercadorias do Acre até os portos das cidades de Manaus, Be-

lém e a costa do Atlântico, na Venezuela.  

Rio Branco concentra quase metade de toda população do Estado, correspondendo à 

45,8% (322.449) da população do Estado (IBGE, 2007),  sendo a população feminina leve-

mente superior (165.411) que a masculina (157.038).  A faixa etária predominante é a de 15 a 

49 anos com 175.940 habitantes, seguida da faixa de 0 a 14 anos (112.046) e por último a 

faixa etária de 50 anos e mais (64.169). A população por sexo tem se mantido equilibrada 

quanto à cada faixa etária. A maioria da população do município está concentrada na área 

urbana (cerca de 90%). 

A cidade de Rio Branco é composta por 129 bairros, com cerca de 103 mil imóveis 

distribuídos em sete regionais administrativas. De um modo geral, a área urbanizada de Rio 

Branco concentra-se na parte leste do município com maior concentração de imóveis residen-

ciais, comercias e de prédios públicos, coincidindo com as áreas com maior adensamento po-

pulacional e melhor qualidade na oferta de serviços públicos. As instâncias periféricas da ci-

dade, devido ao processo histórico de ocupação desordenado, são as que mais carecem de 

oferta dos serviços.  
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O abastecimento de água de Rio Branco é estruturado sob dois sistemas e oferece 

atendimento a 80% da população urbana do município (SAERB, 2005). O sistema Sobral 

abrange cerca de 85% da área urbana e é responsável por 92% da produção de água consumi-

da na cidade, ficando a pequena parcela restante da cidade para o sistema Judia.  

Apesar de apresentar uma estrutura de abastecimento com cobertura elevada, ainda é 

constante a intermitência e falta de água em muitas localidades da cidade devido, principal-

mente, aos constantes prolongamentos da rede, desperdício e às fraudes que ocorrem em ocu-

pações irregulares. O município de Rio Branco está entre os três municípios do Brasil com 

pior índice de perda no setor de saneamento, com média de desperdício e uso inapropriado de 

água chegando a 78% (SAERB, 2008). 

O serviço de recolhimento de lixo em Rio Branco também é considerado insuficiente. 

A SEMEIA (2005) estima que 10% de todos os resíduos gerados não são coletados. Segundo 

dados da SEMSUR, referentes ao 1º Trimestre/2005, a população de Rio Branco produziu em 

média de 4.068,74 toneladas/mês de resíduos sólidos urbanos e 36 toneladas/mês de resíduos 

dos serviços de saúde (SEMEIA, 2005). 

3.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O estudo epidemiológico de dengue na cidade de Rio Branco foi realizado com base 

em métodos descritivo e ecológico, envolvendo, entre outras variáveis, variáveis de casos de 

dengue e da infestação vetorial. O estudo foi realizado no período de 2000 a 2007, analisando 

o comportamento da incidência na cidade, compreendendo os períodos epidêmicos e interepi-

dêmicos. 

Inicialmente fez-se uma descrição anual da incidência de dengue em toda a cidade. Em 

seguida, foram descritos a distribuição de dengue em relação aos atributos pessoais das pesso-
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as acometidas pela doença. Logo após, descreveu-se o comportamento sazonal da incidência 

de dengue e da infestação pelo Aedes aegypti considerando aos fatores climáticos.  

Em seguida foi descrito, a cada ano analisado, a incidência de dengue e a infestação 

predial pelo vetor nas localidades da área urbana. Logo após, os indicadores epidemiológicos 

das localidades foram avaliados considerando seus indicadores demográficos, socioambientais 

e socioeconômicos.  

Por fim, foi analisada a correlação espacial entre as localidades da área urbana de Rio 

Branco, avaliando com essa estatística o grau de dependência espacial entre as localidades 

quanto ao nível de incidência de dengue.   

3.3. INCIDÊNCIA DE DENGUE NA CIDADE DE RIO BRANCO 

A incidência de dengue na cidade de Rio Branco foi descrita mensalmente e anual-

mente, no período de 2000 a 2007. Foi descrita também a incidência anual da dengue segundo 

os atributos de faixa etária, grau de escolaridade e sexo. A incidência também foi descrita 

anualmente para cada bairro da cidade. Para o cálculo da incidência de dengue foram conside-

rados os casos notificados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e 

registrados como casos de dengue ocorridos em pessoas com moradia fixa na cidade de Rio 

Branco (casos por município de residência). A definição dos casos de dengue seguiu os crité-

rios diagnósticos clínicos e epidemiológicos da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministé-

rio da Saúde do Brasil (Anexo 1). 

Para análise da incidência, os casos de dengue foram transformados em coeficientes, 

criando-se assim, valores anuais, mensais e para cada atributo ou bairro.  
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Para análise da incidência de dengue na cidade de Rio Branco foi considerado a base 

de 100.000 habitantes enquanto para população específica por faixa etária, sexo e para os 

bairros foi utilizada a base de 10.000 habitantes. 

As variáveis de sexo, faixa etária e escolaridade foram consideradas para análise se-

gundo a estratificação existente nas fichas de notificação do SINAN. A variável idade foi di-

vidida nas categorias de 0 a 14; 15 a 49 e de 50 a mais anos de idade. A ocorrência de casos 

de dengue quanto ao grau de instrução foi descrita considerando os anos de estudos concluí-

dos (nenhum, de 1 a 3; 4 a 7; 8 a 11 e de 12 e mais) das pessoas acometidas pela dengue e 

para variável sexo; masculino e feminino.  

As informações demográficas, sobre tamanho da população geral, em todos os anos re-

ferentes ao período de estudo, foram construídas com base nas estimativas realizadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e obtidas pela base de dados DATASUS 

(www.datasus.gov.br). Dessa fonte foram obtidos os dados estimativos para cada ano da po-

pulação por sexo, por faixa etária e para cidade como um todo para obtenção do coeficiente de 

incidência. 

Os dados demográficos para cada bairro foram obtidos através da média de habitantes 

por imóvel (H/I) em cada bairro. Foi considerado o número de imóveis existentes em cada 

bairro, obtidos pela contagem feita para o planejamento anual das atividades de levantamento 

de índice de infestação pelas secretarias municipal e estadual de saúde (2002, 2004 e 2007). 

Foram também usados os dados populacionais, dos mesmos anos, do sistema de registro de 

casos de malária-SIVEP/MALÁRIA (2002 e 2004) e ainda, os dados registrados pelo Sistema 

de febre amarela e dengue (SISFAD – 2007).  

Depois de obtido o H/I médio de cada bairro, este foi aplicado para todos os anos 

(2000-2007), multiplicando-os pelo número de imóveis existentes em cada bairro, registrados 

pelo Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue- FAD e SISFAD. 
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O cálculo do coeficiente de incidência de dengue (CI) é obtido pela fórmula: 

 

 

CI= 
                       

                 
  

Onde, n= 5- população geral ou; 

n= 4 – sexo e faixa etária ou po-

pulação dos bairros. 

 

 

O risco de incidência de dengue, com base nos CI’s, foi descrito de acordo com o cri-

tério utilizado pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD/MS),  considerando: 

Baixo risco= 0|----100 

Médio risco= 100|----|300 

Alto risco= 301|----∞ 

Foram construídos mapas temáticos coropléticos de incidência de dengue na área ur-

bana para cada ano da transmissão de dengue na cidade. Os referidos mapas foram construí-

dos utilizando o software de geoprocessamento ArcGIS v.9.2. 

3.4. ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PELO Aedes aegypti NA CIDADE  DE 

BRANCO 

Os dados de infestação vetorial do município de Rio Branco foram obtidos do Sistema 

de Informação de Febre Amarela e Dengue- FAD e SISFAD do período de 2000 a 2007.  

A análise de infestação pelo mosquito Aedes aegypti foi realizada com base no Índice 

de Infestação Predial (IIP), pelo qual é calculado o percentual de imóveis positivos com for-
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mas imaturas (larvas e pupas) do vetor dentre os imóveis inspecionados em determinado perí-

odo, definido pela fórmula:  

 

IIP%= 
                                    

                     
 X 100 

 

Foram obtidos IIP% da cidade e para cada bairro da área urbana de Rio Branco. O re-

ferido indicador é também utilizado no monitoramento e avaliação de risco de incidência de 

dengue pelos indicadores entomológicos do Programa Nacional de Controle da Dengue 

(PNCD/MS), considerando o índice de infestação predial: 

Satisfatório= 0|----1 

Alerta= 1|----|3,9 

Risco= 4|----∞ 

SI - Sem informação 

O IIP é obtido com base nas atividades de levantamento de índice (LI) realizadas nos 

imóveis da cidade, atividade de rotina dos Agentes de Saúde específicos para o controle da 

dengue. No ato dessas visitas os agentes inspecionam as residências em busca de depósitos 

com focos de larvas e/ou pupas que são coletadas, acondicionados e posteriormente identifi-

cados no laboratório da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco 

(SEMSA). O LI no município de Rio Branco é realizado juntamente com a atividade de con-

trole larvário, quando necessário. A metodologia utilizada pelos Agentes de Saúde consta no 

Manual de Normas Técnicas – Dengues, Instruções para pessoal de combate ao vetor (FU-

NASA, 2001).  

Foram construídos mapas temáticos coropléticos de infestação predial pelo Aedes ae-

gypti na área urbana para cada ano da transmissão de dengue na cidade. O número de extrato 



39 

 

 

de risco com base no IIP seguiu os critérios de avaliação utilizados pelo PNCD. Os referidos 

mapas foram construídos utilizando o software de geoprocessamento ArcGIS 9.2.  

3.5. ASSOCIAÇÃO DE DENGUE COM INFESTAÇÃO PELO Aedes   

aegypti 

A avaliação da associação dos casos de dengue com a infestação vetorial teve como 

base a série histórica (2000-2007) dos coeficientes de incidência de dengue (CI/100.000) e 

dos índices de infestação predial (IIP%) observado ao longo dos meses de cada ano nas na 

cidade de Rio Branco. 

As associações entre esses indicadores foram verificadas pelo teste estatístico de coe-

ficiente de correlação de Pearson, que mede o grau de correlação e a direção dessa correlação 

(positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica.  A correlação foi confirmada 

para nível de significância de p<0,05. 

3.6. ASSOCIAÇÃO DOS FATORES CLIMÁTICOS COM A INCI-

DÊNCIA DE DENGUE E INFESTAÇÃO PELO Aedes aegypti 

A influência das chuvas e da temperatura sobre a infestação pelo Aedes aegypti e sobre 

a incidência de dengue na cidade de Rio Branco foi verificada no período de 2000 a 2007. 

Para isso foram obtidos dados de precipitação pluviométrica e de temperatura atmosfé-

rica para avaliar sua correlação com coeficientes de incidência da dengue (CI/100.000 hab.). 

Foi avaliada também a influência das variáveis climatológicas sobre os índices de infestação 

predial pelo vetor (IIP%). A influência das variáveis climáticas sobre as variáveis epidemio-
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lógicas foram verificadas também pelo teste de correlação de Pearson, definindo-se a signifi-

cância com p< 0,005. 

Os dados de precipitação pluviométrica foram expressos em volume (mm) de água e o 

de temperatura, em graus Celsius (°C). As variáveis climáticas e epidemiológicas foram anali-

sadas em médias mensais para cada ano do estudo. Os dados climáticos foram obtidos através 

da Estação Meteorológica do Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC) em Rio 

Branco.  

3.7. ASSOCIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DENGUE E DA INFESTA-

ÇÃO VETORIAL COM ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, AMBI-

ENTAIS E SOCIOECONÔMICOS. 

A verificação da associação dos indicadores epidemiológicos com as variáveis demo-

gráficas, ambientais e socioeconômicas foi realizada para o conjunto de todo período de 

transmissão analisado (2000-2007). As associações entre esses indicadores foram verificadas 

pelo teste estatístico de coeficiente de correlação de Pearson e foi definida para nível de signi-

ficância de p<0,05.  

 A análise da associação foi realizada com base nas médias anuais das variáveis 

obtidas para cada bairro da área urbana de Rio Branco. Os indicadores epidemiológicos cons-

tituíram-se nas variáveis dependentes e os indicadores demográficos, ambientais e socioeco-

nômicos, nas variáveis independentes. Também foi testada a associação direta entre as variá-

veis epidemiológicas entre si. As variáveis que foram testadas e analisadas classificaram-se da 

seguinte forma: 
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 Indicadores epidemiológicos: média de casos e de índice de infestação predial 

pelo Aedes aegypti (IIP%);  

 Indicadores demográficos: média do contingente populacional e da densidade 

demográfica (utilizaram-se as áreas físicas representada na base geográfica); 

 Área dos bairros (m²); 

 Indicadores socioeconômicos: média quantidade de imóveis e densidade de 

imóveis; índice de qualidade de vida (IQV) e rede de abastecimento de água.  

 

O índice de qualidade de vida dos bairros foi obtido de um estudo realizado pela pre-

feitura de Rio Branco, pelo qual definiu valores para os imóveis (amostrados aleatoriamente) 

em função das características estruturais e posicionamento geográfico dos bairros em que es-

tão situados. Dessa forma, foi estabelecida uma hierarquização de sete variáveis estruturais 

que permitissem visualizar as diferenças e similaridades para cada bairro, de acordo com o 

peso atribuído para cada uma delas. As variáveis estudadas foram seguintes: 

 

 acessibilidade (distância ao centro da cidade); 

 pavimentação nas ruas do bairro; 

 qualidade da Segurança; 

 distância de supermercados; 

 oferta de Transporte coletivo; 

 existência de áreas inundáveis; 

 saneamento básico. 
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De posse dos pesos atribuídos, cada variável foi normalizada em um índice que variou 

de 0 a 10, sendo posteriormente somadas para constituir o Índice de Qualidade de Vida Bairro 

(IQV). O IQV entre os bairros variou de 7, 73 a 70. 

A rede de abastecimento de água ficou dividida em 19 setores, onde cada setor com-

portou um grupo de bairros pertencentes a determinadas regiões da área urbana. Foi assumida 

a definição de setores de abastecimento de água do SAERB (Serviço de Água e Esgoto de Rio 

Branco), que quantifica o número de imóveis, por setor, que possuem rede pública de abaste-

cimento de água. Com base nisso e número de médio de imóveis existente em cada bairro foi 

obtido o percentual de imóveis com rede de abastecimento de água para cada setor. Os bairros 

que não tinham rede de abastecimento de água ficaram restritos a um único setor, embora 

estivessem em regiões diferentes.  Para avaliar a associação, foi adequada, para cada setor de 

abastecimento, uma média de casos e de infestação predial pelo Aedes aegypti. 

Para auxiliar nas análises, foram construídos mapas temáticos coropléticos para o 

IQV, contingente populacional e quantidade de imóveis dos bairros que foram divididos em 

quantís de cinco extratos para expressar os valores de cada variável de acordo com os bairros 

como seguir: IQV: Muito baixo- 7.72~17.73; Baixo- 17.74~25; Médio- 25,1~34.55; Alto- 

34.56~43.18; Muito alto- 43.19~70. População: Muito baixo- 39~504; Baixo- 505~1.253; 

Médio- 1.254~2.276; Alto- 2.277~4.000; Muito alto- 4.001~8099. Imóveis: Muito baixo- 

35~321; Baixo- 322~629; Médio- 630~930; Alto- 931~1.412; Muito alto- 1.413~2.320. 

Os mapas de médias de casos e de infestação pelo vetor também foi dividido em quan-

tís para caracterizar os bairros em baixo, médio e alto risco (de acordo com a classificação do 

PNCD), enquanto o mapa de rede pública de abastecimento de água foi dividido em setores 

com abastecimento e sem abastecimento. Os referidos mapas foram construídos utilizando o 

software de geoprocessamento ArcGIS 9.2.  
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3.8. ANÁLISE DE AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DA INCIDÊN-

CIA DE DENGUE 

A autocorrelação espacial de dengue foi analisada por meio da estatística de Moran 

(global e local) para três anos consecutivos (2003-2005) que representaram um período pré-

epidêmico seguido dos dois períodos quando foram registradas as maiores epidemias de den-

gue na cidade. Para essa análise foram utilizados os coeficientes de incidência anual da den-

gue dos bairros de Rio Branco para cada ano mencionado. 

3.8.1. Índice de Moran Global (I) 

Aplicou-se aos coeficientes de incidência de dengue o cálculo do índice global de Mo-

ran para avaliar a dependência espacial existente entre os bairros em toda cidade. Esse índice 

é uma medida geral de associação espacial existente no conjunto dos dados, que supõe uma 

hipótese nula de que não há dependência espacial. Para corroborar esta hipótese, o valor do I 

de Moran deve ser zero ou próximo a zero. Quando há autocorrelação espacial direta ou in-

versa, o valor do índice de Moran se aproxima de 1 (positivo) ou –1 (negativo), respectiva-

mente.  

Para obter o cálculo deste índice é necessário a escolha de um critério de vizinhança, 

estabelecido por matrizes de proximidade espacial (w), que refletem a intensidade da interde-

pendência existente entre os bairros (Ai) e seus vizinhos (Aj).  

A matriz de primeira ordem (Queen) foi a escolhida para analisar a autocorrelação es-

pacial de incidência da dengue entre os bairros da cidade de Rio Branco, que considera os 

vizinhos mais próximos de uma área, onde, wij = 1, se Ai tem fronteira comum com Aj , e 
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wij= 0, caso contrário. A matriz de pesos espaciais wij é quem possibilita o cálculo do índice 

de Moran, definindo o quanto as áreas estão próximas uma das outras. 

A significância da correlação espacial entre os bairros vizinhos, em relação aos valores 

de coeficientes de incidência de dengue (CI), foi avaliada sob o teste de permutação aleatória, 

em que foi realizada 9999 permutações para evidenciar a possível existência de dependência 

espacial global (I) significativa entre os bairros em rela ão aos CI’s apresentados por eles.   O 

Índice de Moran Global foi considerado significativo quando p < 0,001, ou seja, o teste da 

hipótese de aleatoriedade define que: 

 

a) Não existe autocorrelação espacial entre os bairros, quando I=0; 

b) Existe autocorrelação negativa entre os bairros, quando I<0; 

c) Existe autocorrelação espacial positiva entre os bairros, quando I > 0; 

O Índice de Moran Global (I) é definido por: 

   
∑ ∑    

      ̅      ̅  
   

 
   

∑      ̅   
   

   

Onde: 

n = n° de bairros (polígonos de áreas) da área urbana da cidade; 

   
  = peso atribuído de acordo com a estrutura de vizinhança; 

   = o valor do coeficiente de incidência no bairro i  

   = o valor do coeficiente de incidência no bairro j 

 ̅ = é o valor médio do coeficiente entre os vizinhos 

 

Os valores de I de cada bairro foram distribuídos sobre o gráfico bidimensional (dia-

grama de espalhamento de Moran) de Z (valor do CI de um bairro) em relação à média do CI 
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entre seus vizinhos mais próximos (WZ). Esse gráfico foi utilizado como uma forma adicional 

de visualizar a tendência de formação de dependência espacial entre os bairros que foram in-

dicados pelos diferentes regimes espaciais presentes nos dados. Dessa forma, o diagrama é 

dividido em quatro quadrantes (Q1, Q2, Q3 e Q4), como o modelo a seguir: 

 

Figura 2 - Modelo de diagrama de espalhamento de Moran. 

 

   

Onde,  

 Q1 mostrou as áreas que apresentaram CI’s altos (valores acima da média) cer-

cada por áreas vizinhas que também apresentaram CI’s altos. Esse quadrante é 

classificado como alto-alto (AA);  

 Q2 foi constituído pelas áreas com CI’s baixos cercados por vizinhos que tam-

bém apresentavam CI’s baixos. Esse quadrante é classificado como baixo-

baixo (BB);  

 Q3 foi formado pelas áreas com CI’s altos cercados por áreas com CI’s baixos. 

Esse quadrante foi classificado como alto-baixo (AB);  

 Q4 mostrou as áreas com CI’s baixos cercados por vizinhos que apresentaram 

CI’s altos. Esse quadrante é classificado como baixo-alto (BA). 
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As áreas que estivessem localizadas nos quadrantes Q1 e Q2 apresentariam autocorre-

lação espacial positiva, ou seja, essas áreas formariam clusters de valores similares quanto ao 

valor da incidência de dengue. Por outro lado, os quadrantes Q3 e Q4 representariam autocor-

relação espacial negativa, ou seja, haveria dissimilaridade entre as áreas vizinhas com relação 

à incidência de dengue. O índice de Moran global é equivalente ao coeficiente de regressão 

linear, que indica a inclinação da reta de regressão de WZ sobre Z. 

O diagrama de espalhamento de Moran foi apresentado na forma de um mapa temático 

bidimensional (Box Map). No Box Map se observou a distribuição dos padrões espaciais iden-

tificando a tendência de formação de áreas homogêneas (Q1 e Q2) e em transição (Q3 e Q4) 

em relação à incidência da dengue nas regiões da área urbana da cidade, do período de 2003 a 

2005. Esse mapa é uma extensão do gráfico de espalhamento de Moran, em que os elementos 

de cada quadrante do gráfico de espalhamento de Moran foram representados por uma cor 

específica com seus respectivos polígonos (Q1-vermelho, Q2-azul, Q3-bege escuro e Q4-bege 

claro). 

O índice de Moran Global fornece um único valor como medido da associação espaci-

al para todo o conjunto de dados, útil como caracterização de toda a região de estudo. Entre-

tanto, muitas vezes é desejável examinar padrões em maior detalhe para averiguar se a hipóte-

se de estacionariedade do processo é corroborada localmente. Em vista disso, foi utilizado o 

indicador de associação espacial local (Índice de Moran Local – LISA) para que fosse possível 

identificar associações espaciais estatisticamente significantes (clusters) nas diferentes locali-

zações da área urbana de Rio Branco.  
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3.8.2. Índice de Moran Local (Ii) – LISA 

Os indicadores de LISA indicam o grau de autocorrelação espacial local, produzindo 

um valor específico para cada bairro, permitindo a identificação de agrupamentos com valores 

semelhantes (clusters) ou diferentes e de regimes espaciais, não percebidos através dos resul-

tados globais. O LISA é expresso da seguinte forma: 
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 Onde, 

n = n° de bairros (polígonos de áreas) da área urbana da cidade; 

wij= peso atribuído de acordo com a estrutura de vizinhança; 

yi = o valor do coeficiente de incidência  no bairro i  

yj = o valor do coeficiente de incidência no bairro j 

 ̅= é o valor médio do coeficiente entre os vizinhos 

 

De forma similar aos indicadores globais, a significância dos índices de Moran local 

 iI , de cada bairro, também foi avaliada utilizando-se a distribuição por permutação aleató-

ria, em que foram feitos 9999 rearranjos entre os bairros para definir quais apresentavam as-

sociação espacial significativa com bairros vizinhos mais próximos. As áreas foram conside-

radas significantes em 0,05%, 0,01% e 0,001%. Para ANSELIN (1996), um LISA tem que 

permitir a identificação de padrões de associação espacial significativos e ser uma decompo-

sição do índice global de Moran. 
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As áreas onde os bairros mostraram autocorrelação espacial local significativa foram 

analisadas por meio de mapas temáticos (LISA Map e Moran Map), destacando apenas as 

áreas que mostraram significância estatística. 

O LISA Map destacou as localidades que foram significantes (p < 0,05%) em tons 

crescentes de verde; do claro (menor significância) para o escuro (maior significância) e em 

transparente as áreas onde não foi significativa a dependência espacial. 

No Moran Map, de forma semelhante ao LISA Map, somente foram apresentadas as 

áreas para as quais os valores dos índices de Moran locais foram considerados significativos 

(p < 0,05), porém, com classificação em quatro grupos (Q1, Q2, Q3 e Q4) possíveis, confor-

me os quadrantes aos quais pertenceram ao diagrama de espalhamento. As áreas quando mos-

traram dependência espacial no Moran Map foram representadas pelas mesmas cores utiliza-

das nas associações espaciais distribuídas no Box Map e, as demais áreas sem dependência 

espacial (não significativas) ficaram transparentes, tal como no LISA Map. 

Os cálculos dos Índices de Moran Local e Global, seus testes de significância e as ilus-

trações gráficas foram obtidas utilizando os softwares livres TerraView 3.5 (Diagrama de Es-

palhamento e Box Map) e  GeoDa 0.9.5-i (Geodata Analysis Software). 

3.9. BASE GEOGRÁFICA DA CIDADE DE RIO BRANCO 

O presente estudo considerou para análise da incidência de dengue todos os bairros 

que estavam circunscritos ao perímetro urbano da cidade de Rio Branco. Foram consideradas 

as bases geográficas da prefeitura e das bases de dados da secretaria municipal de saúde para 

uma definição dos aglomerados urbanos, pois, a base de bairros de uma, algumas vezes, dife-

renciava-se da outra. Dessa forma, foi realizada uma readequação nos aglomerados urbanos, 
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unificando algumas localidades pequenas com outras maiores para criar as 115 localidades 

(Figura 3) e 19 regionais urbanas na cidade (Figura 4). 

 

Figura 3 - Localização dos Bairros da cidade de Rio Branco (relação nominal no anexo- 2). 

 

 

A formação de alguns polígonos de bairros foi realizada pelo agrupamento de algumas 

localidades menores (conjuntos habitacionais, vilas, loteamentos) com bairros maiores próxi-

mos que são mais conhecidas como bairros da cidade de Rio Branco. Com isso, os 129 polí-

gonos de bairros da base geográfica da prefeitura foram reduzidos para 115. Essa adequação 

também foi necessária, pois as localidades menos reconhecidas como bairro, não tem um ca-

dastro regular das variáveis (população, imóveis, casos, infestação vetorial, índice de qualida-

de de vida, etc.) que foram utilizadas nesse estudo.  



50 

 

 

A formação das regionais foi realizada após a unificação dos bairros da cidade. Os po-

lígonos das regionais foram delimitados como base no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de Rio Branco (PDDU)- 2005, pelo  qual a prefeitura de Rio Branco planejou a redu-

ção do número de bairros da cidade, porém esse planejamento ainda não foi efetivado.  

 

Figura 4 - Localização das Regionais da cidade de Rio Branco (relação nominal no anexo- 3). 

 

Todos os mapas gerados para analisar a epidemiologia de dengue na cidade de Rio 

Branco referenciaram geograficamente a zona 19S e projeção SAD 69 e escala 1:8800 nos 

softwares de geoprocessamento utilizados nesse trabalho. 
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3.10. QUESTÕES ÉTICAS 

O projeto de pesquisa não foi submetido à avaliação de Comitê de Ética por tratar-se 

de um estudo que utilizou dados secundários. As informações foram obtidas através do siste-

ma de agravos de notificação de doenças compulsórias (SINAN), do sistema de febre amarela 

e dengue (SISFAD e FAD), do serviço meteorológico da Universidade Federal do Acre e da 

Prefeitura de Rio Branco (PDDU). 
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4  RESULTADOS 

4.1. EPIDEMIOLOGIA DA DENGUE NA CIDADE DE RIO BRANCO 

Os primeiros casos de dengue em Rio Branco foram notificados em 2000. Nesse ano, a 

doença já se expandiu de forma epidêmica alcançando 2026 casos e atingindo coeficiente de 

incidência acima de 800 casos por 100.000 habitantes (Tabela 1,Gráfico 1). Esse coeficiente 

continuou a elevar-se no ano de 2001, mantendo a incidência da dengue com caráter epidêmi-

co na cidade Rio Branco. Nessa epidemia a vigilância epidemiológica estadual conseguiu de-

tectar a presença dos sorotipos DEN 1 e DEN 2, que pareceram ser responsáveis pela notifi-

cação dos 2.237 casos no município (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – População e casos de dengue em Rio Branco, 

Acre, no período de 2000 a 2007. 

Ano População Casos 

2000 253059 2026 

2001 261432 2237 

2002 267741 907 

2003 274556 1336 

      2004 281351 5815 

2005 305730 6013 

      2006 314126 2262 

2007 322449 1390 

Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco)  

 

 

Em 2002 e 2003 houve uma regressão no número de casos notificados de dengue, em-

bora o coeficiente de incidência mantivesse elevado. Em 2004 a cidade de Rio Branco presen-

ciou uma das mais expressivas epidemias, alcançando CI de 2.066,81/100.000 habitantes e 
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5.815 casos de dengue (Tabela 1, Gráfico 1). Foi nesse ano, também, que foram diagnostica-

dos os primeiros casos de FHD – Febre Hemorrágica de Dengue (9 casos), e o registro de 2 

óbitos por dengue, coincidindo com a confirmação da presença do sorotipo DEN 3 na cidade. 

A intensidade dessa epidemia e o agravamento nos casos de dengue deram-se, possivelmente, 

pela introdução do novo sorotipo, que fez com que a incidência mantivesse elevada nos meses 

seguintes e em parte dos meses de 2005. 

 

Gráfico 1  - Coeficientes de incidência de dengue em Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 

2007. 

Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

 

Com a redução de uma parcela da população susceptível, devido à epidemia iniciada 

em outubro de 2004 e estendendo-se por quase todo período de 2005, a infecção por dengue 

apresentou uma queda de 6.013 para 2.262 casos de 2005 para 2006 (Tabela1), embora o coe-

ficiente de incidência ainda mantivesse elevado. Em 2006 novamente houve mais um registro 

da forma grave da doença, não havendo registro de óbitos nesse ano. A desaceleração da do-
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ença continuou em 2007, em que foram notificados 1.390 casos e CI de 431,08/100.000 habi-

tantes (Tabela 1, Gráfico 1).  

4.2. SAZONALIDADE DA DENGUE EM RIO BRANCO 

Considerando a sazonalidade da incidência de dengue, observa-se que a maior inci-

dência da doença é, de maneira geral, marcada anualmente em períodos bem definidos.  Em 

2000, somente a partir de julho é que o município começou a apresentar elevada incidência 

(Tabela 2). Essa elevada incidência voltou a se apresentar nos meses de novembro e dezem-

bro, chegando a alcançar um CI de 546,60 casos/100.000 habitantes em janeiro de 2001 (Ta-

bela 2).  Nesse ano, nos meses seguintes, a incidência dos casos decresceu consideravelmente, 

chegando a apresentar no mês de outubro uma incidência de 5,36 casos/ 100.000 habitantes 

(Tabela 2, Gráfico 2).  

Em 2002 o coeficiente de incidência de dengue também não foi muito elevado na mai-

oria dos meses, apresentando apenas no mês de março um CI de mais de 100 casos/ 100.000 

habitantes (Tabela 2).  Em 2003, as maiores incidências ocorreram nos quatro primeiros me-

ses do ano, decrescendo abruptamente o número de casos, apresentando CI de baixa e média 

incidência nos meses seguintes (Tabela 2, Gráfico 2). 

Em 2004 é observado uma alça destacando as maiores incidências nos três primeiros e 

nos três últimos meses do ano (Gráfico 2). O ponto mais crítico desse ano é observado a partir 

do mês de novembro, que apresentou o maior CI (965,35 casos/ 100.000 habitantes) na histó-

ria da dengue em Rio Branco, até aquele momento (Tabela 2, Gráfico 2).  O CI a partir desse 

mês manteve-se muito elevado até maio de 2005. Os meses seguintes de 2005 mantiveram-se 

na classe de média incidência, mas voltaram novamente a alta incidência em dezembro 

(104,99 casos/ 100.000 habitantes) (Tabela 2).  
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Tabela 2  - Casos e coeficiente de incidência mensal de dengue em Rio Branco, Acre, no 

período de 2000 a 2007. 

Ano  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mês 

C
a

so
s 

 

CI 

C
a

so
s 

 

CI 

C
a

so
s 

 

CI 

C
a

so
s 

 

CI 

C
a

so
s 

 

CI 

C
a

so
s 

 

CI 

C
a

so
s 

 

CI 

C
a

so
s 

 

CI 

Jan  8 3,16  1429 546,60  65 24,28  256 93,24  258 91,70  1822 595,95  410 130,52  162 50,24  

Fev  16 6,32  285 109,01  113 42,20  286 104,17  151 53,67  748 244,66  330 105,05  216 66,99  

Mar  31 12,25  107 40,93  269 100,47  233 84,86  81 28,79  1095 358,16  370 117,79  190 58,92  

Abr  32 12,65  75 28,69  94 35,11  172 62,65  33 11,73  513 167,80  355 113,01  194 60,16  

Mai  65 25,69  32 12,24  41 15,31  73 26,59  9 3,20  307 100,42  144 45,84  160 49,62  

Jun  175 69,15  39 14,92  12 4,48  52 18,94  21 7,46  269 87,99  70 22,28  74 22,95  

Jul  320 126,45  10 3,83  27 10,08  33 12,02  33 11,73  259 84,72  128 40,75  54 16,75  

Ago  258 101,95  12 4,59  13 4,86  33 12,02  27 9,60  252 82,43  70 22,28  15 4,65  

Set  153 60,46  5 1,91  9 3,36  26 9,47  42 14,93  91 29,76  55 17,51  21 6,51  

Out  172 67,97  14 5,36  24 8,96  42 15,30  333 118,36  114 37,29  98 31,20  40 12,41  

Nov  256 101,16  176 67,32  88 32,87  54 19,67  2716 965,34  222 72,61  138 43,93  100 31,01  

Dez  540 213,39  53 20,27  152 56,77  76 27,68  2111 750,31  321 104,99  94 29,92  164 50,86  

Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

CI- Coeficiente de dengue/100 mil habitantes 

 

Novamente, em 2006, observa-se um bloco de 4 meses com alto coeficiente de inci-

dência (janeiro a abril), com coeficientes de incidência acima de 100 casos/ 100.000 habitan-

tes (Tabela 2). Os coeficientes de incidência nos meses seguintes mantiveram-se com baixa 

incidência de dengue. O ano de 2007 também apresentou um bloco de maior incidência nos 

primeiros meses, decaindo consideravelmente nos meses seguintes, mas apresentando uma 

tendência a elevar-se a partir de novembro (Tabela 2, Gráfico 2). 
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Gráfico 2  - Coeficiente de incidência mensal da dengue em Rio Branco, Acre, no período de 

2000 a 2007. 

 

   Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

 

Considerando o número médio de casos notificados a cada mês, é possível mais cla-

ramente ver o aspecto sazonal da ocorrência de casos de dengue na cidade de Rio Branco 

(Tabela 3).  Ao observar o Gráfico 3, percebe-se que média mensal de casos mostra uma ten-

dência a aumentar a partir do mês de outubro, seguindo os meses de novembro, dezembro e 

janeiro com elevada incidência, apresentando médias de mais de 400 casos/mês. De fevereiro 

a março a média de notificação dos casos diminui, quando se compara às médias dos meses 

anteriores, entretanto, as notificações da doença nesses meses continuam sendo frequentes 

(Gráfico 3). A desaceleração da doença é bem observada a partir de maio, apresentando, até 

setembro, médias entre 50,25 e 89 casos mensais, só voltando, novamente, a ter médias muito 

altas, a partir de novembro (Gráfico 3).   
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Tabela 3 – Total de casos/mês de dengue em Rio Branco, Acre, no período  de 2000 a 2007. 

Meses Casos 

Janeiro 4410 

Fevereiro 2145 

Marco 2376 

Abril 1468 

Maio 831 

Junho 712 

Julho 864 

Agosto 680 

Setembro 402 

Outubro 837 

Novembro 3750 

Dezembro 3511 

       Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

Gráfico 3  - Média mensal de casos de dengue em Rio Branco, Acre, no período  de 2000 a 

2007. 

 Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Ja
n

F
ev

M
ar

A
b
r

M
ai

Ju
n

Ju
l

A
g
o

S
et

O
u
t

N
o
v

D
ez

551,25 

268,13 

297,00 

183,50 

103,88 
89,00 

108,00 

85,00 

50,25 

104,63 

468,75 

438,88 

M
éd

ia
 c

as
o
s 



58 

 

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO DA DENGUE SEGUNDO SEXO E FAIXA   

ETÁRIA 

A incidência da dengue entre homens e mulheres na cidade de Rio Branco, no período 

de 2000 a 2007, não tem apresentado muita variação em seus coeficientes de incidência. De 

maneira geral, considerando o total de casos ocorridos em todos os anos utilizados para análi-

se, o sexo feminino superou o sexo masculino em apenas 4% (Tabela 4, Gráfico 4). Nos dois 

primeiros anos do acompanhamento (2000 a 2001) e nos anos de 2003 e 2004, o coeficiente 

de incidência nas mulheres foi pouco maior que nos homens (Tabela 4, Gráfico 5).  

 

Tabela 4  - Coeficiente de incidência de dengue
*
 segundo sexo e faixa etária em Rio  Branco, 

Acre, no período de 2000 a 2007. 

SEXO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Masculino  71,56  82,86  34,74  41,28  192,22  207,79  77,13  46,39  

Feminino  88,13  88,14  33,06  55,67  220,41  186,13  67,15  40,04  

FAIXA ETÁRIA 

0-14 anos  41,13  51 24,84  29,66  101,5  79,62  36,87  24,14  

15-49 anos  104,14  105,58  38,33  56,2  266,29  261,48  93,88  55,27  

50 anos e +  84,21  99,63  40,68  72,44  246,07  248,45  75,07  37,7  

   Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

  * por 10 mil/hab. 
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Gráfico 4  - Percentual de casos de dengue segundo sexo em Rio Branco, Acre, no período de 

2000 a 2007. 

 

 

 

Gráfico 5  - Coeficiente de incidência de dengue segundo sexo em Rio Branco, Acre, no 

período de 2000 a 2007. 

 
   Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 
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Na tabela (Anexo 4) consta toda população e casos de dengue notificados no sexo 

masculino e feminino no período de 2000 a 2007 no município de Rio Branco. 

Em 2004, a dengue apresentou coeficiente de incidência de 220,41 casos por 10.000 

habitantes no sexo feminino (Tabela 4). Nos homens o coeficiente de incidência nesse ano 

também foi bastante elevado. Nesse ano, as formas mais graves da doença (FHD) foram regis-

tradas tanto no sexo feminino (6 casos) como no masculino (3 casos).  A complicação da do-

ença ocorreu igualmente em ambos os sexos. Houve também registro de 1 óbito pela doença 

para cada sexo (Tabela 5).  

 

Tabela 5  - Casos de Febre Hemorrágica por dengue (FHD), dengue com complicações 

(DCC) e óbitos (OBT) por dengue segundo sexo e faixa etária em Rio Branco, Acre, em 2004 

e 2006. 

Ano 2004 2006 

Sexo FHD DCC OBT FHD DCC OBT 

Masculino 3 2 1 - - - 

Feminino 6 2 1 1 1 - 

Faixa Etária 

0-14 anos 2 1 1 - - - 

15-49 anos 7 3 1 1 1 - 

50 anos e + - - - - - - 
  Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

 

 Em 2005 houve uma inversão na pirâmide epidemiológica, apresentando maior coefi-

ciente de incidência nos homens que nas mulheres, embora ambos tivessem registrado elevada 

incidência.  De 2005 a 2007, o sexo masculino apresentou coeficientes de incidência levemen-

te maior que o feminino (Tabela 4, Gráfico 5). O maior coeficiente de incidência alcançado no 

sexo masculino foi em 2005; e no sexo feminino, em 2004. Observa-se que os valores dos 

coeficientes de incidência acompanham a curva dos coeficientes de incidência na população 

geral (Gráfico 5). Em 2006 o registro de FHD e das complicações pela doença foi registrado 

apenas no sexo feminino (Tabela 5). 
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Entre as faixas etárias consideradas para análise observa-se que a dengue incide de 

maneira diferente entre os grupos.  Na tabela (Anexo 4) consta toda população e casos de 

dengue notificados nas faixas etárias de 0-14, 15-49 e 50 anos a mais, no período de 2000 a 

2007 no município de Rio Branco. 

Considerando todos os anos (2000-2007) constata-se que a maior notificação de casos 

ocorre na faixa etária de 15 a 49 anos (70%) e a menor na faixa etária de 50 anos e mais 

(13%) (Gráfico 6).  Entretanto, quando consideramos os coeficientes de incidência, observa-

se que a população mais velha (50 a mais) apresenta maior coeficiente de incidência que o 

grupo com faixa etária mais jovem (0 a 14 anos) (Gráfico 7) .  

Percebe-se que a incidência nos grupos etários também acompanha a oscilação da in-

cidência na população geral do município (Gráfico 1, Gráfico 5). A faixa etária de 15 a 49 

anos e a de 50 anos a mais com frequência apresentam valores de coeficientes de incidência 

semelhantes, ao passo que, a faixa etária de 0 a 14 anos está mais frequentemente com sua 

curva de incidência mais distante das outras (Tabela 4, Gráfico 7). Esse aspecto é bem obser-

vado nas curvas das faixas etárias de 2000 a 2001 e de 2004 a 2005.  

 

Gráfico 6 - Percentual de casos de dengue segundo  faixa etária em Rio Branco, Acre, no 

período de 2000 a 2007. 

 
 

  Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 
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Gráfico 7 - Coeficiente de incidência de dengue segundo  faixa etária em Rio Branco, Acre, 

no período de 2000 a 2007. 

 
   Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco)

 
 

A faixa etária mais acometida de 2000 a 2001 foi a de 15 a 49 anos; de 2002 a 2003, a 

faixa etária de 50 a mais foi a que apresentou maiores valores de incidência (Tabela 4). De 

2004 até 2007, o grupo de 15 a 49 anos foi quem apresentou maiores coeficientes de incidên-

cia e o maior número de casos de FHD (Tabela 5). O grupo de 0 a 14 anos sempre apresentou 

os menores valores de incidência, exceto em 2004, quando chegaram a 101,5 casos/ 10.000 

habitantes (Tabela 4). Nesse ano, esse grupo etário também registrou casos de FHD. O menor 

coeficiente de incidência para essa faixa etária foi registrado em 2007 (24,24 casos/10.000 

habitantes) (Tabela 4). Em 2007 também foi registrado o menor coeficiente de incidência para 

as faixas etárias de 50 a mais (37,7 casos/10.000 habitantes) e de 15 a 49 anos (55,27 ca-

sos/10.000 habitantes) (Tabela 4).  
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4.4. DISTRIBUIÇÃO DA DENGUE SEGUNDO NÍVEL DE ESCO-

LARIDADE 

Ao se realizar a análise entre as classes de escolaridade, nota-se que a freqüência de 

casos de dengue é diferenciada em relação aos graus de escolaridade da população afetada 

pela doença. Apesar de haver muitos casos sem a informação de escolaridade e casos entre 

pessoas menores de 6 anos de idade (idade considerada inapta para o início dos estudos), os 

casos de dengue mostraram uma predominância de registro na classe em que a população 

apresenta poucos anos de estudos (Tabela 6, Gráfico 8).  

Dentre os casos classificados, 67,78% ocorreu entre pessoas que ainda não tinham o 

ensino fundamental completo, sendo que a maioria dos indivíduos incluídos nesse percentual 

(41,86%) estava distribuída entre as pessoas que freqüentavam entre a 4ª e 7ª série do ensino 

fundamental (antigo ensino primário). A freqüência de casos foi menor nos extremos; na po-

pulação sem estudo e na população com maior grau de escolaridade, ambas somadas repre-

sentando cerca 10% do total registrado (Tabela 6, Gráfico 8).    

Tabela 6  - Casos de dengue segundo escolaridade (anos de estudos realizados) em Rio 

Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 

ANOS DE ESTUDOS REALIZADOS (EQUIVALENTE- NÍVEL DE ESCOLARIDADE) 

 
1 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a + 

 

Ano Nenhum % 1ª a 4ª F % 4ª a 7ª F % 8ª F a 3ª M % 3ª M a NS % < 6 anos S/ I 

2000 99 6,37 0 0 981 63,13 373 24,00 101 6,50 190 282 

2001 258 13,68 49 2,60 1151 61,03 378 20,04 50 2,65 227 124 

2002 33 10,51 126 40,13 91 28,98 43 13,69 21 6,69 76 517 

2003 49 7,12 185 26,89 192 27,91 200 29,07 62 9,01 142 506 

2004 225 4,94 1660 36,41 1453 31,87 917 20,11 304 6,67 371 885 

2005 165 3,33 1889 38,12 1860 37,53 868 17,51 174 3,51 275 782 

2006 35 2,20 391 24,62 696 43,83 410 25,82 56 3,53 115 559 

2007 3 0,24 47 3,84 597 48,73 567 46,29 11 0,90 211 106 

Total 867 
 

4347 
 

7021 
 

3756 
 

779 
 

1607 3761 

Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

S/I- Sem Informação; F- Ensino Fundamental; M- Ensino Médio; NS-  Nível Superior 
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Gráfico 8  - Percentual de casos de dengue segundo escolaridade (anos de estudos realizados) 

em Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 

 

 
 

Nos primeiros anos de incidência da dengue no município (2000 e 2001), houve um 

destaque para a ocorrência da infecção entre pessoas com 4 a 7 anos de estudos realizados (4ª 

a 7ª série do ensino fundamental), registrando em torno de 60% do total dos casos registrados 

nas outras classes de escolaridade (Tabela 6).  Nos anos 2002 e 2003 há uma queda conside-

rada no registro de casos nesse grupo, entretanto a Tabela 6 mostra que nesses anos o registro 

de casos sem informação de escolaridade foi muito elevado, mascarando a incidência da do-

ença entre os grupos. 

A classe que compreende pessoas com 1 a 3 anos de estudos (1ª a 3ª série do ensino 

fundamental) destaca-se em 2004 e 2005 com o maior número de casos registrados. Esse gru-

po já vinha mostrando uma curva ascendente no número de casos desde 2001, quando figura-

va dentre os grupos com menor registro de casos de dengue. Entretanto as classes de 4 a 7 e 

de 8 a 11 anos de estudos também foram bastante afetadas pela endemia nesses anos (Tabela 

6). A população de 4 a 7 anos de estudos volta a ser a classe mais afetada pela ocorrência de 

dengue nos anos seguintes, representando 43,83 e 48,73% do total de casos de 2006 e 2007, 

respectivamente (tabela 6). Uma queda nos registros de dengue é observada a partir de 2005, 

em que se constata uma redução no número de casos em todas as classes de escolaridade (Ta-

bela 6). 
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4.5. INFESTAÇÃO PREDIAL PELO Aedes aegypti 

As atividades de levantamento do Índice de infestação predial (IIP%) e pesquisas por 

criadouros de vetores da dengue na cidade de Rio Branco só vieram a ser sistematizadas a 

partir de 2000, quando se deu as primeiras notificações de casos de dengue. Nesse ano, os 

primeiros meses de levantamento mostraram índices de infestação predial muito baixos e nos 

meses seguintes, até setembro, não foram encontrados imóveis com a presença do vetor (Ta-

bela 7). Nesse período, o município, segundo classificação do Ministério da Saúde, encontra-

va-se em situação de baixo risco de transmissão de dengue.  A partir de setembro a cidade de 

Rio Branco entrou para o status de alto risco de epidemia, quando apresentou índice de infes-

tação predial acima de 1%. No mês de novembro esse índice foi de 3,53%. Desde aí, o IIP no 

município sempre esteve apresentando valores altos e ameaçadores de risco de uma epidemia 

de dengue (Tabela 7). 

Tabela 7  - Índice de infestação predial de Aedes aegypti em Rio Branco, Acre, no período de 

2000 a 2007. 

Índice de Infestação Predial - IIP % 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2000 0,73 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 2,19 3,53 3,27 

2001 0,05 0,01 0,21 1,75 1,23 0,89 3,1 2,92 3,02 3,48 0,25 0,39 

2002 2,36 1,02 1,51 2,04 1,63 1,4 1,18 2,9 3,33 4,82 3,47 2,88 

2003 2,91 4,45 3,43 3,23 3,1 3,17 4,1 2,83 4,77 6,12 6,12 6,1 

2004 6,55 4,85 4,23 3,44 3,01 2,78 5,71 5,26 5,35 8,43 5,21 0 

2005 0 4,02 3,01 3,42 2,41 2,19 3,22 2,83 2,88 4,08 2,06 0 

2006 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 5,46 4,61 

2007 4,08 4,62 3,67 2,36 1,98 1,45 1,21 1,33 2,55 3,73 3,67 4,17 

Fonte: SISFAD- Sistema de Informação de Febre amarela e Dengue (SESACRE- Secretaria de Saúde do Estado do Acre) 
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Em 2001, quando houve a segunda epidemia seguida de dengue, o índice geral do mu-

nicípio apresentou valores altos em abril (1,75%), maio (1,23%) e um índice crescente de 

agosto (2,92%) a outubro (3,48) (Tabela 7). A partir daí, quase todos os meses dos anos se-

guintes mostravam índices de infestação predial de risco de epidemia de dengue para o muni-

cípio. 

Em 2002 observam-se três blocos de evolução da infestação nos imóveis do municí-

pio: crescente (fevereiro a abril), decrescente (maio a agosto) e decrescente (setembro a de-

zembro) (Tabela 7). Em 2003 o município manteve-se a partir de janeiro até julho com IIP 

acima de 3%, chegando a apresentar nos últimos meses do ano índices acima de 6%, prece-

dendo a próxima e uma das mais sérias epidemias, a de 2004. Esse ano abriu com índice de 

6,55%, mantendo-se elevado durante o ano todo (Tabela 7). Em outubro do referido ano, foi 

registrado o mais alto índice (8,43%) da história da dengue no município, coincidindo com o 

mesmo período em que, pela primeira vez seria detectado a entrada do sorotipo DEN 3 (Tabe-

la 7). 

Os meses de 2005 também foram marcados por índices elevados (Tabela 6), até que 

em 2006 a vigilância entomológica do município decide não realizar mais os levantamentos 

de índice nas atividades de pesquisa de criadouros nos imóveis, ficando assim a maioria dos 

meses do ano sem a informação da infestação dos imóveis (Tabela 7). Essa atividade só é re-

tomada em novembro, quando surpreendentemente, registra-se IIP de 5,46%  e em dezembro, 

4,61%. Os valores do índice de infestação só começam a cair a partir de maio de 2007, entre-

tanto permanecendo com índices elevados durante todo ano (Tabela 7).  

Os depósitos de abastecimento de água são predominantemente encontrados infestados 

pelo vetor nos imóveis da cidade de Rio Branco. O comportamento de estocagem de água 

pela população, devido ás falta ou intermitência no abastecimento, tem sido apontados como o 
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principal fator para caracterizar a predominância da infestação pelo Aedes aegypti nesse tipo 

de criadouro.  

4.6. INCIDÊNCIA DA DENGUE NA ÁREA URBANA DE RIO 

BRANCO 

A incidência da dengue na área urbana de Rio Branco foi caracterizada em variados 

aspectos, conforme determinados períodos. Nota-se a distribuição da doença geograficamente 

entre os bairros de Rio Branco, seu comportamento ao longo dos anos, perpassando pelos 

marcantes episódios de epidemia, bem como nos períodos interepidêmicos de dengue na cida-

de (Figura 5). A distribuição entre as localidades permite, a partir dos indicadores de incidên-

cia, admitir uma tendência de alteração do cenário da área urbana de Rio Branco, consideran-

do seus 115 bairros distribuídos em 19 regionais. 

No anexo 5 consta a quantidade de casos registrados nos bairros de Rio Branco no pe-

ríodo de 2000 a 2007 e o anexo 6 apresenta a população estimada anualmente para os bairros 

da cidade. 

Em 2000, a maioria (77,39%) dos bairros de Rio Branco apresentou baixo coeficiente 

de incidência de dengue (CI) por 10.000 habitantes, entretanto 18 dos 115 bairros já apresen-

tavam média incidência e 8 (6,96%) bairros, com alta incidência (Tabela 8). A metade dos 

bairros com maior coeficiente de incidência nesse ano estava localizada na Regional da Flo-

resta, onde houve bairros que apresentaram CI bastante elevados como: Preventório (528, 47), 

Aeroporto Velho (665,91), Ayrton Sena (337, 27) e Floresta Sul (1.424, 85). Nesse ano o 

Bairro com maior coeficiente de incidência foi o bairro da Estação Experimental, localizado 

na regional com o mesmo nome, que atingiu CI de 3.143,42, registrando 133 casos entre os 

moradores desse bairro (Anexo 7, Figura 5 – seção A).  
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A tabela 8 mostra que, embora, a maioria dos bairros da cidade estivesse apresentando 

baixos CI entre seus bairros, a situação epidemiológica do município já apontava para um 

possível risco de epidemia na cidade, face aos elevados CI em alguns bairros localizados em 

na maioria das regionais (Anexo 7). Apenas 6 das 20 regionais estiveram com todos seus bair-

ros em baixo risco. Do total dos bairros da área urbana, apenas 21 deles não registrou casos de 

dengue nesse ano (Anexo 7). 

Tabela 8 - Quantitativo de bairros segundo classificação de risco utilizando o coeficiente de 

incidência de dengue na cidade de Rio Branco, no período de 2000 a 2007. 

COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA 

Ano Baixo % Médio % Alto % 

2000 89 77,39 18 15,65 8 6,95 

2001 83 72,17 27 23,48 5 4,34 

2002 108 93,91 4 3,48 3 2,60 

2003 101 87,83 10 8,70 4 3,47 

2004 59 51,30 38 33,04 18 15,6 

2005 59 51,30 41 35,65 15 13,0 

2006 94 81,74 17 14,78 4 3,47 

2007 105 91,30 6 5,22 4 3,47 

Fonte: SINAN-DENGUE/SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco) 

 

A situação epidemiológica em 2001 nos bairros da cidade foi semelhante a de 2000. 

Nota-se um quantitativo equiparado de bairros em alto risco, entretanto observou-se um in-

cremento significante no aumento de bairros na situação de médio risco (23,48%) (Tabela 8). 

Esses bairros situam-se principalmente nas regionais do Distrito Industrial, Isaura Parente, 

Seis de Agosto, Vila Acre e Belo Jardim, onde se observa uma concentração dos bairros com 

semelhante situação de risco (Anexo 7). Em relação aos bairros dessas regionais é possível 

observar uma inversão no panorama epidemiológico, de baixo a médio risco, em alguns bair-

ros destas regionais (Anexo 7, Figura 5 – seção B).  

O Bairro Distrito Industrial apresentou nesse ano CI de 7.211,03, sendo o bairro com 

maior incidência da dengue, enquanto o bairro Seis de Agosto, apesar de apresentar situação 
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de risco médio, foi quem apresentou maior número de casos de dengue nesse ano (Anexo 7). 

Apesar da situação, a regional da Floresta apresentava queda significante nos coeficientes de 

incidência nos seus bairros com situação de risco mais críticos (Preventório, Aeroporto Velho, 

Ayrton Sena, Sobral e Boa União). Entretanto esses bairros mantinham a incidência elevada 

nesse período, denotando ainda uma região epidemiologicamente importante para os esforços 

de controle da dengue (Anexo 7).  

Na Regional das Placas essa situação em relação ao ano anterior se inverteu, onde a 

incidência da dengue foi mais intensa em alguns dos  seus bairros mais populosos, como, 

bairro das Placas (CI - 98.75), Vitoria ( CI- 57.15), Eldorado (CI - 48. 97) e Chico Mendes 

(CI - 63.20), que ainda não haviam apresentado notificação de casos desde o inicio da epide-

mia da doença no município (Anexo 7). A epidemia ocorrida nesse ano nos bairros em Rio 

Branco, em 2001, foi atribuída, principalmente, a infecção pelo sorotipo DEN 2, detectado 

pelo serviço de Vigilância Epidemiológica Estadual da Dengue. 

Após essa segunda experiência de epidemia, é observada uma intensa redução na noti-

ficação dos casos de dengue em 2002,  conseqüentemente, a queda abrupta nos coeficientes 

de incidência de 82,61% dos bairros de Rio Branco (95 bairros) (Tabela 8, Figura 5 – seção 

C). Nesse ano apenas 3 bairros apresentaram CI alto (Distrito Industrial - 1.526,12, Estação 

Experimental - 1.05708 e Floresta Sul - 559.63), entretanto, com parte deles, mostrando uma 

importante redução em seus coeficientes de incidência em relação aos anos anteriores (Anexo 

7). O número de bairros com média incidência também reduziu consideravelmente, de 27 

bairros para 4 bairros e também foi possível observar que os bairros em média incidência nes-

se ano sofreram notória redução nos registros de casos de dengue, comparando-os ao ano an-

terior (Anexo 6).   

A baixa incidência de dengue se estendeu até 2003 na maioria das localidades urbanas 

da cidade (Figura 5 – seção D). Entretanto, alguns bairros (Distrito Industrial, Estação Expe-
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rimental, Floresta Sul) mantiveram-se com seus coeficientes de incidência elevados. Tais bair-

ros, desde o início da ocorrência de dengue em Rio Branco, apresentavam coeficientes de 

incidência de dengue elevados, mostrando-se como bairros potenciais para desencadear um  

ressurgimento e/ou a intensificação do aumento de casos de dengue aos bairros próximos e 

em torno deles (Anexo 7, Figura 5 – seção D).  

Destaca-se nesse ano o aumento da incidência na regional do Bosque, onde três bairros 

(Bosque, Aviário e Cerâmica), fronteiriços um ao outro, apresentam coeficientes bem mais 

elevados em relação ao ano anterior, saindo da classificação de baixo para médio risco. Des-

taca-se também nesse ano, a regional do Belo Jardim, onde surge apresentando pela primeira 

vez um bairro com coeficiente de risco médio (Belo Jardim- 105, 19) (Anexo 7) .  

Os destaques apresentados parecem ter tido influência na dispersão e agravamento da 

distribuição de dengue entre os bairros, refletido nos episódios epidêmicos mais severos que 

atingiram a população urbana da cidade de Rio Branco (epidemia de 2004 e 2005)   

Em 2004 é possível observar, espacialmente, a disseminação da dengue em toda ex-

tensão da cidade de Rio Branco, mostrando, em meio às regionais, a formação de blocos intei-

ros de bairros com elevados coeficientes de incidência. Nesse ano, 19 (16,52%) bairros estive-

ram no status de risco elevado, 38 (33, 04%) em médio risco e cerca da metade dos bairros da 

cidade (49, 57%) apresentaram baixo risco de incidência da dengue (Tabela 8).   

O bloco formado pela regional do Bosque e da Placas forma um conjunto de 5 bairros 

(1 da regional Bosque, 3 da Placas e 1 da Xavier Maia) com alta incidência. Esses bairros são 

ladeados por bairros onde a ocorrência de dengue se intensificou e tornaram-se bairros de 

média incidência de dengue (Vila Nova, Conj. Xavier Maia, Chico Mendes, e Raimundo Me-

lo)  formando uma região prolífera para transmissão da dengue (Anexo 7, Figura 5 – seção E).  



71 

 

 

Na Região norte da cidade, a regional do Tancredo Neves pela primeira vez, apresenta 

apenas um de seus bairros com baixo coeficiente de incidência. A área que compreende as 

regionais da Floresta e do Palheiral também registraram risco elevado (Figura 5 – seção E). 

 O bairro Floresta Sul, bem populoso e de grande extensão, teve um incremento de 

mais de 300% na incidência de dengue, comparado ao ano anterior. A mesma situação obser-

va-se nos bairros Sobral, Aeroporto Velho e Preventório, que apresentaram significante eleva-

ção dos seus coeficientes de incidência (CI) 405,41; 556,31 e 691, 35, respectivamente (Ane-

xo 7).  

A análise espacial permite observar que a maioria dos bairros que margeiam o Rio 

Acre (divide os dois distritos da cidade) apresentou elevado risco de incidência, havendo entre 

eles bairros situados em áreas baixas e que sofrem inundações (Figura 5 – seção E). É impor-

tante destacar que o exacerbado aumento na incidência de dengue em 2004 só veio a aconte-

cer a partir do mês de outubro em diante, quando foi detectado pela primeira vez o sorotipo 

DEN – 3.  

A partir desse período, surgiram os primeiros casos mais graves de dengue (Febre 

Hemorrágica de Dengue - FHD e Casos com complicações - DCC) bem como ocorrência de 

óbitos. Foram registrados, nesse ano, 9 casos de FHD, 2 de DCC e 2 óbitos. Os casos de FHD 

foram registrados em bairros críticos aonde a incidência da dengue vinha aumentando, consi-

deravelmente, a partir de 2002. Nos bairros Conquista e Placas, onde, em cada um, foram 

registrados 2 casos de FHD, os coeficientes de incidência elevaram se ao ponto da sua classi-

ficação epidemiológica saltar de um ano para outro (2003 a 2004) de baixo para alto risco. Os 

óbitos registrados ocorreram devido a evolução de 2 casos de DCC ocorridos nos bairros Ae-

roporto Velho e Cidade Nova. 

A grave situação epidemiológica ocorrida no final de 2004 se estendeu para a maioria 

dos meses de 2005, mantendo a incidência em altos níveis em todos os pontos da cidade (Fi-
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gura 5 – seção F). A geografia da doença nesse ano mostra que a incidência manteve-se na 

maioria dos bairros que foram atingidos em 2004, quando muito deles continuaram com a 

mesma classificação de risco (Anexo 7, Figura 5 – seção F). Percebe-se a formação dos mes-

mos blocos de bairros com elevada incidência, mostrando que essas áreas continuaram vulne-

ráveis à transmissão de dengue nesse ano. Destaca-se nesse ano a formação de um bloco em 

que une os bairros de alto e médio risco à margem e/ou próximos ao rio com aqueles localiza-

dos nas regionais do Bosque e da Placas (Figura 5 – seção F). 

Embora ainda com a situação epidemiológica preocupante nos bairros, os indicadores 

apontavam para uma possível redução da incidência de dengue, refletida na alternância na 

classificação epidemiológica, de alto para médio risco, entre alguns bairros como: O bairro da 

Conquista (Regional Isaura Parente), Alto Alegre e Tancredo Neves (Regional Tancredo Ne-

ves), Wanderley Dantas (Regional Xavier Maia), com coeficientes de incidência 283,69; 

224,89; 292,97 e 220,81 respectivamente (Anexo 7).  Nesse ano a maior parte dos bairros da 

região norte e leste da cidade de Rio Branco mostraram afetados com a da dengue. Os bairros 

localizados mais ao sul da cidade já mostravam uma modificação panorâmica em direção ao 

recrudescimento da doença. 

Em 2006, pode se notar a redução da incidência entre os bairros, quando 80,87% deles 

apresentaram baixo risco, demonstrando um novo período interepidêmico de dengue na área 

urbana da cidade (Tabela 8). Dentre os bairros com maior incidência destacam se 18 (15.65%) 

em médio risco e os bairros Floresta Sul, Preventório, Estação Experimental e Distrito Indus-

trial com alto risco, registrando coeficientes de 1610,26, 601,03, 1.725,28 e 2.11,71 respecti-

vamente (Anexo 7). Embora os bairros citados mantivessem seus índices elevados, nota-se 

que nesse ano houve uma redução considerável nos seus coeficientes de incidência compa-

rando os com os do ano anterior. Nesse ano foi registrado um caso de FHD no bairro Seis de 

Agosto e um caso de Dengue por complicações no bairro João Eduardo. 



73 

 

 

O período interepidêmico manteve-se em 2007, havendo maior redução da incidência 

entre os bairros, observada na alteração do cenário epidemiológico de bairros da região mais 

ao sul e leste da cidade que apresentaram nesse ano menor risco. Nesse ano destaca-se o bair-

ro do Bosque (Regional Bosque) que apresentou índice bem mais abaixo (85.01) que os regis-

trados nos anos anteriores, ficando dessa vez no grupo dos bairros de baixo risco (Anexo 7). 

Destaca-se também a região do segundo distrito da cidade, próxima ao Rio Acre, que também 

apresenta quase todos seus bairros com coeficientes de baixo risco, exceto o bairro Vila Acre, 

que apresentou índice de 195.33, registrando 16 casos em sua localidade. Em 2006, Vila Acre 

registrou 25 casos obtendo coeficiente de incidência de 281.19 (Anexo 7). 

Os bairros de alto risco mantiveram-se os mesmos do ano anterior, entretanto seus ín-

dices de risco apresentaram mais uma vez uma importante redução, mostrando uma tendência 

de diminuir a infecção pelo vírus da dengue na população dos seus bairros (Anexo 7). Nesse 

ano nota-se pouco comprometimento da maioria das regionais em relação à ocorrência da 

dengue, mostrando, geograficamente, a regional da Floresta com maior número de bairros 

mantendo- se com elevados coeficientes de incidência (Anexo 7, Figura 5 – seção H). 
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Figura 5 - Distribuição espaço-temporal dos coeficientes de incidência de dengue (100 

mil/hab.) nos bairros de Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 

 

4.7. INFESTAÇÃO POR  Aedes aegypti NA ÁREA URBANA DE RIO 

BRANCO  

A infestação na área urbana de Rio Branco apresenta períodos críticos, mostrando al-

gumas vezes uma estreita relação com fases de elevação da incidência da dengue nos bairros 

de Rio Branco. Observa-se que em quase todos os anos da história da dengue no município, a 

maioria dos bairros apresentavam índices de infestação predial elevados, muitas vezes com 

indicadores do vetor apontando para um risco de epidemia na cidade.  

Na análise também foi observado, que em determinados anos, muitos bairros não tive-

ram seu levantamento de índices de infestação avaliados, prejudicando uma análise mais pre-
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cisa da situação entomológica. Notam-se períodos de intensa dispersão do vetor, bem como 

períodos de diminuição da infestação.  

Na tabela (Anexo 8) consta a quantidade de imóveis existentes nos bairros de Rio 

Branco, no período de 2000 a 2007. 

No início da transmissão de dengue em Rio Branco, parte dos bairros (26.09%- 30 

bairros) não tinha registrado a presença do Aedes aegypti nos seus imóveis, sendo que a maio-

ria possuía baixos índices de infestação predial, mostrando que, a dispersão do vetor não tinha 

atingido níveis alarmantes na cidade (Tabela 9, Figura 6 – seção A). Neste ano, apenas 5 bair-

ros, de diferentes regionais, apresentaram índice de infestação predial, preditivo, de acordo 

com critérios do Ministério da Saúde, para risco de surto dengue. Dentre esses, o bairro Placas 

foi o de maior índice de infestação, seguidos de Adalberto Aragão, Mocinha Magalhães, Re-

sidencial Petrópolis e Sobral. Nesse ano, a infestação atingiu níveis de alerta em 19 bairros 

(16, 52%), onde alguns deles mantiveram-se em ascensão nos anos subseqüentes (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Quantitativo de bairros segundo classificação de risco pelo índice de infestação 

predial pelo Aedes aegypti na cidade de Rio Branco, no período de 2000 a 2007 

 ÍNDICE INFESTAÇÃO PREDIAL 

Ano Satisfatório % Alerta % Risco % S/I % 

2000 61 53,04 19 16,52 5 4,35 30 26,09 

2001 43 37,39 46 40,00 5 4,35 21 18,26 

2002 29 25,22 59 51,30 4 3,48 23 20,00 

2003 15 13,04 30 26,09 44 38,26 26 22,61 

2004 15 13,04 36 31,30 42 36,52 22 19,13 

2005 26 22,61 44 38,26 26 22,61 19 16,52 

2006 22 19,13 12 10,43 21 18,26 60 52,17 

2007 31 26,96 49 42,61 28 24,35 7 6,09 

Fonte: SISFAD- Sistema de Informação de Febre amarela e Dengue (SESACRE- Secretaria de Saúde do Estado do Acre) 

            S/I- Sem Informação 

 

Em 2001 a dispersão do vetor foi muito mais intensa que em 2000 (Figura 5B). Embo-

ra o número de bairros na categoria de risco manteve-se baixa, cerca de 40% deles apresenta-
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ram níveis de infestação em situação de alerta (Tabela 9). A visualização dessa realidade epi-

demiológica é nitidamente observada na região onde se localizam os bairros mais centrais e 

próximos ao rio Acre, embora tenham também surgido bairros com elevada infestação em 

alguns lugares mais periféricos (Tabela 9, Figura 6 – seção B). 

Os bairros que surgiram com maior infestação nesse período foram Aeroporto Velho 

(7,69%), São Francisco (4,76%) Conjunto Manoel Julião (4,51%). Na regional da Floresta, 

onde se situa o bairro Aeroporto Velho, 8 dos 12 bairros registram situação de alerta para in-

festação do Aedes aegypti. Nesse ano destaca-se a regional do Quinze, onde todos os bairros 

registram infestação superior a 1% (índice mínimo para categoria de alerta). Na região perifé-

rica, mais ao norte da cidade, os bairros mantiveram-se com índices satisfatórios de infesta-

ção, embora alguns outros que fazem fronteira vinham registrando índices bem mais elevados 

desde o ano anterior. Neste ano, a incidência da dengue em Rio Branco estava intensa, haven-

do muitos bairros com incidência média em áreas do território urbano (Tabela 9, Figura 6 – 

seção B). 

Após esse período, veio a fase interepidêmica de 2002 a 2003, quando o registro de 

casos diminuiu, entretanto as pesquisas entomológicas mostraram  número cada vez mais 

crescente de imóveis infestados na cidade (Tabela 9). Salienta-se que em 2002 foi quando 

houve o maior quantitativo de recurso para controle da endemia, quando se esperava que o 

impacto das ações fosse mais significativo para o controle do vetor.  

Com a queda expressiva da incidência observada em 2002, as ações desencadeadas pa-

ra reduzir a proliferação pelo vetor nesse ano, mostraram pequena alteração no cenário de 

infestação predial, levando a acreditar que essas ações foram pouco impactantes na redução 

do Aedes aegypti nos imóveis do município (Figura 6 - seção D a Figura 6 – seção F). 

A intensidade da infestação em 2002 foi maior que nos anos anteriores, observados no 

aumento do índice de infestação predial na maioria dos bairros (Anexo 9). Nesse ano apenas 
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nove bairros não registraram infestação por Aedes aegypti e 18 bairros que estavam em situa-

ção satisfatória de infestação no ano anterior passaram para situação de risco. Na regional 

Placas foi aonde a infestação foi mais intensa, atingindo 3 dos maiores bairros da região com 

índices que variaram de 4,21 a 6,62% (Anexo 9). 

 Nesse ano observa-se regionais em que a maioria dos bairros apresentou elevada infes-

tação. Nota-se três blocos de regionais contíguas espacialmente com todos seus bairros em 

situação de alerta (Regional Bela Vista, Esperança  e Palheiral). A regional Bela Vista que no 

ano anterior tinha poucos bairros com elevada infestação, nesse ano teve todos os seus bairros 

em situação de alerta, com índices variando de 1,22 a 3,42% (Anexo 9).  Na regional do Pa-

lheiral, todos os bairros tiveram elevação do índice e na regional Esperança a infestação ele-

vou-se entre seus bairros, ficando todos com grau de infestação epidemiológica equivalente.  

Na regional do Centro, a infestação em todos seus bairros também foi mais elevada que no 

ano anterior, onde o Bairro José Augusto, destacou-se apresentando aumento de mais de 

500% na infestação de seus imóveis (Anexo 9). 

Nesse ano foi tomada, pela primeira vez, em um único bairro (Portal da Amazônia), 

um levantamento entomológico na regional do Calafate e a regional da Vila Acre foi a única 

que não registrou infestação pelo vetor nesse ano. 

Em 2003, ano anterior a epidemia de 2004, a cidade apresenta uma “explosão” de in-

festação nos bairros, mostrando-se intensamente infestada de Aedes aegypti (Figura 6 – seção 

D). Analisando comparativamente as figuras 6- seções C e D pode se observar que houve uma 

inversão epidemiológica, em parte dos bairros, da situação de alerta para situação de risco de 

epidemia. A intensificação da proliferação do vetor é observada em muitas regionais, exceto 

nas regionais de Vila Acre, Taquari e na regional Calafate (onde o levantamento de índice 

predial não era feito em quase todos os bairros). Nesse ano, 38,26% dos bairros apresentaram 

indicador de infestação acima de 4% e 26,09% em situação de alerta (Tabela 9). 
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A análise espacial dos índices de infestação permite verificar aglomerados de bairros 

com infestação indicando risco de surto de dengue, permeadas por uma pequena quantidade 

de bairros em situação de alerta ou satisfatória (Figura 6 – seção D). Na regional do Quinze e 

parte da regional Seis de agosto, o índice de infestação mínimo entre os bairros foi 6% (Bairro 

Santa Terezinha), sendo os maiores registrados no bairro Quinze e Seis de Agosto, com 8,60 e 

8,21%, respectivamente (Anexo 9).  

A regional do Tancredo Neves, Placas também se destacaram com índices elevados 

entre seus bairros. Metade dos bairros da regional Placas registrou índices em situação de ris-

co de surto. No Bairro São Francisco foi registrado, até esse momento, o maior índice de in-

festação predial já obtido em levantamento entomológico na cidade de Rio Branco, 11,15%. 

Na regional Tancredo Neves, onde foi levantado o índice entomológico, foi alcançado infes-

tação elevada. Nessa regional a infestação variou de 4,12 (Jorge Lavocat) a 9,06% (Tancredo 

Neves e Vila Nova) (Anexo 9).     

Desde o início das atividades de levantamento de índice nas localidades de Rio Bran-

co, até esse ano, somente 9 bairros não tinham ainda registrado infestação pelo Aedes aegypti: 

Santa Luzia e Parque dos Sabiás (Regional Xavier Maia), Loteamento São Francisco, Lotea-

mento Jaguar e Conjunto Ouricuri (Regional Placas) Village Waldemar Maciel (Regional Vila 

Ivonete), Loteamento Joafra (Regional Distrito Industrial), Calafate (Regional Calafate) e 

Loteamento Praia do Amapá (Regional Taquari).  Nesse ano apenas o Bairro Vila Acre (Re-

gional Vila Acre) foi adicionado para obter a infestação entre seus imóveis (Anexo 9).  Sali-

enta-se que nesse quantitativo, não estão incluídos bairros onde ainda não se tinha realizado as 

atividades de levantamento de índice predial. 

 Em 2004, ano de uma das mais severas epidemias, a infestação nos bairros continuou 

muito intensa. Observa-se o aparecimento de bairros com índices de infestação em risco de 

surto (Regional Bosque) juntando-se às extensas áreas de bairros com índices de infestação 



79 

 

 

bem elevados de outras regionais (Figura 6 – seção E). Destaca-se nesse período, também, a 

evolução de três importantes bairros da regional Distrito Industrial para uma situação mais 

crítica de infestação (Conj. Tucumã- 6,01%, Conj. Rui Lino- 5,45% e Jardim Primavera- 

4,52%) (Anexo 9). 

Os maiores índices de infestação foram registrados nas regionais, Esperança, Estação 

Experimental e Isaura Parente. Na regional Esperança foi alcançado o maior índice entre os 

bairros na história de transmissão da dengue no Estado do Acre: 18,31% (Bairro Esperança). 

Na regional Estação Experimental, o Conjunto Tangará se apresenta com o segundo maior 

índice de infestação (17, 43%) entre os bairros de Rio Branco. O bairro Estação Experimental 

(também da mesma regional) e todos os bairros do em torno apresentaram situação de infesta-

ção de risco de surto, com índices elevados. O terceiro maior índice de infestação está na re-

gional Isaura Parente, com o bairro Nova Estação (15,70%). Ocorreram nessa regional, bair-

ros com infestação muito elevada, como os bairros Geraldo Fleming (12,15%) e Parque das 

Palmeiras (10,46%). Nessa regional, onde houve atividades de levantamento de  índice de 

infestação, apresentaram situação preocupante quanto à presença do vetor (Anexo 9).  

O levantamento de índice de infestação, em todo período de 2005, mostra uma dimi-

nuição na proliferação do vetor, entretanto com muitos bairros ainda infestados (Figura 6 – 

seção F). Nesse ano, o número de bairros em situação de risco de surto diminuiu considera-

velmente, em relação ao ano anterior (22,61%), tendo como consequência a elevação no 

quantitativo de bairros que ficaram em situação de alerta. Houve nesse ano uma importante 

elevação no número de bairros em classificação satisfatória de risco (Tabela 9).  

Na figura 6- seção F e no Anexo, ao sudeste e centro da cidade, é observado um 

abrandamento da infestação em 11 bairros localizados num extenso perímetro que compreen-

de 5 regionais. Esse “clareamento espacial” também é observado em 3 bairros contíguos loca-

lizados na área da regional ao sudoeste da cidade (Regional Distrito Industrial). Por outro la-



80 

 

 

do, observa-se um aumento da infestação em bairros das regionais Bela Vista e Palheiral.  Os 

maiores índices de infestação obtidos nesse ano foram os bairros Alto Alegre- 9,11% (Regio-

nal Tancredo Neves), seguidos de Mascarenhas de Morais- 8,10% (Regional Bela Vista) e 

Conjunto Tangará- 7,77% (Regional Estação Experimental) (Anexo 9).  A diminuição da in-

festação não foi suficiente para impedir mais um episódio de transmissão, mantendo-se ainda 

a infecção pelo vírus na população riobranquense. 

Em 2006, a avaliação da infestação na cidade ficou prejudicada devido o baixo índice 

de levantamento do vetor nos imóveis dos bairros de Rio Branco. Nesse ano menos de 50% 

dos bairros tiveram o conhecimento do grau de infestação pelo Aedes aegypti (Tabela 9), in-

cluindo bairros com importante histórico de incidência de dengue e de infestação predial. 

Dentre 19 regionais, 8 delas não obtiveram, em mais da metade de seus bairros, o índice de 

infestação levantado pelo serviço de saúde. Na regional Vila Acre não foi obtido índice de 

nenhum dos seus bairros e apenas as regionais Placas e Vila Ivonete obtiveram os índices ve-

toriais em todos seus bairros (Anexo 9). 

Apesar da deficiência da vigilância do vetor, alguns índices obtidos em alguns bairros 

foram importantes para dimensionar a tendência de evolução da doença e da infestação pelo 

vetor. Nesse ano foi registrado o maior índice de infestação predial já obtido em alguns bair-

ros. Na Estação Experimental a infestação predial foi muito mais intensa que a do ano anteri-

or, com o Conjunto tangará alcançando índice de 12,44% e os bairros Jardim Europa e Jardim 

de Alah apresentando pela primeira vez uma situação de infestação de risco de surto (Anexo 

9) . Nesse aspecto o bairro Taquari também se destacou com o maior índice de infestação já 

obtido (12,42%) juntamente com os bairros Quinze, João Eduardo, Abraão Alab, Mocinha 

Magalhães, Vitória, etc. Foi observado o registro de índices elevados em bairros onde, pela 

primeira vez, desde 2000, estavam realizando um levantamento de índice de infestação predi-

al, como, Waldemar Maciel (5,63%) e Jardim Brasil (10%) e o bairro Ouricuri que pela pri-
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meira vez registra a infestação pelo vetor, com índice predial já em situação de alerta. Nesse 

ano o bairro mais infestado foi o José Augusto, que de 2003 para 2004 teve uma redução im-

portante na infestação pelo vetor, entretanto, nesse ano, alcançando infestação cinco vezes 

maior que a do ano anterior (16, 67%) (Anexo 9) . 

As atividades de levantamento de índice de infestação nos bairros de Rio Branco fo-

ram retomadas e intensificadas em 2007. Nesse ano apenas 7 bairros não tiveram um diagnós-

tico de infestação pelo Aedes aegypti. Espacialmente, nota-se uma distribuição e intensidade 

de infestação semelhante ao obtido em 2005 (Figura 6 – seção F, Figura 6 – seção H). Nesse 

ano, 31 bairros onde não foi realizado levantamento de índice de infestação no ano anterior,  

foram registrados em situação de risco de surto (17 bairros) e de alerta (14 bairros) para o 

risco incidência de dengue (Tabela 9). 

As regionais Tancredo Neves e Quinze foram as que apresentaram maior número de 

bairros com infestação elevada, entretanto havendo entre as outras regionais com presença de 

bairros com elevados índice de infestação. A maior infestação foi registrada na regional Seis 

de Agosto, registrado no bairro Santa Terezinha. A regional Seis de Agosto junto à regional 

Quinze formaram um bloco de seis bairros com índices que variaram de 4,56 a 8,08% (Anexo 

9). Destaca-se nesse ano, a queda abrupta da infestação obtida em alguns bairros que apresen-

taram índices muito elevados em 2006. 
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Figura 6 - Distribuição espaço-temporal dos índices de infestação predial pelo Aedes aegypti 

nos bairros de Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 

 

4.8. FATORES CLIMÁTICOS ASSOCIADOS À TRANSMISSÃO DE 

DENGUE NA ÁREA URBANA DE RIO BRANCO 

O regime das chuvas no município de Rio Branco é bem definido, sendo possível ob-

servar, pelos índices de pluviosidade, os períodos mais intensos e menos intensos das chuvas 

(Gráfico 9). As chuvas no município são mais freqüentes de outubro a abril e os meses mais 

secos vão de junho a agosto. Os meses de maio e setembro marcam os períodos de transição 

para os períodos chuvosos e secos, respectivamente (Tabela 10). A temperatura média mensal 

no município é quase sempre constante (Gráfico 10), variando entre 24 a 25 °C, apesar de 

haver meses (junho e julho) em que a temperatura é mais amena que os outros meses do ano 

(Tabela 10). 
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Tabela 10  - Série histórica de pluviosidade e temperatura média mensal em Rio Branco, 

Acre, no período de 2000 a 2007. 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mês P T P T P T P T P T P T P T P T 

Jan 186,8 25,4 320,0 25,2 217,3 26,4 286,5 26,4 202,8 22,3 140,0 26,1 204,7 25,5 348,2 26,4 

Fev 332,1 25,3 220,7 25,2 313,6 25,9 267,0 33,5 241,6 22,0 394,3 25,6 371,9 25,5 267,9 26,0 

Mar 151,2 25,2 361,5 25,2 225,5 25,7 246,3 25,6 469,5 25,8 219,1 25,8 181,7 33,4 245,5 26,0 

Abr 244,4 24,9 169,9 25,7 264,9 24,8 172,8 25,3 104,2 25,9 229,4 25,3 230,0 25,2 122,8 25,6 

Mai 60,2 24,4 125,9 24,5 114,1 25,5 125,6 25,2 123,7 22,8 49,4 25,3 98,1 22,3 106,0 23,7 

Jun 8,9 23,4 41,8 22,2 45,0 23,7 28,2 24,9 53,5 23,5 25,0 24,6 16,2 20,3 51,3 24,1 

Jul 54,2 24,0 36,5 23,9 16,5 24,1 17,0 23,0 46,6 23,6 6,3 22,5 5,5 24,5 20,3 23,8 

Ago 29,4 24,6 2,5 25,5 124,7 25,5 93,0 23,5 58,5 24,4 0,0 25,1 68,0 25,2 38,3 24,4 

Set 140,1 25,3 25,7 26,1 45,5 25,6 155,9 24,9 35,6 25,2 23,2 25,1 136,6 26,3 150,6 26,2 

Out 168,3 25,6 148,7 26,6 183,3 26,4 49,2 26,2 256,9 26,0 195,2 26,5 91,3 25,7 124,3 26,5 

Nov 187,2 25,9 159,5 26,4 126,9 24,9 116,7 26,0 288,2 25,7 220,2 25,0 223,0 26,0 153,1 26,1 

Dez 211,5 25,9 286,7 25,9 232,4 25,9 246,7 26,1 256,5 27,5 338,8 25,6 410,0 25,9 221,8 25,8 

Fonte: Centro de Meteorologia da Universidade Federal do Acre (UFAC) 

P- Pluviosidade (mm); T- Temperatura (°C) 

  

Gráfico 9  - Série histórica de pluviosidade mensal em Rio Branco, Acre, no período de 2000 

a 2007. 

 
Fonte: Centro de Meteorologia da Universidade Federal do Acre (UFAC) 
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Gráfico 100  - Série histórica de temperatura média mensal em Rio Branco, Acre, no período 

de 2000 a 2007. 

 
Fonte: Centro de Meteorologia da Universidade Federal do Acre (UFAC)

 

A análise da correção estatística mostrou que as variáveis climáticas (pluviosidade e 

temperatura) mostraram alguma influencia na modelagem dos indicadores epidemiológicos 

(Coeficiente de incidência da dengue e Índice de infestação predial) em alguns anos do perío-

do de estudo (Tabela 11). 

Tabela 11 - Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre indicadores climáticos e 

epidemiológicos da dengue em Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007 

Ano 
 

P x T P x CI P x IIP T x CI T x IIP CI x IIP  

2000 
r 0,7326 -0,2247 0,2963 0,1054 0,6695 0,5912 

p 0,0067 0,4826 0,3497 0,7444 0,0172 0,0428 

2001 
r 0,2861 0,0351 -0,7202 0,5080 0,1247 -0,4592 

p 0,3673 0,9139 0,0082 0,0917 0,6993 0,1331 

2002 
r 0,5848 0,2663 -0.0450 0,6198 0,4516 -0,2605 

p 0,0458 0,4027 0,8895 0,0315 0,1405 0,4134 

2003 
r 0,5725 0,6713 -0,0512 0,8015 0,2167 -0,3127 

p 0,0517 0,0168 0,8744 0,0017 0,4988 0,3223 

2004 
r 0,3233 0,5144 0,0104 0,3861 -0,2664 -0,2846 

p 0,3053 0,087 0,9745 0,215 0,4025 0,37 

2005 
r 0,5082 0,3588 -0.0410 0,2559 -0,1432 -0,4028 

p 0,0915 0,2521 0,8993 0,422 0,657 0,1941 

2006 
r 0,3249 0,4549 * 0,4107 * * 

p 0,3027 0,1372 * 0,1847 * * 

2007 
r 0,7210 0,2286 0,8730 0,6563 0,8281 0,5517 

p 0,0081 0,4748 0,0002 0,0204 0,0009 0,0628 

P- Pluviosidade; T- Temperatura; CI- Coeficiente de incidência de dengue/100 mil hab; IIP- Índice de Infestação Predial pelo Aedes aegypti 

* Ano em que não foi possível realizar o teste por falta de dados do levantamento de Índice de Infestação Predial 

p < 0,005 
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A pluviosidade até 2002 não apresentou significância estatística com o coeficiente de 

incidência de dengue no município, mostrando que até aquele momento as chuvas não exerci-

am significantemente influência nos coeficientes de incidência obtidos (Tabela 11). Já em 

2003 (r= 0,6713; p= 0,0168) e 2004 (r= 0,5144; p= 0,0870) a pluviosidade mostrou correlação 

positiva com o coeficiente de incidência (Tabela 11). Essa associação em 2003 é bem obser-

vada na elevação gradual da incidência de dengue no período de outubro a dezembro, quando 

os coeficientes de incidência elevam-se coincidindo com o período de inicio e intensificação 

gradual das chuvas (Tabela 2, Tabela 10, Gráfico 11). A regressão do coeficiente também é 

evidente de fevereiro a julho, mesmo período em que a pluviosidade no município apresenta 

queda nos índices pluviométricos nesse ano.  

Em 2004, a associação dessas variáveis permite constatar no período de outubro a de-

zembro a elevação dos coeficientes de incidência e da pluviosidade, entretanto nota-se que os 

coeficientes de incidência nesse ano foram mais elevados que àqueles obtidos para o mesmo 

período em 2003 (Tabela 2, Tabela 10, Gráfico 11). Para os anos seguintes (2005 a 2007) não 

foi constatado significância entre as variáveis testadas, entretanto os valores para estas variá-

veis mostram certa concordância quanto à sazonalidade nesses anos (Tabela 2, Tabela 10, 

Gráfico11). 

Gráfico 11 - Coeficiente de Incidência de dengue (100 mil/hab.) segundo pluviosidade na 

cidade de Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 
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A associação da pluviosidade com o Índice de infestação predial foi encontrada em 

2001 e 2007 (Tabela 11). Em 2001 foi encontrada uma correlação negativa entre essas variá-

veis (r= -0,7202; p= 0,0082), revelando que as chuvas poderiam ter um papel inibidor no au-

mento da infestação predial pelo Aedes aegypti nos imóveis do município (Tabela 11). Tal 

situação pode ser observada de outubro a dezembro, quando o índice de infestação diminui 

substancialmente e os índices pluviométricos mostram valores crescentes e, de janeiro a julho, 

demonstrando intensa redução das chuvas e gradual elevação da infestação nos imóveis do 

município (Tabela 7, Tabela 10, Gráfico 12) 

Em 2007 a chuvas mostraram favorecer o aumento da infestação, demonstrado pela 

forte correlação e significância estatística (r= 0,8730; p= 0,0002) e pelos indicadores de plu-

viosidade e de infestação pelo vetor nos períodos de setembro a dezembro (Tabela 7, Tabela 

11, Gráfico 12). Nesse período a infestação pelo vetor mostra muita sincronia com a curva dos 

índices pluviométricos, quer seja na elevação como na redução do seu indicador, coincidindo 

com os períodos de baixa e alta pluviosidade no município (Tabela 7, Tabela 10, Gráfico 12). 

Apesar disso, em outros anos (2003 e 2004), quando a infestação pelo Aedes aegypti foi muito 

acentuada em todos os meses, a sazonalidade marcante das chuvas não foi significante na di-

nâmica de proliferação do vetor (Tabela 7, Tabela 11, Gráfico 12).  

Gráfico 12  - Índice de infestação predial segundo pluviosidade na cidade de Rio Branco, 

Acre, no período de 2000 a 2007. 
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A falta do levantamento de índice entomológico na maioria dos meses de 2006 preju-

dicou a análise da correlação estatística entre as variáveis climáticas e as variáveis epidemio-

lógicas, não podendo ser aferido, no entanto, a influência da pluviosidade e da temperatura na 

incidência da dengue e na infestação pelo Aedes aegypti.  

Apesar de a temperatura ser constante na maioria dos meses do ano no município de 

Rio Branco, a sua pequena variabilidade mostrou certo grau de influência para as variáveis 

epidemiológicas.  

A associação da temperatura com a incidência de dengue foi observada em 2001 (r= 

0,5080; p= 0,0917), 2002 (r= 0,6198; p= 0,0315),  2003 (r= 0,8015; p= 0,0017) e 2007 (r= 

0,6563; p= 0,0204) (Tabela 11).  Em 2003 é possível perceber a influência da temperatura na 

modulação da incidência de dengue no período de fevereiro a julho. Nota-se um decréscimo 

gradual da temperatura média no município nesses meses coincidindo com o período de dimi-

nuição da incidência (Tabela 2, Tabela 10, Gráfico 13). Em 2006, apesar não ter apresentada a 

correlação entre essas varáveis (Tabela 11), foi possível identificar sincronia entre as mesmas 

em alguns meses, principalmente nos períodos em que a temperatura mais oscilou de março a 

junho (Gráfico 13). 

Gráfico 13  - Coeficiente de Incidência de dengue (100 mil/hab.) segundo temperatura na 

cidade de Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 
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A correlação da temperatura com a infestação pelo Aedes aegypti foi positiva e signi-

ficante no primeiro ano de epidemia - 2000 (r= 0,6695; p= 0,0172).) e em 2007 (r= 0,8281; p= 

0,0009) (Tabela 11). Em 2000, a sincronia entre essas variáveis pode ser observada na dimi-

nuição da infestação predial pelo vetor coincidindo com a queda gradual da temperatura no 

município no período de janeiro a março. Essa sincronia também pode ser visualizada no pe-

ríodo de reinfestação e elevação da infestação do vetor (outubro a dezembro) (Tabela 7, Tabe-

la 10, Gráfico 14). Nesse período a temperatura apresentou elevação a partir de setembro 

(25,25°C), elevando-se gradualmente até dezembro (25,92°C) (Tabela 10). 

Em 2007 a temperatura mostrou uma sazonalidade definida, apresentado um período 

de mais altas (setembro a abril) e baixas temperaturas (maio a agosto). Nos meses com as 

mais altas temperaturas, a infestação predial pelo Aedes aegypti chegou a 4,62%, estando em 

todos os meses desse período com infestação acima de 2,5% (Tabela 7, Tabela 10). Observa-

se uma queda nos indicadores de infestação predial nos meses em que a temperatura média 

esteve mais amena, estando na maioria destes meses o índice de infestação predial abaixo de 

2% (Tabela 7, Tabela 10, Gráfico 14).   

Gráfico 14  - Índice de infestação predial segundo temperatura na cidade de Rio Branco, 

Acre, no período de 2000 a 2007. 
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A análise da correlação entre Coeficiente de Incidência de dengue e o Índice de Infes-

tação Predial pelo Aedes aegypti mostrou significância estatística apenas em 2000 (r= 0,5912; 

p= 0,0428) e em 2007 (r= 0,5517; p= 0,0628) (Tabela 11).  Os resultados dessa análise podem 

ser exemplificados nos meses de aumento concomitante do coeficiente de incidência de den-

gue e do índice de infestação predial no período de setembro a novembro de 2000 (Tabela 2, 

Tabela 7). Ressalta-se aqui, o período de abril a agosto desse ano, em que o vetor não estava 

mais sendo coletado nos imóveis, e, apesar disso, os coeficientes estavam elevando-se men-

salmente, chegando a 126,45 em julho (Tabela 2, Tabela 7). Em 2007 é possível ver melhor o 

aspecto sazonal entre esses indicadores epidemiológicos. Nota-se, a partir de fevereiro uma 

curva descendente da incidência de dengue acompanhada pela curva de infestação predial até 

julho. Essa curva também continua pareada na ascendência desses indicadores de setembro a 

dezembro (Tabela 2, Tabela 7).  

4.9. FATORES DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS E AMBI-

ENTAIS ASSOCIADOS Á DENGUE NA ÁREA URBANA DE 

RIO BRANCO. 

A análise dos casos de dengue ocorridos nos bairros de Rio Branco (2000-2007) mos-

trou associação com 5 das 8 variáveis testadas, sendo a maioria delas de associações estatísti-

cas positivas. O indicador de infestação (IIP) também apresentou associação com 6 variáveis, 

sendo 4 delas representados com valores de correlação positiva (Tabela 12). Os dados das 

variáveis em cada bairro são visualizados na tabela (Anexo 10).  

Os casos registrados de dengue mostraram correlação positiva com a infestação predi-

al dos imóveis pelo Aedes aegypti (r= 0,255; p= 0,005) (Tabela 12), revelando que a elevação 

ou a queda da infestação predial nos imóveis influencia na ocorrência de casos de dengue nos 
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bairros. A distribuição espacial da intensidade da ocorrência dos casos e da infestação predial 

mostra estreita relação nas regiões da área urbana (Figura  7).  

 

Tabela 12  - Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre indicadores demográficos, 

ambientais e socioeconômicos e epidemiológicos da dengue em Rio Branco, Acre, no período 

de 2000 a 2007. 

VARIÁVEIS 
Casos IIP 

r Pearson pvalue r Pearson pvalue 

Casos 1,000 --- --- --- 

IIP 0,255 0,005 1,000 --- 

População 0,420 0,0001 0,387 0,0001 

Imóveis 0,416 0,0001 0,347 0,0001 

Área (m
2
) 0,280 0,002 -0,193 0,039 

Densidade populacional 0,060 0,523 0,160 0,088 

Densidade de Imóveis -0,058 0,537 0,190 0,042 

IQV  0,078 0,410 0,258 0,005 

Rede -0,385 0,094 0,028 0,906 

Rede* -0,459 0,048 -0,870 0,723 
* Setor sem rede de abastecimento 

IQV- Índice de qualidade de Vida nos Bairros 

p < 0,05                                                                                                                                                      

 

Figura 7 - Distribuição espacial da média de casos de dengue e dos índices de infestação 

predial pelo Aedes aegypti nos bairros de Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 

 

                                                                                                          Escala: 1: 8.800 mts            
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Os bairros com maior ocorrência de casos (Floresta, Distrito Industrial, Estação Expe-

rimental, Sobral, Bosque, Conquista, Taquari, Cidade Nova, Tancredo Neves, Seis de Agosto, 

João Eduardo, Vitória e Placas) tiveram infestação superior a 1%, com exceção do Distrito 

Industrial que registrou índice de 0,6% (Anexo 10).  

As variáveis de população e de imóveis também mostraram ser representativas na 

ocorrência dos casos de dengue e na infestação predial pelo vetor nos imóveis dos bairros 

(Tabela 12). A correlação dos casos de dengue demonstrou ser significativa ao se considerar a 

população  (r= 0,420; p< 0,0001) e os imóveis (r= 0,416; p< 0,0001). O mesmo grau de signi-

ficância foi encontrado para as variáveis de população (r= 0,387) e de imóveis (r= 0,347) 

quando correlacionadas com a infestação pelo Aedes aegypti nos imóveis (Índice de Infesta-

ção Predial) (Tabela 12). A densidade populacional não mostrou significância para ocorrência 

de dengue e para infestação predial, entretanto, a densidade de imóveis nos bairros foi signifi-

cante para correlação com a infestação do vetor nos imóveis (r= 0,190; p= 0,005) (Tabela 12).  

Os bairros mais populosos (João Eduardo, Nova Esperança, Taquari, Cidade Nova, 

Vitória, Conquista, Tucumã, Santa Inês e Cadeia Velha) da cidade registraram acima de 50 

casos e índice de infestação superior a 1%. Dentre esses, a Conquista foi quem registrou mai-

or número de casos (81 casos) e infestação de 3,59% e o bairro Cidade Nova (75 casos) foi 

aquele que registrou a maior infestação entre os bairros mais populosos (5,64%). Os bairros 

com maior número de imóveis também registraram, na sua maioria, elevada ocorrência de 

casos e de infestação (Anexo 10). 

Esse aspecto indica que o contingente populacional e o quantitativo de imóveis nos 

bairros estão associados com a ocorrência de dengue e com a intensidade e proliferação do 

vetor nos bairros da cidade. As distribuições espaciais da classificação do quantitativo popu-

lacional e dos imóveis nos bairros constam na figura 8 e no Anexo 10.  
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Figura 8 - Distribuição espacial do contingente populacional e quantitativo de imóveis nos 

bairros de Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 

 

                                                          

A área física dos bairros também mostrou ser um aspecto explicativo para a ocorrência 

de dengue e para a infestação predial pelo vetor nos bairros da cidade. Os resultados apresen-

taram correlação positiva da área para casos de dengue (r= 0,280; p= 0,002) e negativa para 

infestação pelo vetor (r= -0,193; p= 0,039) (Tabela 12). 

A ocorrência de casos de dengue não mostrou correlação estatística com o indicador 

que expressa a qualidade de vida nos bairros (r= 0,078; p= 0,410), entretanto esse indicador 

apresentou significância para a infestação pelo Aedes aegypti (r= 0,258; p= 0,005) caracteri-

zando o grau de infestação pelo vetor de acordo com a qualidade de vida dos bairros (Tabela 

12). A figura 9 mostra espacialmente o índice de qualidade de vida nos bairros de Rio Branco.  
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Figura 9  - Distribuição espacial do Índice de qualidade de vida (IQV) nos bairros de Rio 

Branco, Acre. 

 

 

Os bairros que apresentaram índice de qualidade de vida acima de 60 (Centro, Ipase, 

José Augusto, Conjunto Manoel Julião, Capoeira, Aviário, Bosque e Conjuntos Bela Vista e 

Tangará) a sua maioria registrou infestação bem elevada (acima de 1,99%). Dentre esses bair-

ros, Conjunto Tangará e José Augusto foram que registraram o maior índice de infestação, 

7,88 e 5,23%, respectivamente. A notificação de casos na maioria desses bairros foi muito 

baixa, com exceção do Bosque que registrou em média 88 casos por ano (Anexo 10).  

O abastecimento de água pela rede pública não mostrou correlação estatística signifi-

cativa para ocorrência de casos (r= -0,385; p= 0,094) ao considerar todos os bairros existen-

tes, ou seja, os bairros com abastecimento e os bairros sem abastecimento, entretanto ao se 

considerar apenas os bairros que possuíam algum grau de abastecimento, esse aspecto mos-

trou uma moderada correlação inversa (r= -0,459; p= 0,048), evidenciando certa influência da 

cobertura de rede de abastecimento de água existente para com o surgimento de casos de den-

gue na cidade. Com o grau infestação pelo Aedes aegypti detectado nos imóveis essa associa-
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ção não se mostrou significante para nenhuma das duas combinações testadas. (r= 0,028; p= 

0,906) (Tabela 12).  

A tabela 13 mostra o percentual de imóveis ligados à rede de abastecimento de água 

nos setores de abastecimento e a  figura 10,  a extensão dessa rede nos setores. No Anexo 11 

são mostrados os setores com e sem rede pública de abastecimento de água. 

Tabela 13 - Quantitativo de imóveis com rede de abastecimento de água, média de casos de 

dengue e de infestação predial pelo Aedes aegypti segundo setores de abastecimento em Rio 

Branco, Acre. 

SETORES Imóveis Sim Não Sim (%) 
Não 

(%) 
Casos/ano IIP/ano 

1 9282 774 8508 8,34 91,66 28,00 2,06 

2 2141 282 1859 13,17 86,83 75,00 5,64 

3 2761 475 2286 17,20 82,80 36,00 4,48 

4 1396 26 1370 1,86 98,14 94,50 1,82 

5 1743 731 1012 41,94 58,06 9,00 2,90 

6 4646 1910 2736 41,11 58,89 11,33 0,38 

7 3009 1317 1692 43,77 56,23 11,50 2,03 

8 5544 2288 3256 41,27 58,73 6,00 2,87 

9 7135 3504 3631 49,11 50,89 13,33 2,42 

10 8139 1296 6843 15,92 84,08 20,00 2,23 

11 1010 926 84 91,68 8,32 0,71 1,45 

12 2484 1311 1173 52,78 47,22 59,50 6,20 

13 9502 4721 4781 49,68 50,31 38,20 1,52 

14 1364 1161 203 85,12 14,88 28,00 3,23 

15 1913 568 1345 29,69 70,31 18,00 1,60 

16 8168 4429 3739 54,22 45,78 21,44 2,83 

17 4692 1271 3421 27,09 72,91 18,57 2,92 

18 9896 7069 2827 71,43 28,57 21,69 2,58 

19 5728 1901 3827 33,19 66,81 13,88 1,74 

SEM REDE 5137 0 5137 0 100% 15,00 0,72 
          Fonte: Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) 
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Figura 10 - Distribuição espacial da rede pública de água nos setores de abastecimento da 

cidade de Rio Branco, Acre. 

 

 

A cidade de Rio Branco apresenta déficit de abastecimento de água em seus imóveis. 

Dessa forma existem parcelas de imóveis sem rede de abastecimento de água, principalmente 

nas periferias da cidade (Figura 10), embora haja muitos setores com elevado percentual de 

imóveis ligados à rede (Tabela 13). Apesar do alto grau de abastecimento nos bairros de al-

guns setores, muitos deles recebem esse serviço de forma irregular ou de forma intermitente, 

com intervalos de 1 a 3 dias para suprir as necessidades da população (relato informal do ór-

gão de saneamento da cidade- SAERB). 

A análise do abastecimento de água por setores evidencia que 75% deles possuem me-

nos de 50% dos seus imóveis ligados à rede pública de abastecimento de água (Tabela 13). 

Foram registrados 9 bairros sem rede de abastecimento de água, totalizando no conjunto mais 

de cinco mil imóveis, onde foram registrados casos de dengue e infestação pelo vetor em al-
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guns anos do período analisado. No Anexo 11 são mostrados os setores e bairros com e sem 

rede de abastecimento de água.  

4.10. ANÁLISE DE AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DA INCI-

DÊNCIA DE DENGUE NA ÁREA URBANA DE RIO BRANCO 

A análise da autocorrelação espacial em Rio Branco evidenciou pelo Índice Global de 

Moran (I Moran) que a incidência da dengue, em geral, não apresentou dependência espacial 

significativa entre os bairros, isto é, os resultados não rejeitaram a hipótese de aleatoriedade 

dos coeficientes de incidência de dengue (CI) no espaço (p> 0.05). Entretanto, quando consi-

derado os Índices de Moran Local (LISA), foi possível detectar padrões espaciais locais, em 

que os índices de coeficientes de incidência de dengue apresentaram significância estatística 

de dependência espacial em algumas regiões (p< 0.05). Esse aspecto ocorreu tanto no período 

pré-epidêmico (2003) como nos dois anos de epidemias seguidos (2004 e 2005). 

Nas figuras (Anexo 12) constam os testes de permutações realizados para avaliação de 

significância da autocorrelação espacial do Índice de Moran Global. Em 2003, 2004 e 2005 a 

análise estatística apresentou I Moran Global de -0,0412, -0,0459 e -0.0633, respectivamente. 

O Box Map mostra a tendência de espacial dos bairros, de acordo com a classificação 

do padrão espacial localizados nos quadrantes do diagrama de espalhamento do I Moran Glo-

bal (Figura 11, Figura 12, Figura 13). Nota-se que nos três anos analisados há uma tendência 

de formar maior número de clusters no quadrante Q2- Baixo-Baixo (bairros com baixos CI 

tendo como vizinhos bairros com CI também baixos) em meio a todas as regiões da área ur-

bana. Entretanto, é observado um decréscimo no número de bairros nesse quadrante (Q2) ao 

longo dos anos (Tabela 14, Figura 11, Figura 12, Figura 13).  
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Tabela 14 - Autocorrelação espacial da incidência de dengue entre os bairros da cidade de 

Rio Branco, Acre, no período de 2003 a 2005. 

 
WZ x Z (Diagrama) 

  
LISA (p value) 

 
WZ x Z + LISA 

 
AA % BB % AB % BA % 

 
NS 0,05 0,01 0,001 

 
AA BB AB BA 

2003 1 0,87 73 63,48 14 12,17 27 23,48 
 

105 3 0 7 
 

0 7 1 2 

2004 2 1,74 79 68,70 13 11,30 21 18,26 
 

108 6 1 0 
 

0 4 0 3 

2005 3 2,61 67 58,26 18 15,65 27 23,48 
 

108 4 1 2 
 

0 5 0 2 

AA- Alto-Alto; BB- Baixo-Baixo; AB- Alto-Baixo; BA- Baixo-Alto 

NS- Não Significantes 

Z- Coeficiente de Incidência de dengue do bairros e WZ- média do Coeficiente da dengue entre os bairros vizinhos 

LISA- Índice de Moran Local 

 

Por outro lado, apesar de se observar poucos bairros no quadrante Q1-Alto-Alto (bair-

ros com altos CI tendo como vizinhos bairros com  CI também elevados), nota-se o aumento 

no aparecimento de bairros pertencentes à esse quadrante e também de bairros pertencentes ao 

quadrante Q3- Alto-Baixo (bairros com elevados CI que tem como vizinhos bairros com bai-

xos CI) (Tabela 14, Figura 11, Figura 12, Figura 13). O número de bairros no quadrante Q4- 

Baixo-Alto (bairros com CI baixos tendo como vizinhos bairros com CI altos), não apresentou 

muita variação nos anos analisados (Tabela 14). Os bairros pertencentes aos quadrantes Q3 e 

Q4 são classificados como bairros em fase de transição de situação epidemiológica. A tabela 

14 mostra a quantidade de bairros segundo a classificação no gráfico de espalhamento do I 

Moran Global. 
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Figura 11 - Diagrama de espalhamento (A) e Box Map (B) da análise de autocorrelação espa-

cial dos coeficiente de incidência nos bairros de Rio Branco, Acre, em 2003. 

 

Figura 12 - Diagrama de espalhamento (A) e Box Map (B)  da análise de autocorrelação es-

pacial dos coeficiente de incidência nos bairros de Rio Branco, Acre, em 2004. 

 

Figura 13 - Diagrama de espalhamento (A) e Box Map (B)  da análise de autocorrelação es-

pacial dos coeficiente de incidência nos bairros de Rio Branco, Acre, em 2005. 
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O LISA Map mostram a localização das regiões e dos bairros em que a significância 

estatística foi ainda mais pronunciada e no Moran Map sua classificação quanto ao padrão 

espacial (Figura 14, Figura 15, Figura 16). Os valores do p- valor e dos LISA de cada bairro 

são encontram-se na tabela (Anexo 13). 

O teste de permutação realizado no LISA detectou significância estatística de autocor-

relação espacial (p< 0,05) para 13 bairros de Rio Branco   no período de 2003 a 2005 (Figura 

14, Figura 15, Figura 16). O padrão espacial mais freqüente entre esses bairros ocorreu entre 

os bairros com baixos CI que tinham como vizinhos bairros com baixos CI (Q2) ou tinham 

como vizinhos bairros com altos CI (Q4). Nota-se que alguns bairros mantêm-se com signifi-

cância estatística em todos os anos analisados.  Nesse período não foi observado correlação 

espacial significativa dos bairros com altos CI (Q1).  

Em 2003, foram observados três padrões espaciais em dez bairros com significância 

estatística para autocorrelação espacial (Figura 14). Os Bairros com classificação Q2 (Baixo-

Baixo) com significância estatística foram detectados no Conjunto Universitário, Jardim de 

Alah, Conjunto Paulo César de Oliveira, Novo Horizonte, Vila Ivonete, Loteamento Santa 

Luzia (p= 0,001) e Jardim Europa (p= 0,05) (Figura 14). Os bairros Conjunto Tangará, Pláci-

do de Castro e Bahia (p= 0,05) apresentaram classificação Q4 (Baixo-Alto). Nesse ano, ape-

nas o bairro Vila Acre (p= 0,001) apresentou correlação estatística para a classificação Q3 

(Alto-Baixo) (Figura 14). 
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Figura 14 - LISA Map (A) e Moran Map (B) da análise dos índices de Moran locais pelo coe-

ficiente de incidência nos bairros de Rio Branco, Acre, em 2003 

 

 

Em 2004, a significância estatística foi observada nos bairros com classificação Q2 

(Vila Ivonete, Novo Horizonte, Loteamento Santa Luzia e Loteamento Jaguar) e Q4 (Plácido 

de Castro, João Paulo II e Bahia). Vila Ivonete, Novo Horizonte, Loteamento Santa Luzia e 

Bahia mantiveram-se com mesmo padrão espacial, mostrando manter dependência espacial 

significante (p= 0,05) com seus vizinhos desde o ano anterior (Figura 15).  

Os bairros Plácido de Castro e João Paulo II formam, nesse ano, um grupo de bairros 

contíguos que apresentaram valores baixos de CI dengue, tendo como vizinhos, bairros com 

elevados coeficientes de CI (Q4). A dependência espacial também é detectada em duas locali-

dades da Regional do Xavier Maia (Loteamento Santa Luzia e Loteamento Jaguar), criando 

um grupo contíguo com baixos CI que também têm como vizinhos bairros com baixos CI- 

(Q2) (Figura 15). A partir desse ano, o teste de significância não foi mais detectado depen-

dência espacial na Região do segundo distrito da cidade (Figura 15).  
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Figura 15 - LISA Map (A) e Moran Map (B) da análise dos índices de Moran locais pelo coe-

ficiente de incidência nos bairros de Rio Branco, Acre, em 2004. 

 

 Em 2005 a significância estatística (p< 0,05) e a classificação do padrão espacial é 

mantida para os bairros Vila Ivonete (p= 0,05), Loteamento Santa Luzia (p= 0,001, Lotea-

mento Jaguar (p= 0,05), Plácido de Castro (p= 0,05) e Bahia (p= 0,05) (Figura 16). Nesse ano 

também apresentou dependência espacial, com seus vizinhos, os bairros Jardim Europa (p= 

0,01) e Conjunto Paulo César de Oliveira (p= 0,001), tendo como característica, baixos CI em 

meio a bairros com também baixos CI- Q2 (Figura 16). 

Figura 16 - LISA Map (A) e Moran Map (B) da análise dos índices de Moran locais pelo coe-

ficiente de incidência nos bairros de Rio Branco, Acre, em 2005. 
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5  DISCUSSÃO 

5.1. ASPECTOS GERAIS DA EPIDEMIOLOGIA DA DENGUE EM 

RIO BRANCO 

A história da dengue no município de Rio Branco tem sido marcada por períodos de 

intensa transmissão desde o seu surgimento. Ao longo dos anos a doença mostra períodos de 

maior e menor intensidade, entretanto, nunca apresentando períodos de baixa transmissibili-

dade. Desde o início de sua manifestação no município, em 2000, até o momento, a doença 

vem se expressando continuamente. Iniciada em 2001 de maneira expressiva após sua chega-

da apresenta uma notável regressão nos dois anos seguintes, voltando a se intensificar em no-

vembro de 2004 e estendendo-se com elevadas proporções até 2005. Esses dois anos foram 

marcados com severas epidemias, resultando no registro de maior número de casos de febre 

hemorrágica e óbitos por dengue no município.  

Antes dos primeiros registros de dengue em Rio Branco, epidemias de dengue clássico 

já eram registradas há 14 anos antes em alguns grandes centros urbanos das regiões do sudeste 

(Rio de Janeiro) e nordeste (Alagoas, Ceará e Pernambuco) brasileiro. As epidemias que vi-

nham ocorrendo nesses estados contribuíram para a dispersão do vírus para outros estados do 

nordeste, sudeste e centro-oeste (SCHAZTMAYER et al., 1986; NOGUEIRA et al., 1991; 

MIAGOSTOVICH, 1993; TEIXEIRA et al., 1999; DONALÍSIO, 1999; MACIEL, 1999; 

MACIEL et al., 2007). Na região Norte a incidência se estabelece na maioria das capitais já 

no final da década de 91 (TEIXEIRA, 1999). Em Manaus, Amazonas, a doença já vinha sen-

do registrada desde 1998, marcando uma epidemia de mais de 15 mil casos naquele ano (SVS, 

2006). 
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A circulação de diferentes sorotipos da dengue tem mostrado padrões epidemiológicos 

diferenciados nas localidades em que a dengue atinge. A magnitude da doença, no que diz 

respeito a sua frequência, distribuição e gravidade pode resultar em epidemias explosivas ou 

mais limitadas, com a presença ou não de casos graves (MARTINEZ-TORRES, 1990; DO-

NALÍSIO, 1995; GLUBER, 1989; KUNO, 1995).  

Portanto, na dinâmica de transmissão do vírus, a inter-relação dos fatores envolvidos 

na circulação dos sorotipos é muito complexa, gerando incertezas em vários campos do co-

nhecimento, principalmente no que diz a respeito às suas apresentações clínicas e epidemioló-

gicas (TEIXEIRA, 1999). Ademais, é mostrado que a introdução de um sorotipo em uma área 

indene de transmissão de dengue leva a epidemias rápidas e explosivas, e que, após o período 

de transmissibilidade, demonstrado por um ciclo epidêmico bianual, ocorre o desaparecimen-

to da doença e o ciclo da doença aparentemente se interrompe. Esse aspecto indica que a bai-

xa incidência ocorre devido à diminuição na quantidade de pessoas que se tornaram susceptí-

veis à infecção pelos sorotipos que causaram as epidemias anteriores, ficando posteriormente 

susceptíveis às novas infecções por outros sorotipos (GLUBER, 1997; HALSTED, 2006). 

Epidemias e/ou surtos de dengue estão diretamente relacionadas à presença do seu 

principal vetor, o Aedes aegypti, que tem ampla distribuição nas Américas. No Brasil, esse 

vetor voltou a se estabelecer, após um período de erradicação, infestando intensamente, com 

elevado grau de domiciliação, cidades do sudeste e nordeste, culminando nas primeiras epi-

demais registradas nos anos 80 (VASCONCELOS et al., 1999; TAUIL, 2001; TAUIL, 2002; 

GLUBER, 2005). A partir daí, a espécie se fixou no país. Com o passar do tempo, outras re-

giões do país foram sendo intensamente infestadas pelo Aedes aegypti e consequentemente 

apresentando surtos e epidemias de dengue (SILVEIRA, 1998).  

Em Rio Branco a espécie só foi detectada em 1999, quando a maioria dos estados bra-

sileiros já registrava a presença do vetor, entretanto só se estabeleceu infestada, com índices 
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de infestação elevados nos imóveis da cidade, a partir de outubro de 2000, ano em que ocor-

reu a primeira epidemia de dengue na cidade. As atividades de pesquisas em criadouros nos 

imóveis de Rio Branco mostram que os depósitos utilizados para armazenamento de água, 

representam mais de 80% dos criadouros encontrados com a presença de formas imaturas do 

Aedes aegypti.  A presença do vetor tem sido constante na cidade, apresentando índices ele-

vados periodicamente. 

As primeiras epidemias de dengue (2000-2001) na cidade de Rio Branco apresentaram 

um caráter de intensa transmissão, denotando circulação viral, evidenciado pela elevada inci-

dência na população geral, entretanto com registro apenas de casos de dengue clássico. Du-

rante o período destas epidemias foi detectado co-circulação dos sorotipos DEN 1 e DEN 2
1
 . 

Esse aspecto foi relatado em outros estudos que avaliaram as primeiras epidemias ocorridas 

em vários países das ilhas do Caribe e em alguns países da América do Sul (PAHO, 1978; 

LOPEZ-CORREA et al., 1979; GROOT et al., 1979; KOURI et al., 1986; GLUBER, 1997), 

na reemergência da doença na década de 70, bem como na década de 80, com a reintrodução 

do vírus nas regiões sudeste e nordeste do Brasil (NOGUEIRA et al., 1989; FIGUEIREDO et 

al., 1991; MARZOCHI, 1987; DONALISIO, 1995; VASCONCELOS et al., 1998; TEIXEI-

RA, 1999) em que as primeiras epidemias foram marcadas pelas formas clínicas benignas em 

decorrência da presença do sorotipo DEN 1. 

Após as epidemias de dengue clássico ocorridas nos grandes centros urbanos do Bra-

sil, observaram-se um período de dois anos que se caracteriza pela baixa endemicidade. Após 

esse silêncio epidemiológico, esses Estados presenciaram o recrudescimento da doença em 

elevadas proporções em consequência do aumento da circulação do DEN 1 e da introdução do 

DEN 2. A circulação desses dois sorotipos em cidades com elevado contingente populacional, 

como o Rio de Janeiro e Ceará, resultou no exponencial crescimento de casos de dengue clás-

                                                 
1
 Boletim epidemiológico da dengue da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Acre/ Coordenação 

de Vigilância Epidemiológica, 2001. 
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sica e o surgimento dos primeiros registros da forma hemorrágica e óbitos por dengue (NO-

GUEIRA et al., 1991; FNS, 1999; DINA et al., 1994).  

Diferentemente, na cidade de Rio Branco, com a circulação concomitante dos soroti-

pos 1 e 2, detectados nos primeiros anos de epidemia, não houve aparecimento das formas 

mais severas da doença e nem óbitos por dengue. Além disso, a intensidade da infecção mos-

trou valores semelhantes para os coeficientes de incidência de dengue nos dois anos, embora 

demonstrando tendência de expansão da infecção pelo vírus para outras regiões da cidade em 

2001. Os primeiros casos e óbitos por dengue hemorrágico só foram registrados em novembro 

de 2004, com a introdução do sorotipo DEN 3.   

No sudeste asiático e em Cuba, Ilhas do Caribe, a expressão das primeiras epidemias 

ocorridas com a introdução e co-circulação dos sorotipos 1 e 2, tiveram padrão diferente das 

ocorridas em Rio Branco e nos grandes centros brasileiros (Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas) 

resultando em eventos muito severos, com frequentes e inúmeros casos de febre hemorrágica 

em indivíduos infectados pela primeira vez pelo vírus, (BURKE et al., 1988) com elevada 

ocorrência de óbitos (QUINTOS et al., 1954; HALSTED e YAMARAT, 1965; HAMMON et 

al., 1960; RIGAU-PEREZ et al., 1998; KOURI et al., 1998).   

Entretanto, nas epidemias ocorridas na década de 90 no sudeste e nordeste, com a cir-

culação do sorotipo 1 e 2, comparando-as com as ocorridas em Rio Branco, apresentaram um 

perfil de quadro clínico agravado, registrando um coeficiente de incidência de dengue de 

613,8/ 100 mil habitantes, 1.316 casos de FHD e óbitos no Rio de Janeiro em 1991 (ZAGNE, 

1994; SIQUEIRA et al., 2005). No Ceará a incidência também foi muito elevada em 1994, 

com registro de 185 pacientes suspeitos de febre hemorrágica e confirmação de 12 óbitos 

(SOUZA et al., 1995; DINA et al., 1995).  

A ausência de casos graves em Rio Branco pode ser explicada pelo fato de que, no iní-

cio da epidemia na cidade, a circulação do vírus talvez não tenha sido homogênea em todas as 
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áreas da cidade, com maioria dos bairros apresentando baixa incidência. A limitada expansão 

da infecção para outras regiões pode ter deixado parte da população vulnerável às futuras e 

primeiras infecções. Outro aspecto que poderia explicar a ausência de febre hemorrágica nes-

se período é a baixa sensibilidade da vigilância virológica e o pouco conhecimento, naquele 

momento, da rede assistencial básica (TEIXEIRA, 2000; TAUIL, 2001) para diagnostico de 

casos de febre hemorrágica
2
, podendo assim, ter sido silenciosa a subnotificação das formas 

graves da doença, como relatado nos estudos de SINGH et al. (2000) e OOI et al. (2001). No 

entanto, as causas de ocorrência das formas graves ainda não estão plenamente estabelecidas 

(TAUIL, 2002).  

Algumas hipóteses podem ser aventadas para ausência de notificação de casos de den-

gue hemorrágica nas primeiras epidemias de dengue clássica em Rio Branco e tem sido expli-

cativas para algumas epidemias de dengue ocorridas em outras localidades.  

Destaca-se a “teoria sequencial” de Halsted, que associa a ocorrência de formas he-

morrágicas às duas infecções sequenciais por diferentes sorotipos, depois de decorrido um 

tempo mínimo de dois a cinco anos de uma infecção para outra, necessário para amplificação 

da resposta imunológica do indivíduo para uma segunda infecção (HALSTED, 1980; HALS-

TED, 1981).  O quadro clínico das primeiras epidemias e Rio Branco reflete o postulado de 

Halsted, pós co-circulação dos sorotipos 1 e 2 no mesmo espaço de tempo, podendo ter influ-

enciado numa resposta imunológica menos intensa, para um cenário de co-infecção, como o 

acontecido na população de Rio Branco sem a notificação das formas mais severas da dengue.  

Nesse contexto, é possível que também tenha ocorrido em Rio Branco o que ocorreu 

em Iquitos, no Peru, onde a partir de um inquérito sorológico foi detectado elevada concentra-

ção de anticorpos DEN 1 na população, conferindo assim, por mecanismo de neutralização 

cruzada, a diminuição da severidade e consequente prevenção de ocorrência de dengue he-

                                                 
2
 Boletim epidemiológico da dengue da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Acre/ Coordenação 

de Vigilância Epidemiológica, 2001. 
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morrágico (WATTS et al., 1999; KOCHEL et al., 2002). TEIXEIRA (2000) e VASCONCE-

LOS (1999) ressaltam esse padrão ocorrido em Salvador, Bahia e em São Luís, Maranhão.   

A segunda teoria é a defendida por Rosen, que relaciona a ocorrência de formas graves 

a uma maior virulência de determinadas cepas dos vírus (ROSEN, 1977). Estudos realizados 

para verificação da patogenicidade do DEN 2, em epidemias nas Américas (RICO-HESSE et 

al., 1997; WATTS et al., 1999) concluíram que o genótipo americano tem baixa virulência e 

patogenicidade em relação ao genótipo asiático, que foi responsável por uma elevada morbi-

dade e letalidade dor dengue hemorrágico no sudeste asiático e em Cuba na epidemia de 1981 

(KOURI et al., 1986; GUSMÁN et al., 1995).  

A baixa possibilidade de ocasionar elevado registro de febre hemorrágica do sorotipo 

DEN 2- genótipo americano sugere que o sorotipo encontrado em Rio Branco nas epidemias 

de 2000 e 2001 possa ser da mesma cepa que aqueles identificados em anos anteriores em 

cidades do sudeste e nordeste brasileiro. Em Pernambuco 42,7% dos casos hemorrágicos fo-

ram identificados como primeira infecção, num cenário de ocorrência dos sorotipos 1, 2 e 3, 

após epidemia de 1995 e 2002 (CORDEIRO et al., 2007). 

A terceira teoria é uma hipótese integradora formulada por Kourí e colaboradores 

(KOURI et al., 1989), numa tentativa de explicar a multicausalidade para a ocorrência das 

formas hemorrágicas do dengue. Nessa teoria consideram-se, além das hipóteses sustentadas 

por Halsted e Rosen, fatores relacionados ao hospedeiro, epidemiológicos e virais para surgi-

mento desse quadro clínico, como idade, sexo, fator nutricional, pré-existência de doenças 

crônicas, presença de anticorpos, imunidade de grupo (KOURI et al., 1987; MARTINEZ-

TORRES, 1990). Aliado a essa teoria, KUNO (1995) considera fundamental na determinação 

da circulação dos vírus, chamando atenção para forma como se organiza o espaço geográfico 

nos centros urbanos, o modo de vida de suas populações e seus reflexos no meio ambiente, 
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que criam condições para proliferação dos vetores (TEIXEIRA, 1996; COSTA e TEIXEIRA, 

1999).  

Dentre essas hipóteses, a que mais se adequa é a teoria explicativa de Halsted, pela 

qual é possível explicar, em parte, o número de casos graves de dengue resultantes das epide-

mias ocorridas em Rio Branco, entretanto, não se pode “deixar de lado” as teorias de Rosen, 

pois não se sabe, precisamente, a cepa do vírus que circulou na cidade e nem muito menos a 

teoria de Kourí e colaboradores, na qual considera a multicausalidade da doença, inferindo 

nos aspectos socioambientais, bem como outros, já supracitados, na determinação da magni-

tude e severidade das epidemias de dengue. 

Após as duas primeiras epidemias ocorridas em Rio Branco, a incidência da dengue 

continuou elevada, entretanto, constatando-se um período de queda na notificação de casos, 

demonstrada na redução das taxas de incidência, durante os anos 2002 e 2003. Essa redução 

provavelmente foi devida ao grau de expansão e o tempo decorridos das epidemias anteriores 

de 2000 e 2001, quando circulou intensamente os sorotipos 1 e 2, resultando, com isso, na 

imunidade de parte da população para voltar a adoecer por dengue pela infecção pelos mes-

mos sorotipos que circularam anteriormente. 

 Apesar do aspecto imunológico, ações enérgicas voltadas ao controle vetorial foram 

encabeçadas pelo Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Controle da Dengue 

(PNCD) juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde. Dessa maneira foi alocada uma 

grande quantidade de recursos, material e humano, para que o Estado pudesse planejar um 

controle mais eficaz e pudesse intensificar as ações de controle da dengue no município, prin-

cipalmente no controle do vetor. Tais iniciativas, podem ter desempenhado um papel impor-

tante na redução da incidência de dengue no município em 2002. 

Essa dinâmica também foi observada em muitas cidades brasileiras após passar pelas 

primeiras epidemias onde circulou os sorotipos DEN 1 e DEN 2, nas quais foi constatada uma 
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menor magnitude e severidade da doença nesse intervalo (VASCONCELOS et al., 1998; 

NOGUEIRA et al., 1999; TEIXEIRA et al., 2001). As intensas campanhas nacionais de con-

trole ao vetor no Brasil, em 2001 e 2002, não tiveram impacto significante na redução da in-

festação do Aedes aegypti na cidade de Rio Branco período interepidêmico de 2002, quando 

se revelou ainda intensamente infestada em toda a cidade (REITER, 1992a; PINHEIRO e 

NELSON, 1997; TEIXEIRA et al., 2005).   

Ao que parece, a queda nos coeficientes de incidência em Rio Branco nesse período 

estaria mais relacionada com a redução de uma parcela da população susceptível devido às 

epidemias anteriores, fenômeno ocorrido após as primeiras epidemias em várias cidades do 

Brasil (NOGUEIRA et al., 1991; CUNHA et al., 1999; VASCONCELOS et al., 1999) com a 

presença permanente do vetor em seus territórios.  

Durante esse período, a doença demonstra-se de forma menos intensa na cidade de Rio 

Branco, entretanto, mantendo registros de intensa presença do Aedes aegypti, demonstrados 

por índices muito elevados (acima de 1%) em todos os meses do ano. Com muitos imóveis 

infestados pelo vetor e parte da população sensibilizada por epidemias anteriores, a cidade de 

Rio Branco já mostrava um quadro vulnerável às futuras epidemias, numa ocasião de uma 

entrada de um novo sorotipo na cidade (TEIXEIRA et al., 1999; HALSTED, 2006).  

Estudos de soroprevalência têm mostrado elevados títulos de anticorpos na população 

em períodos interepidêmicos e epidêmicos (FIGUEIREDO et al., 1991; VASCONCELOS et 

al., 1998; VASCONCELOS et al., 1999; TEIXEIRA et al., 1999).  Considerando que  parte 

dos casos de dengue são subnotificados, acredita-se que nesse período, com menor transmis-

sibilidade da dengue em Rio Branco, o número de casos tenha sido muito maior do que os 

apresentados nos registros de notificação, como observado num inquérito de sorológico em 

Fortaleza, em que os autores estimaram que a epidemia ocorrida nessa cidade tivesse sido 

vinte e uma vezes maior que o apresentado nos registros (VASCONCELOS et al., 1998) e na 
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transmissão silenciosa em Taiwan, detectada somente após estudo de soroprevalência (CHEN 

et al., 1996).  

Esse quadro culminou nas epidemias de 2004 e 2005 com a entrada do sorotipo DEN 

3, resultando num exponencial aumento da incidência da dengue, com surgimento dos primei-

ros casos de febre hemorrágica e alguns óbitos. A epidemia com a presença desse sorotipo 

teve uma expansão muito mais rápida que com os sorotipos 1 e 2 nas epidemias anteriores, 

saltando de uma incidência de 118, 36 para 965,34, de outubro para novembro de 2004.  

As epidemias severas de febre hemorrágica com a presença do sorotipo 3 iniciaram no 

Rio de Janeiro em 2001, estendendo-se até abril de 2002. Alguns meses após, o sorotipo já 

havia se espalhado por quase todos estados brasileiros causando elevada incidência e ocorrên-

cia de centena de casos de dengue hemorrágico e mortes, inclusive em cidades pequenas com 

baixa concentração populacional (NOGUEIRA et al., 2002; TEIXEIRA et al., 2005; SI-

QUEIRA et al., 2005).  

Epidemias de DEN 3 já vinham ocorrendo em vários países das Américas desde 1994 

e expandindo-se em direção ao Brasil (GUSMÁN et al., 1984; GUBLER, 1997; NOGUEIRA 

et al., 2002). O isolamento de cepas de DEN 3 que causaram epidemias de elevada magnitude 

e severidade nas Américas e no Brasil coincide com o genótipo da cepa que causou epidemias 

intensas de dengue clássica e hemorrágica na Índia e Sri Lanka (GUSMÁN et al., 1996), sen-

do, provavelmente, o genótipo Sri Lanka, a cepa responsável pelo segundo período epidêmico 

registrado em Rio Branco.  

Com base nas epidemias com elevada notificação de casos de febre hemorrágica nos 

grandes centros do Brasil e nas epidemias ocorridas com intensa circulação dos sorotipos 1 e 

2 em Rio Branco, durante esses dois primeiros eventos, era esperado um número maior de 

casos graves, devido ao número expressivo de pessoas sensibilizadas anteriormente pelos re-

feridos sorotipos.  Tal aspecto permite formular a hipótese de que os casos diagnosticados de 
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dengue hemorrágica em Rio Branco são resultantes de uma primoinfecção e não infecções 

sequenciais por distintos sorotipos (HALSTED, 1997; KLIKS, 1990).   

No estudo realizado em Santander, Colômbia (OCAZIONEZ et al., 2006), onde foi 

atribuído aos poucos casos de dengue hemorrágico em pessoas em quais a primeira infecção 

pelo vírus da dengue foi detectada o sorotipo DEN 3, mostrou que formas hemorrágicas, de-

vido à infecção por este sorotipo, nem sempre são precedidas por infecções por outros soroti-

pos da dengue (GUBLER et al., 1978; BURKE et al., 1988). Epidemias de dengue com a de-

tecção do sorotipo 2, com baixa frequência de febre hemorrágica e óbitos, também foram re-

gistradas em São Luís (VASCONCELOS et al., 1999; GONÇALVES e REBELO, 2004). 

Após a segunda alça biepidêmica, novamente a doença mostra uma regressão, ao lon-

go do período de 2006 a 2007, revelando magnitude menos intensa. Embora com coeficientes 

elevados e ainda com acentuada infestação pelo Aedes aegypti, nesse período é observado 

uma tendência de alcançar um padrão endêmico e diminuição de registro das formas graves, 

com a diminuição da incidência geral e das ocorrências de dengue hemorrágicas. 

Embora não faça parte desse estudo, é constatado que epidemias mais intensas de den-

gue vêm sendo registradas em Rio Branco desde 2008 (3.829 casos) até o presente. Esse qua-

dro tem sido caracterizado com índices de infestação e coeficientes de incidência mais eleva-

dos que nos anos anteriores, além de um aumento de casos de febre hemorrágica e óbitos por 

dengue.  

Somente em 2009 foram registrados mais de 19 mil casos de dengue, quase que a tota-

lidade de casos registrados no período de 2000 a 2007. Em 2010 a transmissão está sendo 

ainda mais intensa, denotando uma hiperepidemia com 33.883 casos registrados na cidade
3
. 

Nos dois anos foram detectados somente os sorotipos DEN 1 e DEN 2³, que já causaram epi-

demias em anos anteriores nas duas alças epidêmicas, 2000-2001 e 2004-2005. 

                                                 
3
 Informação técnica da Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal / Secretaria Municipal 

de Saúde de Rio Branco. Dados registrados até 10/12/2010 
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5.2. INCIDÊNCIA DE DENGUE EM RELAÇÃO AO SEXO E FAIXA 

ETÁRIA 

A epidemiologia da dengue em Rio Branco, com enfoque na distribuição da incidência 

por sexo e faixa etária, mostra um padrão reconhecido em vários estudos realizados em regi-

ões do Brasil e em alguns países da América do Sul (TEIXEIRA et al., 2002; NUNES-

ARAÚJO et al., 2003; FIGUEREIDO et al., 2004; GONÇALVES NETO e REBÊLO, 2004; 

SIQUEIRA et al., 2005; RIBEIRO et al., 2006; ALMEIDA et al., 2008; MONTEIRO et al., 

2009). 

A ocorrência de dengue entre homens e mulheres em Rio Branco mostrou coeficientes 

de incidência semelhantes entre os sexos na maioria dos anos, havendo uma sutil predomi-

nância da infecção no sexo feminino, que representou 52% dos casos ao longo do período 

estudado, possibilitando deduzir que não existe diferença na incidência de dengue entre ho-

mens e mulheres em Rio Branco. Alguns estudos mostram a similaridade da incidência de 

dengue entre o sexo masculino e feminino durante as epidemias de dengue (VASCONCELOS 

et al., 1998; GONÇALVES e REBÊLO, 2004; FIGUEIREDO et al., 2004) enquanto, um nú-

mero maior relata a predominância da transmissão da doença entre as mulheres (VASCON-

CELOS et al., 1993; GÒMES-DANTÉS et al., 1995; FIGUEIREDO et al., 2004; GON-

ZÁLEZ et al., 2005; RIBEIRO et al., 2006; BARRETO e TEIXEIRA, 2008; ALMEIDA et 

al., 2008).    

Apesar do sexo feminino ter apresentado percentual de casos levemente maior do que 

nos homens, os indicadores mostrou uma leve tendência de se caracterizar uma predominân-

cia na incidência de dengue no sexo masculino a partir de 2005. Esse padrão de variação da 

incidência entre homens e mulheres durante as epidemias foi observado por ROCHA e 

TAUIL (2009) analisando as epidemias de 2006 e 2007 em Manaus. O estudo mostrou que no 
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início da epidemia, os casos eram predominantemente masculinos e, na medida em que o ví-

rus se expandia pela cidade, os casos femininos foram se equiparando ao masculino, não ha-

vendo a partir daí diferença significante entre os sexos.  

FIGUEIREDO et al. (2004), analisando a primeira epidemia de dengue em Manaus 

(1998-1999), mostrou proporção de casos semelhantes ao observado em Rio Branco, onde o 

sexo feminino mostrou-se prevalente em 53,61% das notificações. Em São Sebastião, São 

Paulo, RIBEIRO et al. (2006) relata uma predominância mais acentuada da transmissão entre 

mulheres, em que aproximadamente 60% dos casos ocorreram no sexo feminino durante as 

epidemia em 2001-2002. VASCONCELOS et al. (1993) achou prevalência da dengue entre as 

mulheres adultas em Araguaína, Tocantins, explicando a predominância entre as mulheres, 

pelo fato delas terem maior tempo de permanência nos lares que os homens.  

Por outro lado GONÇALVES e REBÊLO (2004) reportaram que a transmissão de 

dengue em São Luís, Maranhão era similar entre homens e mulheres, como o observado em 

Rio Branco. CORDEIRO et al. (2007) em Pernambuco observaram uma alta proporção dos 

casos de dengue em mulheres (59,3%), semelhantes ao obtido por ALMEIDA et al. (2008) 

quando analisaram a dinâmica intra-urbana das epidemias de DEN1 e DEN 2 em Belo Hori-

zonte.  

Em Rio Branco, a análise da incidência por faixa etária durante o período de estudo 

mostrou que a doença é mais freqüente em pessoas de 15-49 anos, em que são registrados 

cerca de 70% dos casos. Também foi observada elevada incidência nas faixas etárias mais 

elevadas que essa (50 anos ou mais). O público mais jovem, que compreende principalmente 

crianças menores que 15 anos, mostrou-se menos acometido pela doença.  Foi observado du-

rante a passagem das epidemias de dengue em Rio Branco, um padrão de esgotamento de 

grupos etários susceptíveis à infecção pelo vírus (GUBLER, 1997; HALSTED, 2006). 
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Nas primeiras epidemias de dengue (1998-1999) em Manaus-AM, (FIGUEIREDO et 

al., 2004) observou que a maioria dos casos de dengue foram registrados em pessoas entre 25-

40 e 41-65 anos. No Nordeste, São Luís. 70,20% dos casos ocorreram na faixa etária de 15 a 

49 anos (GONÇALVES e REBÊLO, 2004). Em Rio Branco essa faixa etária também atingiu 

proporção semelhante, com destaque para a ocorrência da infecção nesse grupo nas primeiras 

epidemias de dengue com sorotipo 1 e nas epidemias subseqüentes com a presença dos três 

sorotipos.  

Segundo GUBLER (1997) e HALSTED (1997) a ocorrência nas faixas etárias mais 

elevadas é um padrão observado em áreas indenes logo após a introdução de um sorotipo do 

vírus. Tal aspecto foi observado nas primeiras epidemias em Rio Branco, quando em 2002 

constatou-se uma diminuição da incidência nas faixas etárias de 15 a 49 e de 50 anos ou mais. 

Entretanto, esse grupo tem um incremento crescente nos anos seguintes, mostrando que a sus-

ceptibilidade desse grupo ainda estava elevada e, somente em 2006, após ter passado pela 

segunda alça epidêmica com a circulação do sorotipo DEN 3, novamente observa-se que há 

uma redução da incidência em ambas as faixas etárias.  

TEIXEIRA et al. (2003) afirmam que o padrão de ocorrência de dengue, em relação à 

idade, pode sofrer alteração em função do tempo de transmissão e por circulação de múltiplos 

sorotipos, podendo assim, definir um padrão de esgotamento de susceptíveis em determinadas 

faixas etárias. A predominância da dengue em Rio Branco nas faixas etárias, observada em 

todo período do estudo, pode ter como explicação o grau de expansão com que a doença se 

espalhou pela cidade. 

Em Maceió foram registradas as maiores incidências nas fixas etárias de 15 a 44 anos 

e 45 e mais, aspecto também registrado por NARRO-ROBLES E GÓMEZ-DANTES (1995) 

em cidades do México. Durante a primeira epidemia de dengue, em cidades da Bahia, foram 

registradas as maiores incidências na população de 45 a 54 anos (VASCONCELOS et al., 
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2000). A faixa etária de 15 a 49 anos apresentou maior incidência de dengue nas epidemias de 

2002 a 2006 no Piauí (MONTEIRO et al., 2009), assemelhando-se com estudos realizados em 

Salvador e São Luís (VASCONCELOS et al., 1993; TEIXEIRA et al., 2001). A análise das 

epidemias de DEN 2 e DEN 3 em Pernambuco, em 1995 e 2002, respectivamente, afetou 

principalmente adultos entre 20 e 49 anos.  

O padrão de predominância da dengue entre as faixas etárias no presente estudo con-

cordam com análise da epidemiologia da dengue feito por GÒMEZ-DANTÉS et al. (1995) no 

México, onde observou que as taxas de incidência aumentam com a idade até 30 a 39 anos e 

decresce a partir dessa faixa etária. Em Belo Horizonte, ALMEIDA et al. (2008) ao analisa-

rem a dinâmica das epidemias de dengue de DEN 1 e DEN 2 também observaram que a inci-

dência de dengue, de modo geral, verificava-se com maior intensidade em adultos, como o 

observado em Rio Branco nas primeiras epidemias com a circulação desses dois sorotipos. 

O processo de endemização da dengue no Brasil, desde a reemergência do vírus há 26 

anos, tem mostrado uma mudança da distribuição da doença nas faixas etárias, havendo um 

progressivo aumento da incidência e aumento das formas graves em menores de 15 anos 

(ROCHA e TAUIL, 2009). MACIEL et al. (2007) relatam que a transmissão de dengue ocorre 

predominantemente entre os adultos, entretanto, ressalta que atualmente está havendo um au-

mento da gravidade da doença em crianças e adolescentes, com registros crescentes de hospi-

talizações entre esses grupos. 

No estudo presente, as faixas etárias de 0 a 14 anos se mostraram com menores inci-

dências que as faixas etárias mais elevadas, diferentemente do padrão no sudeste asiático, 

onde o grupo de crianças tem sido o grupo mais afetado pela dengue (GUBLER, 1997).  En-

tretanto esse grupo também apresenta taxas elevadas a cada ano de transmissão em Rio Bran-

co.  
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A pequena oscilação mostrada no perfil epidemiológico nessa faixa etária não possibi-

lita determinar um padrão de imunidade de grupo e a curva de incidência traçada ao longo do 

estudo, nessa faixa etária, parece ser mais modulada pela intensidade das epidemias do que 

pelo afunilamento de susceptíveis. Não se pode omitir que a subnotificação em menores de 15 

anos, principalmente em crianças, é geralmente muito maior do que é registrado normalmente 

(GUZMÁN e KOURI, 2003; NOGUEIRA, 2005). 

Alguns estudos têm mostrado que após algumas epidemias de dengue, estaria havendo 

uma inversão do quadro epidemiológico, em que o acometimento da doença em crianças tem 

se mostrado mais freqüentes (RIBEIRO et al., 2006; CORDEIRO et al., 2007; MACIEL et al., 

2008;  ROCHA e TAUIL, 2009). 

Nas primeiras epidemias (1998-1999) de DEN 1 e DEN 2 em Manaus, a maioria dos 

casos foram registrados em pessoas entre 25 e 65 anos (FIGUEIREDO et al., 2004), manten-

do-se predominante entre adultos até 2005. Em um estudo de soroprevalência foi confirmada 

predominância na faixa etária adulta (BASTOS et al., 2002). Em 2006 e 2007, com a circula-

ção concomitante dos sorotipos supracitados e com a introdução do sorotipo DEN 3, ROCHA 

e TAUIL (2009) verificaram aumento estatisticamente significativo de casos de dengue clás-

sico e hemorrágico em menores de 15 anos, com proporções de 54 e 57%, respectivamente, 

destacando a incidência elevada em menores de 1 ano. A análise da incidência da dengue por 

bairro mostrou coeficientes predominantes em menores de 15 anos (ROCHA e TAUIL, 

2009).   

RIBEIRO et al. (2006) observaram incidência da dengue predominantemente em adul-

tos nas epidemias de 2000 e 2001 em São Sebastião, São Paulo, entretanto, foi evidenciado, 

que ao longo desse período houve aumento da incidência em crianças de 0 a 14 anos. A faixa 

etária que inclui os idosos foi a menos acometida durante essa epidemia. Os resultados obti-

dos por RIBEIRO et al. (2006) são semelhantes aos obtidos em Rio Branco, mostrando que 



117 

 

 

durante a transmissão, observa-se aumento em todas as classes etárias, com predominância 

marcada para população adulta. VASCONCELOS et al. (1998) não mostraram significância 

estatística, por faixa etária, em estudos soroepidemiológicos da infecção pelo vírus da dengue 

em Fortaleza, Ceará.  

A análise das epidemias de DEN 2 e DEN 3 em Pernambuco, Recife, em 1995 e 2002, 

respectivamente, afetou principalmente adultos entre 20 e 49 anos e, a partir de 2003 em dian-

te, os casos de dengue entre jovens e crianças abaixo de 15 anos tem aumentado, assim como 

os números de casos de febre hemorrágica em crianças menor que cinco anos (CORDEIRO et 

al., 2007), mostrando uma mudança no cenário epidemiológico da doença na cidade. 

No Sudeste asiático são registrados muitos casos de febre hemorrágica em menores de 

15 anos (NIMMANNITYA, 1994), assim como ocorrido na década de 90 na Índia, Sri Lanka, 

Leste da China, onde a predominância de casos de febre hemorrágica foi em crianças, com 

registro de milhares de óbitos (CHAN, 1987; SUMARMO, 1987; GUBLER, 1997). Na Vene-

zuela, em 1989, a maioria dos casos de dengue ocorreu em menores de 14 anos (PINHEIRO, 

1996), com muitos óbitos registrados durante a epidemia.  

Em Rio Branco os poucos casos de dengue hemorrágicas tem sido detectados a partir 

de 2004, com algumas ocorrências em adultos, com a circulação simultânea dos sorotipos 1, 2 

e 3, quando se esperava, devido a epidemias anteriores com circulação dos sorotipos 1 e 2, um 

número maior de manifestações hemorrágicas nessa faixa etária, que teoricamente, teriam 

sido mais sensibilizada nas primeiras epidemias infecções. No Rio de Janeiro e no Ceará as 

epidemias com circulação dos sorotipos DEN 1 e DEN 2 resultaram em um número expressi-

vo de casos de febre hemorrágica por dengue, predominantemente na população adulta (ZA-

GNE, 1994; VASCONCELOS, 1994). 

A menor incidência da dengue em crianças em todo período do estudo em Rio Branco, 

durante oito anos, com padrão epidêmico bianual, mostrando intensificação do número de 
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casos ao entrar novos sorotipos, pode ser explicada pela possível subestimação das ocorrên-

cias em crianças nessa cidade. Esse comportamento deve ter se expressado devido à infecção 

em crianças geralmente apresentar quadro clínico de forma mais branda que em adultos, po-

dendo ser confundidas com outras manifestações febris e exantemáticas, além de outras arbo-

viroses já detectadas na cidade, como Mayaro, Oropouche, St. Louis e Ilhéus, além de outras 

com menor frequência (NOGUEIRA, 1999; GUZMÁN e KOURI, 2003; TAVARES-NETO 

et al., 2004; NOGUEIRA, 2005). 

5.3. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DENGUE EM RELAÇÃO AO 

GRAU DE ESCOLARIDADE 

A análise da ocorrência de dengue na cidade de Rio Branco, considerando o grau de 

escolaridade da população, evidenciou que a doença afetou predominantemente pessoas que 

não concluíram o ensino fundamental completo (67,78%) e o menor número de casos em pes-

soas com maior escolaridade e em pessoas sem estudo. Entretanto a ocorrência dos casos, ao 

longo dos anos analisados, variou em proporção nos distintos graus de instrução.  

Diferentemente de Rio Branco, estudos realizados em outras regiões do Brasil, encon-

traram uma correlação positiva entre incidência de dengue e escolaridade, como o observado 

por TEIXEIRA (2000) ao analisar a dinâmica de circulação do vírus na cidade de Salvador; 

durante uma epidemia numa favela em Fortaleza e em Uberlândia (HEUKELBACH et al., 

2001; SANTOS, 2004) e em um inquérito sorológico realizado em Goiás (SIQUEIRA JÚ-

NIOR et al., 2004). Entretanto alguns autores ao observar a predominância da incidência de 

dengue nas populações com maior nível de escolaridade, não encontraram significância esta-

tística, mostrando que a transmissão não depende de grau de escolaridade (VASCONCELOS 

et al., 1998).  
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TEIXEIRA et al., (2000) encontraram correlação inversa, significativa, para incidência 

de dengue e grau de escolaridade, mostrando que quanto mais baixo os valores de incidência, 

maior seria o grau de escolaridade, entretanto acrescentaram, que áreas com mais elevado 

grau de escolaridade nem sempre correspondem com uma educação voltada para o meio am-

biente. BARCELLOS et al. (2005), ao analisarem a ocorrência de casos de dengue em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, observaram que nas áreas com maior risco de dengue estavam 

concentradas uma população com menor grau de escolaridade. Entretanto os autores tinham 

como seu universo apenas casos importados, haja vista que a doença ainda não era endêmica 

na cidade naquele momento. 

Muitas vezes a população tem a informação correta, mas não age devidamente na dire-

ção que possa reduzir os fatores domiciliares que favorecem a multiplicação dos mosquitos 

(TAUIL, 2002).  Apesar de o estudo ter mostrado maior número de casos em pessoas com 

baixa escolaridade em Rio Branco, não é possível inferir no grau de conhecimento deste gru-

po acerca dos métodos preventivos de dengue, como meios de evitar a proliferação do vetor. 

Assim, seria impossível, sem o conhecimento de outros fatores, elucidar o porquê que as pes-

soas desse grupo estiveram mais expostas ao risco da transmissão de dengue que outros níveis 

de escolaridade.  

Apesar dos resultados, a falta de registros da distribuição das escolaridades segundo as 

faixas etárias limitou o conhecimento da incidência da doença entre os distintos grupos. En-

tretanto, pode-se deduzir que a maior ocorrência de casos de dengue ocorreu entre jovens e 

adultos com baixo grau de escolaridade. Dessa forma, conhecer as condições socioeconômi-

cas e ambientais em que esses grupos de escolaridade estão inseridos possibilitaria conhecer 

quais determinantes poderiam estar associados à transmissão de dengue entre esses escolares. 

Alguns estudos mostraram que a orientação para escolares sobre medidas de preven-

ção ao vetor pode impactar na redução da infestação pelo Aedes aegypti. MADEIRA et al. 
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(2002), em Botucatu, São Paulo, ao avaliarem o impacto da educação sobre os métodos pre-

ventivos para dengue observaram que nos imóveis de estudantes que receberam essas orienta-

ções, a infestação por Aedes aegypti foi duas vezes menor que nas casas de estudantes que não 

receberam, demonstrando que a implementação desse tema na grade curricular poderia au-

mentar a participação popular no controle da dengue. Em Campinas, São Paulo, BRASSO-

LATTI e ANDRADE (2002) também mostraram aspectos positivos do impacto que o conhe-

cimento de aspectos relacionados à dengue e seu vetor causam quando aplicado a crianças nas 

escolas. Após um ano de estudo foi observada a diminuição da infestação em 41% das resi-

dências em que os escolares que receberam as informações. Nas escolas, após esse período, 

55% delas não tinham mais criadouros potenciais para proliferação do vetor.  

CHIARAVALLOTTI-NETO (1997) aponta como essencial a participação da popula-

ção no controle da espécie, retirando e/ou destruindo os depósitos inservíveis dos seus ambi-

entes que possam armazenar água e favorecer a proliferação do vetor. Outras doenças trans-

mitidas por vetores, já mostraram impacto positivo com a participação efetiva da comunidade 

(GARCIA, 1976; REGIS et al., 1996). LLOYD et al. (1992) afirmam que o conhecimento, 

que possa ser adquirido no ambiente escolar, da biologia do Aedes aegypti e de métodos de 

controle desse vetor pode ser uma estratégia efetiva para avançar no controle da dengue 

(REITER, 1992b). 

5.4. SAZONALIDADE DA DENGUE E DA INFESTAÇÃO PELO   

Aedes aegypti 

A transmissão da dengue flutua com as condições climáticas e está associada com a 

variação da temperatura, com os regimes das chuvas e com a umidade do ar que influenciam 

na dinâmica de proliferação e desenvolvimento do vetor. A relação entre número de casos de 
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dengue e fatores abióticos tem sido relatada por diversos autores (MOORE, 1985; DEPRA-

DINE e LOVELL, 2004; KEATING, 2001). 

Em Rio Branco se reconhecem as estações seca e chuvosa. Outubro a abril compreen-

de a estação chuvosa e maio é o período de transição entre a estação chuvosa e a seca. A esta-

ção seca se estende de junho a agosto e em setembro, dá-se novamente o período de transição 

entre a seca e a chuvosa (DUARTE, 2006). A temperatura em Rio Branco mantém-se elevada 

durante o ano todo, oscilando entre 24 e 25 °C entre os meses. Uma leve diminuição da tem-

peratura é observada no período de seca, embora não se observe uma variação significativa 

em relação às temperaturas registradas nos períodos chuvosos. 

Um padrão de ocorrência de dengue é observado em Rio Branco, onde as curvas de 

incidência mostram uma flutuação ao longo dos meses. De maneira geral, os meses com re-

gistro de maior incidência da doença dão-se de outubro a março. Nesse período observa-se um 

crescente aumento da incidência, sendo mais intenso de novembro a fevereiro, quando, a par-

tir daí, a doença começa a apresentar regressão nos meses seguintes. De março a maio consta-

ta-se uma queda gradativa da incidência até reduzir intensamente no período de junho a agos-

to. Após esse período de baixa transmissão, a doença volta a elevar-se a partir de setembro, 

conformando, assim o ciclo sazonal.  

Entretanto, apesar de haver uma tendência de mostrar um padrão sazonal, constatou-

se, durante o estudo, a influência mostrada pela variação dos fatores climáticos, de chuvas e 

temperatura, modulando a intensidade da dengue e do nível de infestação pelo Aedes aegypti.  

A infestação pela espécie em Rio Branco é registrada predominantemente nos depósi-

tos improvisados pela população para estocar água. Esse hábito é comum devido às constantes 

intermitências e falta do abastecimento de água pelo setor público. O problema se intensifica 

principalmente nos períodos de seca do rio Acre, de onde é captado mais de 87% da água que 

é fornecida à população. Estes recipientes geralmente são desprovidos de tampas e se tornam 
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vulneráveis à oviposição e conseqüentemente favorecem o desenvolvimento e proliferação do 

vetor nos imóveis. Esses tipos de recipientes os principais depósitos infestados em várias ci-

dades do Brasil (SOUZA-SANTOS e CARVALHO, 2000; TAUIL, 2001; CHIARA-

VALLOTI et al., 2007).  

Além destes fatores, a imunidade da população, intensidades de epidemias, quantidade 

de sorotipos circulantes e outros, podem também ter sido explicativos para a dinâmica de 

transmissão da doença em Rio Branco (KUNO, 1995; HALSTED, 2006). O impacto das vari-

ações dos aspectos abióticos é evidenciado pelas correlações obtidas e descritas na presente 

pesquisa. 

A incidência de dengue teve correlações significativas com as chuvas em 2003 e 2004; 

com a temperatura em 2001, 2002, 2003 e 2007 e com a infestação pelo Aedes aegypti nos 

anos de 2000 e 2007. Com o vetor, foi observada uma correlação negativa com as chuvas em 

2001 e positiva em 2007.  A correlação significativa da infestação pelo Aedes aegypti também 

foi observada com a temperatura em 2000 e em 2007. 

A associação entre estações chuvosas, proliferação do Aedes aegypti e epidemias de 

dengue é contraditória, contudo alguns estudos mostram correlação das chuvas e temperatura 

climática com infestações do vetor e epidemias de dengue (WATTS, 1987; GLASSER, 1997; 

JETTEN e FOCKS, 1997; SVS, 2006). 

MONTEIRO et al. (2009) observaram que as maiores incidências de dengue em Tere-

sina, Piauí, ocorrem no primeiro semestre de cada ano, com destaque para o período de março 

a maio e de junho a agosto, coincidindo com os períodos mais chuvosos e de maior infestação 

pelo Aedes aegypti. Os autores constataram correlação positiva da incidência de dengue com a 

precipitação pluviométrica e com a temperatura.  As mais altas incidências de dengue foram 

encontradas nos meses de janeiro e fevereiro em outras cidades brasileiras (TEIXEIRA, 



123 

 

 

1999). Por outro lado, GONÇALVES e REBÊLO (2004) observaram correlação negativa da 

transmissão de dengue e temperatura ambiental durante as epidemias em São Luís, Maranhão. 

MORATO et al. (2005) encontraram em Salvador, Bahia, as maiores densidades de 

ovos de Aedes aegypti nos meses de janeiro e fevereiro, coincidindo com os meses de maior 

ocorrência de casos de dengue. PINHEIRO e TADEI (2002) avaliando a densidade das for-

mas imaturas de Aedes aegypti em diferentes depósitos encontrados em bairros de Manaus 

observaram que a maior densidade da espécie mostrava-se nos meses de chuvas, e a menor, 

nos períodos mais secos. STEIN et al. (2005) também observaram que o pico de abundância 

do Aedes aegypti ocorreram nos períodos de maior temperatura e pluviosidade (novembro e 

dezembro) na província do Chaco, Argentina. No entanto, no período do inverno os autores 

não registraram a presença do vetor.  

FORATTINI (2002) relata que as precipitações pluviométricas e elevada temperatura 

mostram relação positiva com a transmissão de dengue, podendo ser possível conhecer a di-

nâmica da doença com base no conhecimento desses fatores abióticos, e consequentemente 

contribuir para o controle. 

As chuvas em Rio Branco iniciam em  outubro e continuam até abril, coincidindo com 

o período de maior intensidade da incidência da dengue. O Aumento de transmissão de den-

gue tem sido observado no Brasil, Índia e Tailândia durante o período chuvoso (RAM et al., 

1998; TEIXEIRA et al., 1999; BARBAZAN et al., 2002; FNS, 2004). A maior concentração 

dos casos no período chuvoso é um aspecto que foi observado nas epidemias registradas em 

São Luís, Maranhão (GONÇALVES NETO e REBÊLO, 2004).   

Nos meses de setembro e outubro nota-se uma intensa elevação nos índices de infesta-

ção pelo vetor em Rio Branco. Nesse período observa-se uma intensa queda no nível do Rio 

Acre
4
, em decorrência da diminuição das chuvas no período seco, se tornando o período mais 

                                                 
4
 Monitoramento hidrológico. Agência Nacional de Águas (ANA)/ Serviço Geológico do Brasil         

(CPRM)/ Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). 2010. Boletim n°4. 
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crítico, com a falta ou intermitência de abastecimento de água para quase toda a cidade. Nesse 

período o número de depósitos utilizados para armazenar água é potencialmente aumentado, 

evidenciada pela alta infestação predial alcançada nesses meses. Os reservatórios utilizados 

para o abastecimento de água, por ficarem dispostos por um longo período nos ambientes ex-

ternos das residências, nas localidades urbanas da cidade de Rio Branco, propiciam excelentes 

condições para proliferação do vetor. Esse aspecto contribui, dessa maneira, para manutenção 

de população de Aedes aegypti, mesmo nos meses em que ocorrem poucas chuvas (FORAT-

TINI e BRITO 2003). O aumento da infestação pelo vetor em depósitos de armazenamento de 

água em Rio Branco mostrou ter sido favorecido pelo aumento gradual das chuvas nesse perí-

odo.  

A alta taxa de infestação em Rio Branco, nesse período, repercutiu na elevação e ex-

plosão da incidência de dengue nos meses de novembro e dezembro. RIBEIRO et al. (2006) 

observaram em São Sebastião, São Paulo, o aumento da infestação nos períodos mais quentes 

e com maior pluviosidade, com as chuvas aumentando a quantidade de criadouros e gerando 

condições ambientais mais apropriada para o desenvolvimento do adulto. 

Com a incidência elevada nos meses de novembro e dezembro, nota-se uma redução 

da infestação nesse período, fase em que as chuvas são mais intensas e frequentes, podendo 

ter resultado em altas taxas de mortalidade dos mosquitos por submersão das larvas nos cria-

douros sujeitos ao impacto das chuvas (CHRISTOPHERS, 1960). CÂMARA et al. (2009) 

observaram que as epidemias relacionadas com o clima no Rio de Janeiro mostraram fraca 

correlação com as precipitações pluviométricas totais, entretanto essa correlação foi significa-

tiva quando relacionado os períodos de menor pluviosidade. Os autores observaram que nos 

anos das maiores epidemias, a temperatura mostrava-se mais elevada.  
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Outros estudos realizados em diferentes cidades do Brasil mostram a influência do 

aumento das chuvas em relação à incidência da dengue (TEIXEIRA et al., 1999; FORATTI-

NI, 2002; AZEVEDO et al., 2002; LIMA et al., 2002; ALMEIDA et al., 2008). 

O período chuvoso de Rio Branco é geralmente caracterizado por períodos com maio-

res ou menores precipitações pluviométricas. Passados os meses de novembro e dezembro 

com baixas infestações, novamente em janeiro registra-se elevação da densidade de Aedes 

aegypti, coincidindo com a redução das chuvas nesse mês. Nota-se que quando há uma dimi-

nuição da precipitação de janeiro a fevereiro, a infestação vetorial continua elevando-se e 

quando a precipitação aumenta, a infestação tende a diminuir.  

Portanto, esse é um período que mostra variação dos coeficientes de incidência, num 

cenário com infestação alta, mas também oscilante nesses meses. Dessa forma, é possível que 

o mesmo fenômeno ocorrido em novembro, com a redução da infestação, possa ter ocorrido 

nos meses de janeiro e fevereiro com o impacto causado pelo aumento das chuvas, quando 

ainda mostram-se abundantes.  

As mudanças climáticas impactam diretamente na abundância e comportamento dos 

vetores, dos parasitas e sua relação com seus hospedeiros (DE LA ROQUE et al., 2001; HA-

LES et al., 2002). Para MOORE (1985) a pluviometria não se constitui em um bom indicador 

para abundância de larvas, porem o volume de água de chuva e o numero de dias das precipi-

tações podem ser bons preditores. 

A partir de março as chuvas diminuem consideravelmente até o final do período seco 

(agosto), reduzindo também a incidência de dengue em Rio Branco. Entretanto a redução dos 

índices pluviométricos não foi capaz de reduzir a incidência a níveis seguros, que pudessem 

evitar a ascendência da doença nos meses seguintes. Nota-se que os índices de infestação con-

tinuam elevados no período seco.   
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VELASQUEZ et al. (2007) observaram que os períodos de baixa infestação de Aedes 

aegypti concentraram-se em agosto (período seco), entretanto com a presença do vetor em 84 

a 90% das casas investigadas. Embora a maioria dos casos ocorra no período chuvoso, em 

Manaus, os índices elevados do vetor no período de poucas chuvas mostraram que a incidên-

cia de dengue é mantida também nesse período, bem como durante o ano inteiro (SIQUEIRA 

et al., 2005; PINHEIRO et al., 2005). CODEÇO et al., (2009) ao observarem a densidade de 

ovos de Aedes aegypti em ovitrampas, instaladas nos bairros mais populosos de Boa Vista, 

nos períodos de secas e de chuvas, constataram que a maior infestação dá-se no período chu-

voso, entretanto nos períodos do inicio das secas a infestação também é elevada (ZEIDLER et 

al., 2008). 

Nessa estação seca em Rio Branco as temperaturas continuam altas, diferenciando-se 

do clima de outras regiões do Brasil. Segundo CÂMARA et al. (2007), analisando as epide-

mias de dengue nas diferentes regiões do Brasil, concluiu que esses episódios são mais inten-

sos nos meses mais quente do ano, período do clímax reprodutivo do Aedes aegypti, abrevi-

ando seu ciclo evolutivo e prolongando nos meses mais frios (CONSOLI e OLIVEIRA, 

1994), quando cai a temperatura, mas a transmissão não cessa.  A queda da incidência nos 

período de junho a agosto, meses mais frios e com menos precipitação e umidade fortalece a 

hipótese de que as condições climáticas adversas à proliferação do vetor tiveram importante 

papel no término da epidemia de dengue em Belo Horizonte (ALMEIDA et al., 2008), além 

de que é reconhecido que a replicação do vírus no vetor é acelerada com o aumento da tempe-

ratura (REITER, 1996; WATTS et al., 1987).   

Com base nos autores, pode-se aventar que as altas temperaturas registradas na estação 

seca, em Rio Branco, tiveram influência na manutenção da dengue nesse período, pois, em 

alta temperatura ambiente, o período de incubação do vírus no mosquito é reduzido, aumen-

tando a taxa de picada (WATTS et al., 1987) e sua sobrevivência (RUEDA et al., 1990; TUN-
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LIN et al., 2000), e, portanto, sua capacidade vetorial, em que as taxas de infecção no vetor 

podem variar com as condições climáticas (REITER, 1988; REITER, 2001). 

A dinâmica da flutuação da densidade do vetor em função dos aspectos climáticos ex-

plica em parte as correlações significantes e as baixas correlações obtidas em Rio Branco. Há 

que considerar que o método utilizado, não observa associações estatísticas significantes, co-

mo o método timelag, que identifica correlação significante com os eventos determinantes 

ocorrendo antes do desfecho.   

ROSA FREITAS et al. (2006) encontraram associação entre a ocorrência de casos de 

dengue e a sazonalidade (chuvas e temperatura) ao considerarem o intervalo semanal para 

ocorrência da doença de acordo com antecipação dos eventos meteorológicos que precederam 

a doença. Outro estudo (ROSA FREITAS et al., 2003) realizado na mesma localidade, anteri-

ormente, demonstrou fraca correlação quando tentou achar associação entre ocorrência de 

casos e medição dos indicadores meteorológicos diários. O uso do método estatístico de time-

lag também revelou associação ao considerar o intervalo de tempo entre a chuva e a ocorrên-

cia de casos de dengue em São Sebastião, entretanto quando relacionadas no mesmo mês, essa 

associação não foi significativa (RIBEIRO et al., 2006).  

Em Maceió, embora os meses de maiores índices de infestação (março a gosto) coin-

cidiam com períodos das chuvas, SANTOS (2003) encontrou correlação significativa entre 

esses indicadores apenas em três anos de uma série histórica da transmissão de dengue de 

1997 a 2002. No referido trabalho, a correlação da infestação com a temperatura foi menor 

ainda, sendo identificadas em apenas dois anos. Avaliando o período interepidêmico em 

Bangkok, HAY et al. (2000) não detectaram correlação dos indicadores periódicos mensais de 

temperatura e pluviosidade quando relacionados com a transmissão de dengue.  

Há que considerar o grau de impacto que as medidas de controle possam ter causado 

na redução da infestação em alguns anos em Rio Branco, e com isso, ter influenciado nas me-
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didas associativas. Admite-se que os índices de infestação obtidos pelo levantamento de índi-

ce vetorial podem não ter refletido a realidade epidemiológica da dengue em Rio Branco.  

GOMES (1998) aponta os indicadores de infestação que são utilizados rotineiramente 

nos programas de controle no Brasil, como insuficientes para estimar risco de transmissão de 

dengue. Segundo o autor, nenhum deles é suficientemente capaz de medir a intensidade de 

infestação pelo vetor (GOMES, 1998). TEIXEIRA et al. (2001) observaram nas epidemias de 

1995, 1996 e 1999 em Salvador, Bahia, que a circulação viral tem sido estabelecida mesmo 

com níveis de infestação próximos a 1%, concluído que esse indicador deve ser muito próxi-

mos de zero ou zero para que seja evitada uma epidemia de dengue.  

Observou-se, pelos registros das informações, que as atividades de levantamento en-

tomológico na cidade de Rio Branco não tiveram uma cobertura adequada, permanecendo 

bairros sem o conhecimento de indicador de risco pela infestação do Aedes aegypti. Mensal-

mente se constata essa falha quando se observa a ausência do vetor ou infestação muito baixa 

mesmo em períodos em que os coeficientes de incidência se apresentavam muito elevados. 

Destaca-se nesse aspecto, a identificação de um período de interrupção das atividades de le-

vantamento de índices de infestação em 2006.  

SOUZA-SANTOS e CARVALHO (2000) observaram, na Ilha do Governador, no Rio 

de Janeiro, que a interrupção das atividades de controle de Aedes aegypti fez com que a espé-

cie ultrapassasse os níveis anteriores de infestação. Esse aspecto foi observado por MIT-

CHELL (1996) que concluiu ser frequente esse feedback, quando há o relaxamento das ações 

de controle da espécie. 

TEIXEIRA et al. (2001) atribuíram o insucesso das ações voltadas ao controle do ve-

tor, ao aspecto operacional, haja vista que o programa de controle é inteiramente voltado ao 

controle físico e químico, não havendo ações de melhoria de saneamento e educação, além de 

que, as ações diretas ao vetor não compreendem a cidade como um todo e a maioria dos ciclos 



129 

 

 

de tratamento são descontínuos, deixando muitas áreas desprotegidas, fazendo com que o ve-

tor siga seu curso de proliferação.  

O controle do vetor encontra hoje um ponto crítico relacionado à resistência crescente 

do Aedes aegypti aos larvicidas de uso habitual nas atividades de controle (TAUIL, 2002). A 

resistência do Aedes aegypti ao temephos já foi detectada em várias cidades do Brasil (Rio de 

Janeiro, São Paulo, Espírito Santo), Ásia, Caribe e de países da América do Sul, como Vene-

zuela e Bolívia (WHO, 1980; SCHOFIELD et al., 1984; CHIONG et al., 1985; RAWLINS e 

WAN, 1995; MAZZARI e GEORGHIOU, 1995; MARCORIS et al., 1995; CARVALHO e 

SILVA, 1999; BRAGA et al., 2000; LIMA et al., 2003).  

O controle do Aedes aegypti em Rio Branco tem sido direcionado, principalmente, ao 

controle químico de larvas com aplicação de temephos nos depósitos com águas, cujos recipi-

entes são normalmente encontrados nos domicílios e peridomicílios das residências. O uso da 

substância desde o início do programa de controle do vetor na cidade pode ter conferido à 

espécie certo grau de resistência ao inseticida. Portanto, a ineficácia do inseticida pode ter 

sido também um aspecto que influenciou a inefetividade das ações de controle ao vetor na 

cidade de Rio Branco, evidenciada pelas infestações elevadas em quase todos os meses do 

ano.  

Atualmente o programa de controle do vetor em Rio Branco está utilizando também 

biolarvicida
5
 à base de Bacillus thuringiensis var Israelensis (Bti), entretanto não se conhece 

o grau de efetividade e o impacto que o uso casado desses dois inseticidas possa estar causan-

do na diminuição da infestação nos criadouros. 

PINHEIRO e TADEI (2002) inferem que a composição física e química dos recipien-

tes que são infestados pelo Aedes aegypti pode influenciar nas atividades de controle devido à 

hidrolização do temephos, limitando o tempo de efetividade do inseticida na redução da infes-

                                                 
5
 Informação técnica da Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal/ Secretaria Municipal de 

Saúde de Rio Branco 



130 

 

 

tação pelo vetor nos depósitos. Em um experimento, após dois meses de aplicação do insetici-

da nos depósitos utilizados para armazenamento de água, esses autores observaram uma mor-

talidade abaixo de 80% das formas larvárias de Aedes aegypti. MONTEIRO et al. (2009) ob-

servaram que as estratégias de controle a esse vetor na cidade de Teresina, Piauí, não têm sido 

eficazes de modo que causasse um efeito epidemiológico positivo. 

Outro aspecto que possa ter ajudado a “mascar” a associação entre as variáveis em Rio 

Branco, seria o elevado número de subnotificações que normalmente ocorre em crianças ou 

mesmo o grau de imunidade que parte da população da cidade pode ter adquirido após ter 

passado pelas epidemias já registradas. 

5.5. ASSOCIAÇÃO DE DENGUE COM ASPECTOS DEMOGRÁFI-

COS, AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS 

A transmissão da dengue ocorre essencialmente na área urbana, favorecida pelas con-

dições ecológicas, demográficas, políticas, econômicas e culturais, em que se encontram os 

fatores fundamentais para sua ocorrência: O homem, o vírus e o vetor (MARZOCHI, 1994).  

A distribuição dos riscos de exposição às infecções pelo vírus da dengue, em relação 

às distintas situações citadas, ainda é uma questão controversa e tem sido relacionada tanto à 

área onde residem as populações sob precárias condições de vida quanto àquelas em situações 

mais favoráveis (MEDRONHO, 1995; COSTA e NATAL, 1998; VASCONCELOS et al., 

1998; SIQUEIRA et al., 2004; CAIAFFA et al., 2005;  MONDINI e CHIARAVALLOTI 

NETO, 2007), havendo ainda, outros estudos que encontraram transmissão de dengue similar 

entre os diferentes níveis  socioeconômicos (VASCONCELOS et al., 1999; TEIXEIRA et al., 

2002; ESPINOZA-GOMÉZ et al., 2003).  
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Esses estudos demonstram que a ocorrência da dengue pode variar entre as localida-

des, em que o aspecto urbano-social pode criar ambientes que favoreçam ou não a prolifera-

ção do vetor da dengue, que tem mostrado extraordinária capacidade de adaptação ao ambien-

te urbano, estando adaptado a se reproduzir em ambientes domésticos e peridomésticos, utili-

zando-se de recipientes que armazenam água potável e recipientes descartáveis que acumulam 

água da chuva (TEIXEIRA, 1999; TAUIL, 2001). A variabilidade da incidência entre as loca-

lidades reflete as condições adversas da transmissão do vírus considerando aspectos relacio-

nados aos fatores macro e microdeterminantes (KUNO, 1995). 

Em Rio Branco foi observada uma associação da ocorrência de casos de dengue e in-

festação predial pelo Aedes aegypti, mostrando que a intensidade dos eventos entre os bairros 

apresentou relação com a intensidade da infestação nos seus imóveis.  

Observa-se, espacialmente, em parte das unidades espaciais, uma relação entre o nível 

de exposição ao vetor e o risco de ocorrência de dengue entre os bairros. Entretanto alguns 

estudos têm mostrado que os indicadores comumente utilizados para determinar o grau de 

infestação pelo Aedes aegypti nem sempre apresentam correlação com a incidência de dengue, 

amostrando elevada transmissão da doença mesmo em níveis de baixas infestações pela espé-

cie (FOCKS e CHADEE, 1997; GOMES, 1998; TEIXEIRA et al., 2001).   

Portanto, baixos índices de infestação pelo Aedes aegypti podem ter reduzido os riscos 

do incremento da dengue em alguns bairros de Rio Branco, entretanto, não eliminaram a 

transmissão. TAUIL (2002) afirma que quando a dengue alcança expansão numa determinada 

localidade, as atividades de controle tornam-se menos eficiente, em que na maioria das vezes, 

não se observa impacto das ações (REITER, 1992, REITER e GLUBER, 1997). CONSOLI e 

LOURENÇO-DE-OLIVEIRA (1994) apontam que os métodos utilizados pelos serviços de 

vigilância do Aedes aegypti são utilizados para determinar a infestação pela espécie, entretan-

to não são capazes de refletir a população de fêmeas potencialmente infectantes.   
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DONALÍSIO (1999) afirma que a transmissão da dengue pode não estar ligada a uma 

quantidade de criadouros, mas sim, estaria na dependência do tamanho da população do vetor 

ao atingir um ponto crítico para que possa sustentar o processo de veiculação do vírus. Em 

Rio Branco esses aspectos podem ter se caracterizado em alguns bairros em que a incidência 

foi intensa, embora a infestação pelo vetor apresentasse níveis baixos nos imóveis investiga-

dos.  Outros autores (FOCKS et al., 1995; MORRISON et al., 1997) também negam haver 

correlação significativa entre densidade de Aedes aegypti e epidemias de dengue, bastando 

apenas a presença do vetor e o vírus nas áreas endêmicas.  

O aspecto demográfico, caracterizado pelo contingente populacional e de imóveis nos 

bairros mostrou uma associação significativa com os casos de dengue e com a infestação pelo 

Aedes aegypti. Essa dependência revela o cenário explicativo para esclarecer os condicionan-

tes essenciais que estruturam o tripé epidemiológico da cadeia de transmissão de dengue 

(KUNO, 1995; REITER e GUBLER, 1997).  

Os bairros de Rio Branco com maior número de casos e de infestação predial caracte-

rizaram-se pelo elevado contingente populacional e grande número de imóveis que resultaram 

em lugares com elevados riscos de incidência de dengue. O adensamento de imóveis poten-

cializou o risco, favorecendo uma proliferação e uma distribuição mais rápida do vetor entre 

os imóveis, além de uma rápida expansão do vírus entre as pessoas, devido à proximidade 

entre os imóveis em alguns bairros.  

De acordo com RODHAIN e ROSEN (1997) a persistência da infecção da dengue só 

ocorre em espaços urbanos que mantêm elevados índices de infestação e grandes adensamen-

to populacionais, tanto em áreas com deficientes condições sanitárias com em áreas com ade-

quada infra-estrutura de saneamento ambiental (MONTESANO-CASTELLANOS e RUIZ-

MATUS, 1995; TEIXEIRA e BARRETO, 1996).  
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LAGROTTA et al (2008) mostraram que a alta concentração de imóveis e elevada 

densidade populacional levou ao aumento da infestação pelo Aedes aegypti. TEIXEIRA et al 

(2003) em estudo de soroepidemiológico em Salvador, Bahia, observaram a correlação da 

soroprevalência de dengue das epidemias em anos anteriores com a densidade populacional, 

entretanto os autores não encontraram correlação significante entre os indicadores de infesta-

ção e a soroincidência por dengue nesse estudo.  

Foi observado que a dengue na cidade de Rio Branco não esteve associada à qualidade 

de vida das populações, mostrando que todas as classes sociais apresentam chances parecidas 

para transmissão dos vírus. A distribuição da dengue é observada em quase toda a totalidade 

do espaço de Rio Branco, atingindo tanto as áreas onde há maior concentração de bairros com 

índice de qualidade de vida elevado (áreas mais centrais e urbanizadas) como bairros com 

menor qualidade de vida (áreas periféricas e menos urbanizadas). Entretanto o nível de infes-

tação pelo Aedes aegypti mostrou que a proliferação do vetor é influenciada pelas condições 

em que a população vive nos bairros, mostrando uma correlação significativa direta, que evi-

dencia que os bairros que estão mais infestados pelo Aedes aegypti são aqueles que apresen-

tam melhor qualidade de vida.  

PINHEIRO e TADEI (2002), por outro lado, encontraram elevada infestação de larvas 

Aedes aegypti nos bairros pobres de Manaus em diferentes depósitos utilizados como reserva-

tório para armazenamento de água.  Outros estudos têm mostrado a infecção pelo vírus da 

dengue em bairros pobres do Ceará, São Luís e Maranhão (VASCONCELOS et al., 1998; 

TEIXEIRA et al., 1999; VASCONCELOS et al., 1999). MACIEL-DE-FREITAS et al (2007) 

encontraram maior quantidade de pupas de Aedes aegypti em reservatórios de bairros com boa 

estrutura de saneamento que em favelas corroborando com os resultados encontrados em nos-

so estudo.  
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Na cidade de São José do Rio Preto MONDINI e CHIARAVALLOTI NETO (2007) 

encontraram associação da incidência de dengue com variáveis socioeconômicas apenas para 

um período entre dez desses segmentos temporais analisados, onde observaram que a classe 

de menor nível socioeconômico era a mais acometida pela doença. Na cidade de Iquitos, Peru, 

GETIS et al (2003) encontraram uma distribuição homogênea do vetor nos estratos socioeco-

nômicos.  

VASCONCELOS et al (1998) demonstraram por um estudo soroepidemiológico na 

cidade de Fortaleza, Ceará, que a ocorrência de infecção pelo vírus da dengue esteve mais 

presente nas áreas com melhores condições de vida, entretanto os autores inferiram nos tipos 

de criadouros que são mais presentes e vulneráveis para o desenvolvimento do vetor nessa 

classe econômica (vasos de plantas e descartáveis), diferenciando-se dos encontrados em Rio 

Branco, que mesmo nas classes mais favorecidas, os criadouros para armazenamento de água 

são os predominantes com a presença do vetor nas investigações entomológicas. Dentre esses 

depósitos, incluem-se as caixas d’água no nível do solo, que são preenchidas com água cons-

tantemente na falta e/ou intermitência do abastecimento pela rede pública. Esse tipo de depó-

sito, normalmente, é vulnerável no ambiente pela falta de proteção com tampas em condições 

adequadas que pudessem evitar a oviposição de fêmeas de Aedes aegypti.    

Em Manaus, a presença abundante desse vetor em quase toda cidade, fez com que os 

diferentes estratos socioeconômicos dos bairros da cidade não mostrassem diferença significa-

tiva em relação à infestação pelo Aedes aegypti e a transmissão de dengue (VELASQUEZ-

RÍOS et al., 2007).  Essa explicação pode ser aplicada para a falta da significância da ocorrên-

cia de casos de dengue e o índice de qualidade de vida em Rio Branco, haja vista que a doen-

ça já percorreu quase toda extensão da cidade, mostrando que a vulnerabilidade para a prolife-

ração do vetor e infecção pelo vírus está presente em qualquer nível socioeconômico.  
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Outra explicação seria o uso de dados secundários obtidos dos sistemas oficiais de no-

tificação, que em geral, registram casos notificados nos serviços públicos, usualmente mais 

frequentados pela população de mais baixa renda, não incluindo parte dos casos que ocorrem 

em áreas da cidade com melhores condições de vida, podendo distorcer o conhecimento da 

circulação do vírus.  

No presente trabalho os resultados não direcionaram para uma associação entre a ocor-

rência de dengue e o índice de qualidade de vida para qualquer que fosse o nível socioeconô-

mico. Em Rio Branco, durante o período desse estudo, foi constatado que mais de 90% dos 

casos, informados ao sistema de vigilância, foram notificados nas unidades de saúde públi-

cas
3
. Com isso, pressupõe-se que uma parcela do total de casos tenha sido subnotificada nos 

serviços de saúde particulares, que normalmente  representam as principais fontes de assistên-

cia à saúde mais procurada pela população com melhores condições econômicas.  

A correção desse aspecto poderia ter fortalecido a associação em direção aos bairros 

com melhor qualidade de vida, haja vista que foram obtidas correlações significativas, reve-

lando que a infestação pelo Aedes aegypti é mais elevada em áreas com melhor qualidade de 

vida. Além disso, a intensidade da ocorrência dos casos nos bairros mostrou-se diretamente 

associada com o nível da presença desse vetor nos imóveis da cidade. 

Outras pesquisas em cidades de regiões brasileiras mostraram resultados contrastantes 

com o obtido no presente estudo. RIBEIRO et al (2006) aventaram a hipótese da precária es-

trutura de saneamento estar relacionada com a alta densidade de Aedes aegypti e elevados 

coeficientes de incidência de dengue. MEDRONHO (1995) observou que a maior incidência 

de dengue ocorria nas áreas com nível socioeconômico mais precário, de maior densidade 

populacional e de mais baixa infraestrutura urbana.  

Em Ribeirão Preto, PONTES (1992) registrou na epidemia de 1990/1991 uma visível 

concentração de bairros com altas incidências de dengue, situados em áreas de precárias con-
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dições de vida.  COSTA e NATAL (1998) encontraram associação positiva do risco de trans-

missão de dengue em relação aos aspectos socioeconômicos em São José do Rio Preto, infe-

rindo que as classes menos favorecidas contribuíam mais para transmissão da dengue que as 

classes com melhores condições socioeconômicas, demonstrando assim a heterogeneidade 

espacial da ocorrência da doença.  

TEIXEIRA et al (2003) detectaram maior soroprevalência da dengue nos estrato de 

pior condições de vida, entretanto não houve significância estatística entre a soroincidência e 

os estratos socioeconômicos. Os autores explicaram que as taxas de incidência tendem a se 

igualar nas categorias após o estabelecimento da transmissão viral. Em favelas da Ilha do Go-

vernador, Rio de Janeiro, foi observado que essas localidades eram permanentemente infesta-

das pelo Aedes aegypti (SOUZA-SANTOS e CARVALHO, 2000).  

É importante salientar que Rio Branco é uma cidade de médio porte, caracterizada por 

baixa densidade demográfica e com diferente complexidade de urbanização em relação às 

grandes cidades do sudeste e nordeste do Brasil. Esses aspectos podem ser determinantes para 

caracterizar o perfil epidemiológico da epidemia de dengue em relação às condições de vida 

nos bairros da cidade. É possível inferir, que haja um gradiente diversificado de qualidade de 

vida nos bairros da área urbana de Rio Branco, onde possivelmente, não foi detectado pelo 

método de agregação de áreas utilizado em nosso estudo.  

Segundo MACHADO et al (2007) os casos de dengue ocorrem principalmente em 

áreas heterogêneas, onde em um determinado espaço geográfico é possível identificar a con-

vivência de diversos estratos socioeconômicos em uma mesma região, que pode favorecer a 

difusão e manutenção da transmissão. 

A falta e/ou a distribuição intermitente de água pelo sistema de abastecimento público 

também tem favorecido a reprodução e disseminação do vetor em algumas áreas (SABROZA 

et al., 1992; BARCELLOS et al., 1998; SOUZA-SANTOS, 1999).   
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A correlação da ocorrência de casos de dengue foi observada quando se considerou 

apenas os setores que tinham em seu território imóveis ligados à rede de abastecimento. A 

diferença no quantitativo de imóveis ligados à rede mostrou uma associação inversa significa-

tiva. Foi possível identificar os setores onde a ocorrência dos casos tende a ser mais intensa, 

ou seja, quanto menor o número de imóveis, no setor, ligados à rede de abastecimento de 

água, maior seria o risco de transmissão de dengue. A pesquisa indicou que o fato de ter água 

canalizada pode ter sido um fator protetor em alguns bairros, pois desta forma não se tornaria 

necessário estocar água em recipientes favorecendo a proliferação do vetor. 

 Esses resultados concordam com os obtidos por TEIXEIRA et al (2008) quando ava-

liou a epidemia de dengue em 2002 no Rio de Janeiro, onde observaram uma correlação in-

versa entre esses indicadores. PINHEIRO e TADEI (2002) notaram que, a rápida urbanização 

em Manaus, associada com a deficiente estrutura sanitária e falta de abastecimento de água, 

criou um ambiente propício para o aumento da densidade do vetor na cidade.  

TAUIL (2002) fazendo um estudo generalizado dos aspectos relacionados à dengue 

aponta a dificuldade do poder público quanto à ampliação e regularização do abastecimento 

de água encanada e da coleta de lixo nas periferias das cidades brasileiras. Com isso, o autor 

considera praticamente inexequível, a eliminação do Aedes aegypti nas médias e grandes ci-

dades com complexidade da vida urbana de hoje.    

Por outro lado, não foi observada a associação significante quando se considerou os 

bairros onde não havia nenhum imóvel ligado à rede de abastecimento de água . Esse resulta-

do pode ser explicado por ser a maioria desses bairros estruturados em forma de loteamentos, 

de formação recente e com quase nenhuma estrutura de saneamento público. Os ambientes 

dessas localidades apresentam características urbano-rurais, formadas por poucos imóveis e 

baixa densidade populacional. Esse conjunto de características, de certa forma, dificultam a 
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adaptação, o desenvolvimento e proliferação do Aedes aegypti, consequentemente, reduzindo 

o risco de transmissão de dengue e o tempo da circulação do vírus  nessas áreas.  

Outro aspecto que pode ter mascarado a associação nessas áreas, seria a prioridade da-

da aos planejamentos das atividades de levantamento de índice de infestação para as localida-

des mais urbanizadas. O registro dessas atividades mostra que na maioria dos anos, as locali-

dades mais recentes, menos urbanizadas e sem infraestrutura de saneamento, não tiveram seus 

imóveis amostrados para obtenção dos níveis de infestação.  

A água utilizada pela população desses bairros é normalmente obtida de poços semi 

artesianos, chamadas popularmente de cacimbas, que são comuns nos peridomicílios desses 

bairros. Todos esses aspectos citados podem ter também interferido na associação do abaste-

cimento de água com a infestação pelo Aedes aegypti, que não foi significante para nenhuma 

das formas testadas. Entretanto, o valor da correlação entre essas variáveis apontou para uma 

relação inversa (não significativa) quando avaliado os setores em que havia bairros ligados à 

rede de abastecimento de água. Esse aspecto aponta que a dependência da infestação pelo 

vetor em relação ao abastecimento de água pela rede pública nesses setores pode vir a se esta-

belecer no futuro, com as propostas de investimentos do PAC (Plano de Aceleração do Cres-

cimento) para melhoria da infraestrutura sanitária da cidade de Rio Branco.   

Uma análise global da associação destes aspectos socioeconômicos e ambientais mos-

tra que a dengue é mais estabelecida em áreas onde há um elevado contingente populacional e 

uma grande quantidade de imóveis intensamente adensados, localizados em regiões onde 

existe abastecimento precário de água pela rede pública. Esses aspectos têm favorecido a he-

terogeneidade da incidência de dengue tanto em áreas com elevada qualidade de vida como 

em áreas menos favorecidas, em função de ambientes comuns que favoreceram a sinantropia 

do vetor e expansão da infecção pelo vírus da dengue, quando introduzidos no espaço em que 

essas populações vivem. 
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Apesar dos resultados obtidos, há que se considerar que o método utilizado de agrega-

ção das variáveis para avaliar a associação entre os indicadores epidemiológicos e os indica-

dores demográficos, ambientais e socieconômicos podem ter interferido no grau de associa-

ção. Além desse aspecto, a metodologia escolhida para analisar tais variáveis, tal como foi 

feita, deve-se, além dos aspectos relacionados ao quantitativo de casos (subnotificação) e da 

infestação vetorial, à falta de informações regulares nos de setores que registram as informa-

ções sociodemográficas da população de Rio Branco.  

Em relação ao índice de infestação predial, outro fator que pode ter interferido nos re-

sultados, poderia ser a falta uma análise diferenciada entre os bairros, conhecendo a porção 

que cada bairro representou no levantamento amostral e em quais meses ele foram submetidos 

às atividades a cada ano observado. Outra possível interferência que possa causado nesse es-

tudo, reflete a condição do uso de dados secundários, onde não é possível se saber o certo o 

local provável de infecção dos pacientes e se de fato foram infectados pelo vírus, pelo fato de 

notificarem sintomas condizente com a doença.   

5.6. CIRCULAÇÃO DO VÍRUS DA DENGUE E EXPANSÃO DA IN-

FESTAÇÃO PELO Aedes aegypti NA ÁREA URBANA DE RIO 

BRANCO 

A expansão da dengue na área urbana de Rio Branco mostra uma trajetória temporal 

(2000-2007), quando se observa episódios sazonais das epidemias intercaladas por períodos 

interepidêmicos. A espacialização dos indicadores epidemiológicos, caracterizando o risco da 

doença, retrata um perfil epidemiológico vulnerável, a cada ano, para o recrudescimento e 

intensificação da infecção pelo vírus. 
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Observa-se que na primeira epidemia ocorrida em 2000, a distribuição da dengue e da 

infestação pelo Aedes aegypti mostrava-se intensa em poucos bairros. Em 2001 a transmissão 

torna-se mais intensa já num contexto de infestação pelo vetor altamente expandido na cidade. 

Após esses dois anos de epidemia, com sorotipos 1 e 2, ocorre um período (2002-2003) quan-

do se observa a diminuição de registro de casos entre os bairros. A infestação pelo vetor se 

mantém entre os bairros, quando em 2003, a espécie já proliferava em níveis elevados em 

uma parte da cidade, configurando-se, assim, em ambientes altamente propícios para surgi-

mento de novas epidemias. Nesse ano, mais de 60% dos bairros de Rio Branco apresentaram 

níveis de infestação em alerta e indicando risco de epidemia.  

Apesar das primeiras epidemias ocorridas, observa-se que em mais da metade dos 

bairros, até esse momento, a infecção do vírus ainda não tinha afetado parte da população. 

Diante dessa realidade sugere-se a manutenção de um elevado contingente populacional vul-

nerável às primeiras infecções, muito embora se aceita que a subnotificação de um número 

expressivo de casos possa ter ocorrido nessas áreas. Esse aspecto associado a um contexto 

ambiental favorável, com elevada infestação na maioria dos bairros despontou nas epidemias 

de 2004 e 2005, com a introdução do sorotipo DEN 3.  

Após esses períodos, a incidência de dengue regride a níveis endêmicos nos anos de 

2006 e 2007 na maioria dos bairros, entretanto, mesmo com as atividades de controle do vetor 

sendo implementadas desde o início da transmissão na área urbana, não se observa uma redu-

ção significante do vetor na maioria dos bairros.  

Em 2006 as atividades de levantamento de índice foram interrompidas durante quase 

todo o ano, embora com continuidade das atividades de controle larvário em toda cidade. A 

inefetividade das ações de controle do vetor foi evidenciada após a retomada das atividades de 

levantamento das formas imaturas nos bairros da cidade, apresentando expansão e intensidade 

semelhantes ao obtido no período epidêmico de 2005.  
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Embora a cidade tenha vivenciado esses períodos epidêmicos, baixas incidência de 

dengue ainda era observada na maioria dos bairros apontando que a cidade poderia passar por 

outras epidemias futuramente, mesmo com a circulação dos mesmos sorotipos que já haviam 

causado epidemias anteriores.  Após o período analisado do estudo presente, a cidade de Rio 

Branco vem sofrendo epidemias sequenciais a cada ano, cada vez mais intensas e severas, 

com aumento de casos de febre hemorrágica e de óbitos. Dessa forma observa-se que a manu-

tenção da infestação em altos níveis nos períodos interepidêmicos tem facilitado a manuten-

ção de um ciclo contínuo de transmissão de dengue na maioria dos bairros da cidade de Rio 

Branco.  

5.7. ANÁLISE DE AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DA INCIDÊN-

CIA DE DENGUE NA ÁREA URBANA DE RIO BRANCO 

A análise de autocorrelação espacial da incidência da dengue em Rio Branco mostrou, 

pelo Índice de Moran Global que a distribuição da doença na cidade ocorre de forma diferen-

ciada entre os bairros, evidenciada pelos baixos valores de autocorrelação espacial obtidos. 

Não se observa uma formação de aglomerados espaciais (clusters) configurando, distintamen-

te, áreas com maior ou menor incidência de dengue. A ausência de clusters foi observada tan-

to no período interepidêmico (2003), quando a incidência de dengue foi 486, 60 como nos 

períodos epidêmicos (2004 e 2005) com índices de incidência de 2066,81 e 1966,77 respecti-

vamente. 

A aleatoriedade dos valores de incidência de dengue em Rio Branco pode está relacio-

nada à diversidade de condições de vida encontrada entre os bairros favorecendo de formas 

distintas a proliferação do Aedes aegypti (TEIXEIRA e BARRETO, 1996; COSTA e TEI-

XEIRA, 1999). De alguns fatores pode-se suspeitar como determinantes dessa conformação 
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espacial, as características relacionadas quanto à infraestrutura de saneamento básico, aspec-

tos socioeconômicos e demográficos, entre outros, que direta ou indiretamente expressam as 

condições de vida da população de cada bairro da cidade (SABROZA et al., 1992; BARCEL-

LOS et al., 1998; SANTOS, 1999).  

Os coeficientes de incidência de dengue atingidos entre os bairros de Rio Branco di-

minuiu a dependência espacial entre eles, em que se observa, analisando os LISA Maps, que 

poucos bairros mostraram significância estatística em relação aos seus vizinhos, evidencian-

do, assim, que a intensidade da dengue em Rio Branco não é influenciada pela proximidade 

entre os bairros. A heterogeneidade da transmissão é encontrada na maioria das pesquisas 

(80%) que utilizam dados espaciais (FLAUZINO et al., 2009), que inferem o aspecto da parti-

cularidade dos espaços em que a doença ocorre, que possui historicidade própria, fruto de 

processos sociais e políticos singulares (SABROZA et al., 1992).  

Embora os resultados não tenham mostrado uma dependência espacial marcante para a 

cidade de Rio Branco como um todo, ainda assim, é possível detectar alguns bairros, espalha-

dos pela cidade apresentando uma relação espacial com seus vizinhos mais próximos. Nem 

mesmo o aumento explosivo no número de casos nos períodos epidêmicos foi possível de 

alterar o cenário de dependência espacial na cidade. 

Dentre os 13 bairros que apresentaram significância de autocorrelação espacial, identi-

ficada pelo LISA (p<0,05), foi observada predominância do padrão Q2, ou seja, a dependência 

espacial ocorreu mais em áreas em que a incidência de dengue era baixa ou em áreas sem re-

gistro de casos. Torna-se evidente que mesmo que esses bairros tenham passado pelas epide-

mias de dengue, alguns aspectos relacionados entre esses espaços favoreceram o aspecto de 

baixa incidência da dengue ou de ausência de casos entre eles, portanto mostrando a estabili-

dade destas áreas em relação ao nível de incidência de dengue.  
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Foi observado no Moran Map que os bairros com padrão Q2 tinham em volta deles 

tanto bairros com baixos índices de qualidade de vida, como bairros com classes mais favore-

cidas, onde apresentaram também baixos índices de incidência de dengue. A análise de asso-

ciação de Pearson confirma, em parte, essa explicação desse padrão espacial encontrado, em 

que a incidência de dengue não mostra ser favorecida pelas condições de vida. A forma como 

se organiza o espaço urbano e o modo de vida das populações têm sido considerados fatores 

determinantes na transmissão da dengue por proporcionar condições para proliferação do Ae-

des aegypti (TEIXEIRA e BARRETO, 1996; COSTA e TEIXEIRA, 1999). Esse aspecto foi 

observado para os bairros que apresentaram dependência espacial significativa Q4, onde os 

bairros à sua volta apresentam diferentes níveis de condições de vida em relação aos centrais.  

A dependência espacial também é revelada temporalmente, repetindo-se em algumas 

áreas onde a relação com a vizinhança mostrou-se espacialmente significante como nas áreas 

onde estão os bairros com classificação Q2- Loteamento Santa Luzia e Jaguar; Vila Ivonete; 

Jardim Europa e Conj. Paulo César de Oliveira e Q4- Plácido de Castro e Bahia.  

Essa repetição do padrão espacial pode ser devido aos aspectos comuns que se man-

tém nesses ambientes determinando o nível de incidência da dengue nessas áreas, embora é 

caracterizado nesses espaços variados níveis de condições de vida. Dentre os aspectos comuns 

que possam estar modulando a incidência de forma homogênea nessas áreas podem ser a ofer-

ta de água pelo sistema público acarretando um comportamento da população de maneira si-

milar para armazenamento ou não de água, regularidade do serviço de coleta de lixo, o grau 

de imunidade para infecção pelo vírus, a facilidade de notificação e acesso aos serviços de 

saúde na sua localidade, entre outros.  

TEIXEIRA e MEDRONHO (2008) analisando espacialmente os fatores que estavam 

relacionados com a transmissão de dengue, observaram, pela análise do índice de Moran Glo-

bal, valores significantes da incidência com o percentual da população que obtinha água en-
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canada, com a proporção de população urbana e com o percentual de cobertura das áreas pelo 

PSF (Programa de Saúde da Família).  

Apesar das análises de significância espacial terem detectado poucas áreas com de-

pendência espacial, o Box Map mostra uma tendência de formação de padrões espaciais na 

cidade. Observa-se uma ligeira diminuição de áreas Q2 e ao mesmo tempo um aumento de 

áreas Q3. Tal comportamento demonstra que o aumento da incidência ao longo do tempo em 

alguns bairros, antes de baixa incidência, está modificando a estrutura espacial dessas regiões 

para espaços de transição, de baixo para alto, fato que pode ter se desencadeado nas epidemias 

sequenciais de 2008, 2009 e 2010.  

Nota-se no Box Map o aumento de áreas Q1 na regional da Floresta, onde a incidência 

de dengue sido baixa em alguns bairros, mas ao passar pelas epidemias de 2004 e 2005, apre-

sentaram grau de alerta. Apesar dessa alteração ainda não apresentar significância, alguns 

bairros dessa regional já mostram um regime espacial de elevada incidência de dengue junta-

mente com seus vizinhos mais próximos. A mudança desses regimes espaciais podem tam-

bém ter mostrado dependência após as epidemias que ocorreram atualmente. 

 Padrões espaciais Q1 foram observados nas regiões oeste e no centro do Rio de Janei-

ro por ALMEIDA et al (2008), que explicaram a formação desse regime espacial na região 

oeste pela precária infraestrutura nos bairros de ocupação mais recente, enquanto que a expli-

cação para região central seria a alta densidade populacional. Na região da cidade de Rio 

Branco onde o Box Map tem mostrado o aparecimento de padrão Q1 para alguns bairros, há 

também bairros antigos e populosos, entretanto, com deficiência nos serviços de saneamento, 

o que poderia ser um aspecto que pudesse estar aumentando a dependência espacial nessas 

áreas.   

Embora o número de áreas Q1 seja baixa (Box Map), é necessário que a vigilância da 

dengue nessas áreas seja redobrada, pois os altos valores de incidência podem estar associado 
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a uma área homogênea em relação à condições ambientais e socioeconômicas que estejam 

favorecendo a transmissão de dengue. GALLI e CHIARAVALLOTI (2008) detectaram au-

mento temporal de áreas com padrões de maior risco em São José do Rio Preto, São Paulo. 

Para WEN et al (2006), a análise espaço-temporal dos eventos podem ser úteis para o reco-

nhecimento de padrões da doença e para avaliação da eficácia das medidas de controle.  Esses 

autores caracterizam as áreas de maior risco de dengue, como possíveis locais de espalhamen-

to de casos de dengue para outros pontos.   

Ainda são poucos e recentes os estudos relacionados à dengue com abordagens de lo-

calizações espaciais e uso de técnicas de sistemas de informações geográficas (FLAUZINO et 

al., 2009), entretanto tais pesquisas tem se mostrado imprescindíveis para o conhecimento dos 

aspectos determinantes da doença, permitindo um resgate da atmosfera socioambiental na 

produção e reprodução da doença, fornecendo, assim, análises robustas para capacitar os ser-

viços de saúde para a vigilância e controle da transmissão de dengue e do Aedes aegypti.  

Apesar da ferramenta utilizada para análise espacial dos coeficientes de incidência de 

dengue não ter encontrado áreas prioritárias para ações de vigilância e controle de vetores 

(hotspots), outras pesquisas já mostraram a importância dessa ferramenta como suporte nas 

políticas de saúde para o controle da dengue em outras localidades. Sendo assim, faz-se ne-

cessário a continuidade desta metodologia para avaliar a transmissão de dengue na cidade de 

Rio Branco, para com isso, poder definir estratégias de controle mais efetivas, com base em  

planejamentos específicos para diferentes regiões da área urbana da cidade. Dessa forma, o 

uso de informações com qualidade torna-se imprescindível para fortalecer o poder dessa fer-

ramenta nas análises de dependência espacial em estudos posteriores.  
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6  CONCLUSÕES 

 

 Não foi detectado uma tendência da incidência da dengue para determinado sexo, sendo 

elevada em todas as faixas etárias, entretanto, a mais acometida compreendeu jovens e 

adultos entre 15 a 49 anos. A classe de escolaridade que apontou maior ocorrência de ca-

sos concentra jovens e adultos que não concluíram o ensino médio. 

 A ocorrência da dengue foi registrada nas duas estações (seca e chuvosa), entretanto o 

aumento da incidência parece estar mais relacionado aos inícios das chuvas nos períodos 

de transição da estação seca para a chuvosa. A infestação predial mostrou-se elevada na 

maioria dos meses, com redução nos períodos de maior intensidade das chuvas. As altas 

temperaturas, combinadas com as chuvas pareceram determinar a manutenção da dengue 

nas duas estações. 

 A intensidade da incidência da dengue oscila entre os bairros, entretanto a infestação pre-

dial é altamente expandida entre eles, em que a maioria das localidades apresenta indica-

dores do vetor comumente registrado acima de 1%. 

 O aumento de casos de dengue mostrou-se associado com aumento da infestação pelo 

Aedes aegypti em bairros populosos.  

 A intensidade da ocorrência dos casos não mostrou associação com o nível socioeconô-

mico dos bairros, entretanto o nível de infestação predial foi mais elevado nos bairros que 

apresentaram melhor índice de qualidade de vida. 

 Não há dependência espacial em relação ao coeficiente de incidência de dengue entre os 

bairros. A incidência de dengue ocorre de maneira aleatória entre as localidades da área 

urbana, não havendo aglomerados de bairros (hotspots) para direcionar ações prioritárias 

de vigilância e controle da doença.  
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7  COMENTÁRIOS GERAIS 

 

O estudo realizado objetivou realizar análise da epidemiologia da dengue, do período 

de 2000 a 2007, com uso de informações secundárias. Estudos com dados secundários costu-

mam ser alvo de discussão, devido à possibilidade de gerar possíveis vieses que possam dar 

outra interpretação aos resultados da pesquisa, devido, principalmente, pelo fato do pesquisa-

dor não ter controle algum sobre as variáveis utilizadas na pesquisa. Nesso estudo, as variá-

veis utilizadas foram provenientes de informações existentes nos serviços públicos, de onde é 

operacionalizado todo planejamento das políticas para a cidade de Rio Branco.   

Dentre os principais vieses que podem ter interferido nos resultados da presente pes-

quisa estão: a subnotificação de casos, a falta de informação socioeconômica para todo con-

junto de bairros, adequação do método de operacionalização para obtenção do índice de infes-

tação. O método de agregação dos períodos e análise da sazonalidade, a falta de informação 

escolaridade da população por classe de faixa etária, dentre outros.  Entretanto, apesar dos 

possíveis vieses apontados, as análises realizadas nesse trabalho podem ser consideradas co-

mo conclusivas, onde apresentaram importantes informações para o conhecimento da epide-

miologia e dos fatores relacionados à transmissão de dengue na cidade de Rio Branco, conse-

quentemente criando parâmetros para um melhor direcionamento das atividades de vigilância 

e controle da doença. A análise do estudo também apontou para necessidade de aperfeiçoa-

mento e melhoria das informações existentes nos setores públicos de Rio Branco, para que em 

pesquisas posteriores possa ser alcançado resultados mais precisos e condizentes com a reali-

dade epidemiológica da dengue.  
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Anexo 1 - Ficha de investigação de dengue- Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN).  
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Anexo 2 – Referência nominal dos Bairros da cidade de Rio Branco. 

 

Num. Nome do Bairro Num.  Nome do Bairro Num.  Nome do Bairro 

1 Vila Nova 41 Jardim Brasil 81 Lot. Praia do Amapá 

2 Lot. Novo Horizonte 42 Jardim Primavera 82 Triângulo Novo 

3 Tancredo Neves 43 Conj. Rui Lino 83 Quinze 

4 Defesa Civil 44 Conj. Tucumã 84 Cidade Nova 

5 Montanhês 45 Conj. Universitário 85 Triângulo Velho 

6 Jorge Lavocat 46 Chácara Ipê 86 Santa Terezinha 

7 Alto Alegre 47 Vilage Tiradentes 87 06 de Agosto 

8 Lot. Santa Luzia 48 Calafate 88 Comara 

9 Parque dos Sabiás 49 Waldemar Maciel 89 Areial 

10 Conj. Xavier Maia 50 Portal da Amazônia 90 Mauri Sérgio 

11 Wanderley Dantas 51 Conj. Laélia Alcântara 91 Ipase 

12 Conj. Adalberto Sena 52 Estação Experimental 92 Capoeira 

13 Placas 53 Isaura Parente 93 Papoco 

14 Vitória 54 Conj. Tangará 94 Base 

15 São Francisco 55 Jardim Europa 95 Centro 

16 Eldorado 56 Jardim de Alah 96 José Augusto 

17 Lot. Jardim São Francisco 57 Mauro Bittar 97 Bosque 

18 Chico Mendes 58 Nova Esperança 98 Baixa da Colina 

19 Lot. Jaguar 59 Conj. Esperança 99 Conj. Guiomard Santos 

20 Conj. Ouricuri 60 Abraão Alab 100 Conj. Jardim Tropical 

21 Vila Ivonete 61 Conj. Castelo Branco 101 Morada do Sol 

22 Lot. São José 62 Ivete Vargas 102 Adalberto Aragão 

23 V. W. Maciel 63 Novo Horizonte 103 Cadeia Velha 

24 Jardim América 64 Mascarenhas de Morais 104 Conj. São Francisco 

25 Santa Quitéria 65 Conj. Bela Vista 105 Baixa da Habitasa 

26 Raimundo Melo 66 Bahia 106 Habitasa 

27 Paz 67 João Eduardo 107 Cerâmica 

28 Conquista 68 Palheiral 108 Aviário 

29 Nova Estação 69 Preventório 109 Belo Jardim 

30 Conj. Manoel Julião 70 Volta Seca 110 Santa Inês 

31 Res. Iolanda 71 Aeroporto Velho 111 Res. Rosa Linda 

32 Conj. Paulo C. de Oliveira 72 Ayrton Sena 112 Lot. Santo Afonso 

33 Geraldo Fleming 73 Sobral 113 Vila da Amizade 

34 Parque das Palmeiras 74 Sanacre 114 Lot. Santa Helena 

35 Res. Petrópolis 75 Glória 115 Vila Acre 

36 Conj. Mariana 76 Boa União 

    

37 Distrito Industrial  77 Plácido de Castro 

38 Lot. Vila Maria 78 João Paulo II 

39 Mocinha Magalhães 79 Floresta Sul 

40 Lot. Joafra 80 Taquari 
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Anexo 3 - Referência nominal das Regionais da cidade de Rio Branco. 
 

Num. Nome da Regional 

1 Tancredo Neves  

2 Xavier Maia 

3 Placas 

4 Vila Ivonete 

5 Isaura Parente 

6 Distrito Industrial 

7 Calafate 

8 Estação Experimental 

9 Esperança 

10 Bela Vista 

11 Palheiral 

12 Floresta 

13 Taquari 

14 Quinze 

15 Seis de Agosto 

16 Centro 

17 Bosque 

18 Belo Jardim 

19 Vila Acre 
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Anexo 4 - População e casos de dengue segundo sexo e faixa etária em Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 2007.  
 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Sexo pop casos pop casos pop casos pop casos pop casos pop casos pop casos pop casos total/casos 

Masculino 123248 882 127324 1055 130400 453 133718 552 137028 2634 148900 3094 152989 1180 155866 723 9850 

Feminino 129811 1144 134108 1182 137341 454 140838 784 144323 3181 156830 2919 161137 1082 166583 667 10746 

Faixa Etária 
                

0-14 88262 363 91184 456 93382 232 95758 284 98129 996 106632 849 109561 404 103986 251 3835 

15-49 138078 1438 142645 1506 146089 560 149809 842 153515 4088 166818 4362 171398 1609 179472 992 15397 

50 e + 26719 225 27603 275 28270 115 28989 210 29707 731 32280 802 33167 249 38991 147 2754 

TOTAL 253059 2026 261432 2237 267741 907 274556 1336 281351 5815 305730 6013 314126 2262 322449 1390 20596 
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Anexo 5 - Casos de dengue notificados nos bairros de Rio Branco, Acre, no período de 

2000 a 2007. 

 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

BELA VISTA 

Abraão Alab 27 10 3 11 28 22 7 5 113 

Conj. Bela Vista 4 3 1 0 1 0 0 2 11 

Conj. Castelo Branco 5 3 0 0 0 0 0 0 8 

Ivete Vargas 17 16 4 20 45 30 12 12 156 

Mascarenhas de Morais 8 3 0 0 3 2 0 0 16 

Novo Horizonte 5 5 2 3 25 6 5 1 52 

BELO JARDIM 
Belo Jardim 23 35 22 29 73 134 78 20 414 

Santa Inês 21 52 15 18 78 126 64 32 406 

BOSQUE 

Adalberto Aragão 12 13 6 13 32 44 17 8 145 

Aviário 43 16 7 25 56 49 7 8 211 

Baixa da Colina 3 4 3 3 7 4 2 0 26 

Baixa da Habitasa 1 2 6 4 23 22 16 11 85 

Bosque 122 76 24 41 190 182 40 30 705 

Cadeia Velha 20 45 14 26 99 152 39 18 413 

Cerâmica 11 3 2 7 15 19 3 4 64 

Conj. Guiomard Santos 5 2 0 0 1 2 0 1 11 

Conj. Jardim Tropical 0 0 1 5 11 17 3 0 37 

Conj. São Francisco 3 0 0 0 0 18 0 3 24 

Habitasa 4 4 3 4 16 22 6 6 65 

Morada do Sol 9 10 3 4 3 0 7 10 46 

CALAFATE 

Calafate 23 25 19 13 163 176 49 28 496 

Conj. Laélia Alcântara 0 0 0 0 4 3 1 1 9 

Portal da Amazônia 0 1 1 0 2 3 2 4 13 

Vilage Tiradentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Waldemar Maciel 4 0 1 0 10 4 1 1 21 

CENTRO 

Base 9 7 9 2 31 24 13 14 109 

Capoeira 10 3 3 1 10 22 4 2 55 

Centro 30 11 12 15 37 56 11 7 179 

Ipase 1 0 0 1 1 1 0 0 4 

José Augusto 2 7 2 1 7 8 2 4 33 

Papoco 1 2 1 2 6 3 3 3 21 

Continuação 
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Continuação 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Chácara Ipê 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

Conj. Rui Lino 17 21 1 4 21 9 6 11 90 

Conj. Tucumã 36 47 6 2 11 3 2 16 123 

Conj. Universitário 21 20 0 1 10 4 3 12 71 

Distrito Industrial  87 102 55 74 441 320 100 50 1229 

Jardim Brasil 3 0 1 1 4 3 1 0 13 

Jardim Primavera 6 27 5 7 45 39 9 4 142 

Lot. Joafra 0 0 0 0 3 1 0 0 4 

Lot. Vila Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mocinha Magalhães 11 59 19 23 58 53 36 21 280 

ESPERANÇA 

Conj. Esperança 23 42 3 8 15 8 7 7 113 

Mauro Bittar 10 3 0 3 14 5 4 2 41 

Nova Esperança 14 10 0 6 25 10 5 9 79 

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL 

Conj. Tangará 6 12 1 3 6 0 1 6 35 

Estação Experimental 133 98 42 91 258 177 73 48 920 

Isaura Parente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jardim de Alah 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

Jardim Europa 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

FLORESTA 

Aeroporto Velho 77 16 10 43 79 85 38 25 373 

Ayrton Sena 10 14 7 4 47 48 29 15 174 

Boa União 8 32 7 12 32 67 21 13 192 

Floresta Sul 89 92 42 122 497 289 135 43 1309 

Glória 5 11 1 3 10 20 7 9 66 

João Paulo II 4 6 0 3 6 15 4 6 44 

Plácido de Castro 4 5 1 5 11 12 9 6 53 

Preventório 33 21 8 19 58 86 39 35 299 

Sanacre 2 1 3 1 7 8 6 1 29 

Sobral 65 58 14 36 180 234 81 67 735 

Volta Seca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ISAURA PARENTE 

Conj. Manoel Julião 18 8 1 5 5 4 3 5 49 

Conj. Mariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conj. Paulo C. de Oliveira 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Conquista 39 59 21 53 181 177 57 63 650 

Geraldo Fleming 10 16 2 3 45 28 11 5 120 

Nova Estação 36 30 10 23 104 91 30 25 349 

Parque das Palmeiras 2 4 0 1 10 18 4 3 42 

Paz 11 24 11 11 61 77 22 11 228 

Res. Iolanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Res. Petrópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Continuação 
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Continuação 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

PALHEIRAL 

Bahia 30 33 15 23 69 87 34 49 340 

João Eduardo 49 44 19 28 158 140 61 35 534 

Palheiral 28 12 5 5 15 10 10 11 96 

PLACAS 

Chico Mendes 0 9 3 5 30 49 16 7 119 

Conj. Ouricuri 1 0 0 2 0 1 0 0 4 

Eldorado 6 14 9 7 83 127 25 14 285 

Lot. Jaguar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lot. Jardim São Francisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Placas 17 35 17 21 216 138 38 14 496 

São Francisco 43 36 29 20 117 145 37 25 452 

Vitória 10 32 23 10 197 179 49 15 515 

QUINZE 

Cidade Nova 68 114 48 37 104 105 103 24 603 

Quinze 30 23 14 26 5 51 34 17 200 

Triângulo Novo 24 11 5 9 9 12 5 4 79 

Triângulo Velho 21 11 5 9 9 12 5 4 76 

SEIS DE AGOSTO 

06 de Agosto 40 123 18 38 100 157 72 24 572 

Areial 8 6 3 5 22 38 20 4 106 

Comara 5 5 1 7 15 16 3 5 57 

Mauri Sérgio 13 33 7 6 34 73 33 18 217 

Santa Terezinha 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

TANCREDO NEVES  

Alto Alegre 7 8 2 5 64 30 9 4 129 

Defesa Civil 2 5 1 0 6 22 5 3 44 

Jorge Lavocat 4 11 0 2 37 26 14 7 101 

Lot. Novo Horizonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montanhês 1 2 1 3 40 38 18 25 128 

Tancredo Neves 38 56 23 31 199 150 61 38 596 

Vila Nova 11 6 1 5 15 11 7 4 60 

TAQUARI 
Lot. Praia do Amapá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taquari 67 82 29 39 133 149 96 49 644 

VILA ACRE 

Lot. Santa Helena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lot. Santo Afonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Res. Rosa Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vila Acre 3 12 10 10 31 63 25 16 170 

Vila da Amizade 3 1 1 0 10 12 1 2 30 

VILA IVONETE 

Jardim América 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Lot. São José 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raimundo Melo 5 13 7 5 71 9 5 3 118 

Santa Quitéria 4 2 2 1 12 8 3 3 35 

V. W. Maciel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vila Ivonete 37 37 10 15 112 64 17 9 301 

XAVIER MAIA 

Conj. Adalberto Sena 8 2 0 0 16 12 0 8 46 

Conj. Xavier Maia 9 4 5 4 29 11 6 1 69 

Lot. Santa Luzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parque dos Sabiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wanderley Dantas 4 9 4 4 56 38 16 8 139 
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Anexo 6 - População estimada para os bairros de Rio Branco, Acre, no período de 

2000 a 2007. 

 

REGIONAL BAIRRO H/I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELA VISTA 

Abraão Alab 3,16 1956 1820 2000 2000 2357 2519 1311 2910 

Conj. Bela Vista 2,77 1933 1942 2030 2030 2058 2097 2158 2169 

Conj. Castelo Branco 2,59 1295 1248 1287 1287 1380 1440 1295 1502 

Ivete Vargas 1,68 1011 879 1270 1270 1134 1342 1384 1352 

Mascarenhas de Morais 3,95 1398 1414 1458 1458 1477 1604 1556 1493 

Novo Horizonte 3,36 1731 1875 2416 2416 2224 2224 1731 2271 

BELO JARDIM 
Belo Jardim 3,00 2769 4182 2757 2757 6495 6909 6795 3426 

Santa Inês 3,09 4319 4655 5207 5207 5547 6383 6512 6377 

BOSQUE 

Adalberto Aragão 3,02 994 1948 1546 1546 1767 1818 1900 2072 

Aviário 2,77 2118 2193 2038 2038 2643 2428 2500 2707 

Baixa da Colina 3,13 876 914 886 886 989 1027 1039 1061 

Baixa da Habitasa 3,17 862 1217 1160 1160 1740 1870 1835 2035 

Bosque 2,62 2303 2452 2864 2864 1968 2997 3018 3529 

Cadeia Velha 2,97 4552 4946 4817 4817 5127 5340 6563 7279 

Cerâmica 2,84 655 763 422 422 593 527 584 644 

Conj. Guiomard Santos 2,10 1588 1598 2520 2520 1691 1705 1580 1898 

Conj. Jardim Tropical 2,70 1102 1264 566 566 1431 1377 1366 1436 

Conj. São Francisco 3,20 1306 1562 1030 1030 1712 1555 1738 1904 

Habitasa 2,61 569 553 624 624 582 613 569 710 

Morada do Sol 2,45 301 455 452 452 565 538 553 565 

CALAFATE 

Calafate 1,99 1804 1939 2124 2124 1961 1858 1804 2858 

Conj. Laélia Alcântara 2,59 S/I S/I 790 790 736 844 870 922 

Portal da Amazônia 1,40 1014 1033 1467 1467 1436 1645 1848 1197 

Vilage Tiradentes 2,15 116 159 212 212 240 225 257 242 

Waldemar Maciel 3,57 1100 1082 1303 1303 1232 1364 1471 1464 

CENTRO 

Base 2,69 1536 1216 1135 1135 1178 1178 1536 1498 

Capoeira 2,32 1107 1130 1148 1148 1426 1227 1618 1588 

Centro 3,93 4492 4398 3168 3168 6881 4119 5329 5329 

Ipase 2,74 321 332 375 375 288 208 408 471 

José Augusto 2,27 597 631 536 536 583 572 597 597 

Papoco 2,07 946 743 1047 1047 1254 1062 1091 1281 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Chácara Ipê 3,09 302 302 358 358 379 463 506 438 

Conj. Rui Lino 2,92 1419 1238 1244 1244 1442 1478 1501 1440 

Conj. Tucumã 3,61 5563 5440 5256 5256 5852 5660 5754 5834 

Conj. Universitário 2,91 4729 4250 4607 4607 4663 4808 4924 5063 

Distrito Industrial  1,23 303 141 360 360 378 486 474 387 

Jardim Brasil 3,22 318 383 511 511 582 582 575 572 

Jardim Primavera 3,51 2734 1738 1882 1882 2071 2071 2415 2531 

Lot. Joafra 1,91 222 222 363 363 863 1112 1226 1289 

Lot. Vila Maria 1,74 104 104 267 267 354 321 344 359 

Mocinha Magalhães 2,78 1820 2092 2692 2692 2511 2861 2986 3000 

Continuação 
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Continuação 

REGIONAL BAIRRO H/I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ESPERANÇA 

Conj. Esperança 2,93 4744 4169 5462 5462 5382 5860 5842 5716 

Mauro Bittar 3,01 2518 2206 2434 2434 2164 2563 2602 2590 

Nova Esperança 3,18 7495 5145 4787 4787 7397 7279 7650 9175 

ESTAÇÃO EXPERIMEN-

TAL 

Conj. Tangará 3,09 1971 1681 1607 1607 1681 1752 1971 1783 

Estação Experimental 1,72 423 372 397 397 404 427 423 427 

Isaura Parente 2,37 4223 4280 4553 4553 4941 5074 5188 5560 

Jardim de Alah 3,14 201 201 236 236 352 311 352 427 

Jardim Europa 2,06 206 194 387 387 383 501 505 544 

FLORESTA 

Aeroporto Velho 2,36 1156 1145 1298 1298 1420 1356 1401 1439 

Ayrton Sena 2,97 297 2301 2591 2591 2571 2556 2523 2719 

Boa União 3,39 339 2332 2305 2305 2877 3104 2705 3324 

Floresta Sul 2,38 625 625 751 751 819 817 838 881 

Glória 3,17 535 586 487 487 671 680 677 728 

João Paulo II 3,33 1493 1506 1832 1832 2274 2377 2534 2610 

Plácido de Castro 3,39 3568 1134 1344 1344 1412 1354 1472 1486 

Preventório 2,72 624 624 662 662 839 771 649 809 

Sanacre 2,72 1292 3416 3424 3424 3686 3677 3958 3873 

Sobral 2,78 3508 3757 4593 4593 4440 4712 4693 4651 

Volta Seca 2,02 1265 1175 1390 1390 1286 1350 1404 1517 

ISAURA PARENTE 

Conj. Manoel Julião 2,31 3082 2322 3802 3802 3761 3777 3587 3587 

Conj. Mariana 2,27 77 100 106 106 188 290 304 308 

Conj. Paulo C. de Oli-

veira 2,70 305 311 362 362 367 378 365 435 

Conquista 3,08 6279 4911 5643 5643 5947 6239 5916 6374 

Geraldo Fleming 3,38 1808 1450 1430 1430 1521 1602 1697 1660 

Nova Estação 3,54 4085 4556 5112 5112 4995 5126 5218 5774 

Parque das Palmeiras 3,79 379 704 723 723 844 950 1188 1597 

Paz 3,21 1666 2064 2388 2388 2292 2581 2539 2799 

Res. Iolanda 1,52 S/I S/I 50 166 213 213 254 210 

Res. Petrópolis 2,60 104 127 133 133 130 174 161 174 

PALHEIRAL 

Bahia 3,50 3266 3801 4487 4487 5205 5159 5317 5940 

João Eduardo 3,77 7029 7842 7842 7842 7940 8381 8761 9153 

Palheiral 2,92 2289 2064 2301 2301 2467 2386 2371 2573 

PLACAS 

Chico Mendes 2,82 1368 1424 1709 1709 2532 2716 2654 2783 

Conj. Ouricuri 2,22 571 571 602 602 658 667 571 691 

Eldorado 3,15 2673 2859 3768 3768 3202 3252 3299 3189 

Lot. Jaguar 1,31 S/I S/I S/I S/I S/I 161 161 176 

Lot. Jardim São Fran-

cisco 2,17 462 621 714 714 796 799 462 169 

Placas 3,09 3816 3544 3628 3628 3835 4202 4246 4205 

São Francisco 3,11 2025 2132 1959 1959 2137 1794 2341 1608 

Vitória 3,14 5587 5599 5232 5232 6433 7013 5587 6894 

QUINZE 

Cidade Nova 3,44 6884 5791 5177 5177 6492 7536 7509 7354 

Quinze 2,87 3524 3974 2968 2968 3576 3627 3733 3805 

Triângulo Novo 2,76 1898 2165 1846 1846 1791 2182 2243 2234 

Triângulo Velho 2,17 448 528 409 409 500 574 578 582 
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Continuação 

REGIONAL BAIRRO H/I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

SEIS DE AGOSTO 

06 de Agosto 2,94 4854 4169 4748 4748 5116 5880 4998 5836 

Areial 3,07 1146 1287 1554 1554 2409 2621 2621 2694 

Comara 2,31 267 267 323 323 343 516 530 544 

Mauri Sérgio 2,75 503 1986 2618 2618 2874 3149 3187 3226 

Santa Terezinha 3,31 2377 2118 2357 2357 2006 2509 2655 2569 

TANCREDO NEVES  

Alto Alegre 2,79 1056 1223 1220 1220 1276 1334 1328 1370 

Defesa Civil 3,67 1156 1288 1442 1442 1534 1626 1156 1725 

Jorge Lavocat 2,87 287 2554 2477 2477 2907 2930 3011 3077 

Lot. Novo Horizonte 2,61 1344 1456 1876 1876 1727 672 1344 1764 

Montanhês 1,70 332 1261 1993 1993 2241 2487 2581 2659 

Tancredo Neves 3,04 4134 4486 5038 5038 4810 5120 5117 5220 

Vila Nova 3,17 1380 1342 1313 1313 1434 1763 1639 1769 

TAQUARI 
Lot. Praia do Amapá 1,11 21 21 36 36 52 58 58 32 

Taquari 3,16 6067 3334 4699 4699 7729 8402 8687 8706 

VILA ACRE 

Lot. Santa Helena S/I S/I 432 432 399 369 546 546 546 

Lot. Santo Afonso 1,93 S/I 341 510 510 1084 1242 1411 1434 

Res. Rosa Linda 1,41 S/I S/I S/I S/I 279 278 309 306 

Vila Acre 618 583 793 793 685 860 889 819 819 

Vila da Amizade 2,12 305 389 385 385 615 1032 1038 1032 

VILA IVONETE 

Jardim América 1,90 61 68 70 70 95 89 101 114 

Lot. São José 2,55 33 79 117 117 89 120 130 130 

Raimundo Melo 3,23 3328 3022 3135 3231 3231 3615 3428 3173 

Santa Quitéria 2,54 1049 1204 1275 1275 1389 1584 1627 1638 

V. W. Maciel 2,16 238 238 300 300 287 339 238 374 

Vila Ivonete 2,91 3161 3198 3939 3939 4471 4346 4273 4674 

XAVIER MAIA 

Conj. Adalberto Sena 3,16 1426 1432 1644 1644 1656 1748 1975 2846 

Conj. Xavier Maia 3,47 1895 2173 2283 2283 2266 2266 2526 2516 

Lot. Santa Luzia 1,19 S/I S/I S/I S/I 158 146 170 225 

Parque dos Sabiás 2,42 518 518 518 518 489 56 56 44 

Wanderley Dantas 2,24 688 1531 4340 4340 1708 1721 1721 1813 
   H/I= Número médio de habtantes por imóvel dos bairros 
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Anexo 7 - Coeficiente de incidência de dengue* dos bairros de Rio Branco, Acre, no 

período de 2000 a 2007. 

 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELA VISTA 

Abraão Alab 138,03 54,94 15,00 54,99 118,78 87,35 53,38 17,18 

Conj. Bela Vista 20,69 15,45 4,93 0,00 4,86 0,00 0,00 9,22 

Conj. Castelo Branco 38,61 24,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ivete Vargas 168,09 182,10 31,49 157,47 396,83 223,49 86,69 88,73 

Mascarenhas de Morais 57,21 21,21 0,00 0,00 20,31 12,47 0,00 0,00 

Novo Horizonte 28,88 26,66 8,28 12,42 112,39 26,97 28,88 4,40 

BELO JARDIM 
Belo Jardim 83,06 83,69 79,80 105,19 112,39 193,95 114,79 58,38 

Santa Inês 48,62 111,70 28,80 34,57 140,62 197,40 98,27 50,18 

BOSQUE 

Adalberto Aragão 120,78 66,74 38,80 84,07 181,13 242,02 89,49 38,62 

Aviário 203,02 72,97 34,35 122,68 211,85 201,84 28,00 29,55 

Baixa da Colina 34,23 43,77 33,87 33,87 70,77 38,96 19,25 0,00 

Baixa da Habitasa 11,60 16,43 51,71 34,48 132,16 117,63 87,17 54,05 

Bosque 529,75 309,91 83,81 143,17 965,63 607,22 132,53 85,01 

Cadeia Velha 43,94 90,98 29,06 53,98 193,10 284,64 59,42 24,73 

Cerâmica 167,97 39,34 47,35 165,71 253,16 360,32 51,37 62,16 

Conj. Guiomard Santos 31,49 12,51 0,00 0,00 5,91 11,73 0,00 5,27 

Conj. Jardim Tropical 0,00 0,00 17,67 88,35 76,87 123,44 21,96 0,00 

Conj. São Francisco 22,98 0,00 0,00 0,00 0,00 115,74 0,00 15,76 

Habitasa 70,30 72,29 48,09 64,12 274,90 358,69 105,45 84,52 

Morada do Sol 299,27 219,89 66,32 88,43 53,12 0,00 126,68 177,06 

CALAFATE 

Calafate 127,47 128,91 89,46 61,21 831,13 947,28 271,56 97,96 

Conj. Laélia Alcântara 0,00 0,00 0,00 0,00 54,38 35,53 11,49 10,85 

Portal da Amazônia 0,00 9,68 6,82 0,00 13,92 18,24 10,82 33,42 

Vilage Tiradentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Waldemar Maciel 36,38 0,00 7,67 0,00 81,19 29,33 6,80 6,83 

CENTRO 

Base 58,59 57,57 79,28 17,62 263,11 203,70 84,64 93,44 

Capoeira 90,37 26,56 26,13 8,71 70,12 179,31 24,72 12,59 

Centro 66,79 25,01 37,88 47,35 53,77 135,97 20,64 13,14 

Ipase 31,19 0,00 0,00 26,64 34,76 48,08 0,00 0,00 

José Augusto 33,50 110,92 37,33 18,67 119,99 139,85 33,50 67,00 

Papoco 10,57 26,91 9,55 19,09 47,83 28,25 27,50 23,41 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Chácara Ipê 0,00 0,00 0,00 0,00 52,71 21,61 0,00 0,00 

Conj. Rui Lino 119,79 169,62 8,04 32,16 145,58 60,91 39,98 76,41 

Conj. Tucumã 64,71 86,39 11,42 3,81 18,80 5,30 3,48 27,43 

Conj. Universitário 44,40 47,06 0,00 2,17 21,45 8,32 6,09 23,70 

Distrito Industrial  2875,27 7211,03 1526,12 2055,56 11678,72 6586,39 2111,71 1290,49 

Jardim Brasil 94,34 0,00 19,56 19,56 68,74 51,55 17,38 0,00 

Jardim Primavera 21,95 155,31 26,56 37,19 217,24 188,27 37,27 15,81 

Lot. Joafra 0,00 0,00 0,00 0,00 34,75 9,00 0,00 0,00 

Lot. Vila Maria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mocinha Magalhães 60,43 281,98 70,59 85,45 230,95 185,25 120,57 70,01 
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Continuação 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ESPERANÇA 

Conj. Esperança 48,49 100,73 5,49 14,65 27,87 13,65 11,98 12,25 

Mauro Bittar 39,71 13,60 0,00 12,33 64,71 19,51 15,37 7,72 

Nova Esperança 18,68 19,44 0,00 12,53 33,80 13,74 6,54 9,81 

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL 

Conj. Tangará 30,44 71,37 6,22 18,67 35,69 0,00 5,07 33,65 

Estação Experimental 3143,32 2637,81 1057,08 2290,35 6382,98 4149,47 1725,28 1125,28 

Isaura Parente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jardim de Alah 0,00 0,00 0,00 0,00 56,87 0,00 28,43 0,00 

Jardim Europa 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10 19,98 0,00 0,00 

FLORESTA 

Aeroporto Velho 665,91 139,80 77,07 331,38 556,31 626,62 271,19 173,74 

Ayrton Sena 337,27 60,85 27,01 15,44 182,83 187,81 114,93 55,17 

Boa União 236,34 137,21 30,37 52,06 111,22 215,85 77,65 39,11 

Floresta Sul 1424,85 1472,88 559,63 1625,58 6065,60 3537,33 1610,26 488,01 

Glória 93,48 187,87 20,52 61,55 149,04 293,91 103,35 123,63 

João Paulo II 26,79 39,83 0,00 16,37 26,38 63,09 15,79 22,99 

Plácido de Castro 11,21 44,09 7,44 37,21 77,93 88,63 61,12 40,38 

Preventório 528,47 336,30 120,76 286,81 691,35 1115,35 601,03 432,60 

Sanacre 15,48 2,93 8,76 2,92 18,99 21,75 15,16 2,58 

Sobral 185,31 154,36 30,48 78,39 405,41 496,61 172,61 144,06 

Volta Seca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISAURA PARENTE 

Conj. Manoel Julião 58,41 34,46 2,63 13,15 13,30 10,59 8,36 13,94 

Conj. Mariana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Conj. Paulo C. de Oliveira 32,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Conquista 62,11 120,14 37,22 93,93 304,35 283,69 96,34 98,83 

Geraldo Fleming 55,30 110,34 13,99 20,98 295,86 174,77 64,83 30,13 

Nova Estação 88,12 65,85 19,56 44,99 208,21 177,53 57,49 43,30 

Parque das Palmeiras 52,84 56,82 0,00 13,83 118,48 189,47 33,66 18,78 

Paz 66,03 116,28 46,06 46,06 266,15 298,35 86,64 39,30 

Res. Iolanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Res. Petrópolis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PALHEIRAL 

Bahia 91,87 86,82 33,43 51,26 132,58 168,64 63,95 82,50 

João Eduardo 69,71 56,10 24,23 35,70 198,98 167,05 69,63 38,24 

Palheiral 122,31 58,13 21,73 21,73 60,79 41,92 42,18 42,76 

PLACAS 

Chico Mendes 0,00 63,20 17,55 29,26 118,47 180,43 60,29 25,15 

Conj. Ouricuri 17,50 0,00 0,00 33,20 0,00 15,00 0,00 0,00 

Eldorado 22,44 48,97 23,89 18,58 259,24 390,54 75,78 43,90 

Lot. Jaguar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lot. Jardim São Francisco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Placas 44,55 98,75 46,86 57,89 563,28 328,38 89,50 33,29 

São Francisco 212,35 168,86 148,03 102,09 547,50 808,25 158,05 155,47 

Vitória 17,90 57,15 43,96 19,11 306,23 255,24 87,71 21,76 
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REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

QUINZE 

Cidade Nova 98,78 196,84 92,73 71,48 160,19 139,32 137,17 32,63 

Quinze 85,13 57,88 47,17 87,60 13,98 140,61 91,08 44,68 

Triângulo Novo 126,44 50,80 27,09 48,76 50,26 55,00 22,30 17,90 

Triângulo Velho 468,59 208,23 122,19 219,95 179,96 209,16 86,50 68,68 

SEIS DE AGOSTO 

06 de Agosto 82,41 295,04 37,91 80,03 195,48 267,01 144,06 41,12 

Areial 69,79 46,61 19,31 32,18 91,32 145,01 76,32 14,85 

Comara 187,00 187,00 30,99 216,92 436,75 309,89 56,59 91,92 

Mauri Sérgio 258,32 166,20 26,74 22,92 118,31 231,84 103,54 55,80 

Santa Terezinha 0,00 0,00 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TANCREDO NEVES  

Alto Alegre 66,32 65,43 16,40 40,99 501,75 224,89 67,75 29,19 

Defesa Civil 17,30 38,81 6,93 0,00 39,11 135,32 43,25 17,39 

Jorge Lavocat 139,37 43,06 0,00 8,07 127,27 88,73 46,50 22,75 

Lot. Novo Horizonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Montanhês 30,10 15,86 5,02 15,05 178,51 152,82 69,73 94,00 

Tancredo Neves 91,93 124,84 45,65 61,53 413,68 292,97 119,21 72,79 

Vila Nova 79,71 44,71 7,61 38,07 104,62 62,40 42,70 22,61 

TAQUARI 
Lot. Praia do Amapá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taquari 110,43 245,97 61,72 83,00 172,07 177,33 110,51 56,28 

VILA ACRE 

Lot. Santa Helena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lot. Santo Afonso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Res. Rosa Linda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vila Acre 48,55 205,83 126,12 126,12 452,54 732,62 281,19 195,33 

Vila da Amizade 98,50 25,70 25,98 0,00 162,48 116,27 9,63 19,38 

VILA IVONETE 

Jardim América 0,00 146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lot. São José 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raimundo Melo 15,02 43,02 22,33 15,47 219,72 24,89 14,59 9,45 

Santa Quitéria 38,11 16,61 15,68 7,84 86,38 50,49 18,43 18,32 

V. W. Maciel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vila Ivonete 117,06 115,68 25,39 38,08 250,51 147,27 39,78 19,25 

XAVIER MAIA 

Conj. Adalberto Sena 56,10 13,96 0,00 0,00 96,60 68,65 0,00 28,11 

Conj. Xavier Maia 47,48 18,41 21,90 17,52 127,97 48,54 23,75 3,98 

Lot. Santa Luzia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parque dos Sabiás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wanderley Dantas 58,11 58,79 9,22 9,22 327,96 220,81 92,97 44,14 
* Coeficiente de incidência / 10 mil habitantes 
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Anexo 8 - Quantitativo de imóveis dos bairros de Rio Branco, Acre, no período de 2000 a 

2007. 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELA VISTA 

Abraão Alab 619 576 633 633 746 797 415 921 

Conj. Bela Vista 698 701 733 733 743 757 779 783 

Conj. Castelo Branco 500 482 497 497 533 556 500 580 

Ivete Vargas 602 523 756 756 675 799 824 805 

Mascarenhas de Morais 354 358 369 369 374 406 394 378 

Novo Horizonte 516 559 720 720 663 663 516 677 

BELO JARDIM 
Belo Jardim 923 1394 919 919 2165 2303 2265 1142 

Santa Inês 1400 1509 1688 1688 1798 2069 2111 2067 

BOSQUE 

Adalberto Aragão 329 645 512 512 585 602 629 686 

Aviário 766 793 737 737 956 878 904 979 

Baixa da Colina 280 292 283 283 316 328 332 339 

Baixa da Habitasa 272 384 366 366 549 590 579 642 

Bosque 879 936 1093 1093 751 1144 1152 1347 

Cadeia Velha 1609 1735 1691 1691 1776 1847 2292 2542 

Cerâmica 231 269 149 149 209 186 206 227 

Conj. Guiomard Santos 758 763 1203 1203 807 814 754 906 

Conj. Jardim Tropical 409 469 210 210 531 511 507 533 

Conj. São Francisco 408 488 322 322 535 486 543 595 

Habitasa 218 212 239 239 223 235 218 272 

Morada do Sol 123 186 185 185 231 220 226 231 

CALAFATE 

Calafate 909 977 1070 1070 988 936 909 1440 

Conj. Laélia Alcântara S/I S/I 305 305 284 326 336 356 

Portal da Amazônia 724 738 1048 1048 1026 1175 1320 855 

Vilage Tiradentes 54 74 99 99 112 105 120 113 

Waldemar Maciel 308 303 365 365 345 382 412 410 

CENTRO 

Base 571 452 422 422 438 438 571 557 

Capoeira 478 488 496 496 616 530 699 686 

Centro 1143 1119 806 806 1751 1048 1356 1356 

Ipase 117 121 137 137 105 105 149 172 

José Augusto 263 278 236 236 257 252 263 263 

Papoco 457 359 506 506 606 513 527 619 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Chácara Ipê 98 98 116 116 123 150 164 142 

Conj. Rui Lino 486 424 426 426 494 506 514 493 

Conj. Tucumã 1541 1507 1456 1456 1621 1568 1594 1616 

Conj. Universitário 1628 1463 1586 1586 1605 1655 1695 1743 

Distrito Industrial  246 115 293 293 307 395 385 315 

Jardim Brasil 98 119 159 159 181 181 179 178 

Jardim Primavera 780 496 537 537 591 591 689 722 

Lot. Joafra 116 116 190 190 452 582 642 675 

Lot. Vila Maria 60 60 154 154 204 185 198 207 

Mocinha Magalhães 656 754 970 970 905 1031 1076 1081 
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Continuação 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ESPERANÇA 

Conj. Esperança 1619 1423 1864 1864 1837 2000 1994 1951 

Mauro Bittar 838 734 810 810 720 853 866 862 

Nova Esperança 2612 1759 1629 1629 2565 2517 2655 3193 

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL 

Conj. Tangará 639 545 521 521 545 568 639 578 

Estação Experimental 246 216 231 231 235 248 246 248 

Isaura Parente 1782 1806 1921 1921 2085 2141 2189 2346 

Jardim de Alah 64 64 75 75 112 99 112 136 

Jardim Europa 100 94 188 188 186 243 245 264 

FLORESTA 

Aeroporto Velho 491 486 551 551 603 576 595 611 

Ayrton Sena 100 776 874 874 867 862 851 917 

Boa União 100 689 681 681 850 917 799 982 

Floresta Sul 263 263 316 316 345 344 353 371 

Glória 169 185 154 154 212 215 214 230 

João Paulo II 449 453 551 551 684 715 762 785 

Plácido de Castro 1054 335 397 397 417 400 435 439 

Preventório 230 230 244 244 309 284 239 298 

Sanacre 475 1256 1259 1259 1355 1352 1455 1424 

Sobral 1264 1354 1655 1655 1600 1698 1691 1676 

Volta Seca 628 583 690 690 638 670 697 753 

ISAURA PARENTE 

Conj. Manoel Julião 1334 1005 1646 1646 1628 1635 1553 1553 

Conj. Mariana 34 44 47 47 83 128 134 136 

Conj. Paulo C. de Oliveira 113 115 134 134 136 140 135 161 

Conquista 2042 1597 1835 1835 1934 2029 1924 2073 

Geraldo Fleming 535 429 423 423 450 474 502 491 

Nova Estação 1154 1287 1444 1444 1411 1448 1474 1631 

Parque das Palmeiras 100 186 191 191 223 251 314 422 

Paz 519 643 744 744 714 804 791 872 

Res. Iolanda S/I S/I 33 109 140 140 167 138 

Res. Petrópolis 40 49 51 51 50 67 62 67 

PALHEIRAL 

Bahia 933 1086 1282 1282 1487 1474 1519 1697 

João Eduardo 1867 2083 2083 2083 2109 2226 2327 2431 

Palheiral 784 707 788 788 845 817 812 881 

PLACAS 

Chico Mendes 485 505 606 606 898 963 941 987 

Conj. Ouricuri 258 258 272 272 297 301 258 312 

Eldorado 850 909 1198 1198 1018 1034 1049 1014 

Lot. Jaguar S/I S/I S/I S/I S/I 123 123 134 

Lot. Jardim São Francisco 213 286 329 329 367 368 213 78 

Placas 1235 1147 1174 1174 1241 1360 1374 1361 

São Francisco 617 650 600 600 653 556 714 505 

Vitória 1782 1786 1669 1669 2052 2237 1782 2199 
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REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

QUINZE 

Cidade Nova 2004 1686 1507 1507 1890 2194 2186 2141 

Quinze 1230 1387 1036 1036 1248 1266 1303 1328 

Triângulo Novo 689 786 670 670 650 792 814 811 

Triângulo Velho 207 244 189 189 231 265 267 269 

SEIS DE AGOSTO 

06 de Agosto 1651 1418 1615 1615 1740 2000 1700 1985 

Areial 374 420 507 507 786 855 855 879 

Comara 116 116 140 140 149 224 230 236 

Mauri Sérgio 183 722 952 952 1045 1145 1159 1173 

Santa Terezinha 718 640 712 712 606 758 802 776 

TANCREDO NEVES  

Alto Alegre 379 439 438 438 458 479 477 492 

Defesa Civil 315 351 393 393 418 443 315 470 

Jorge Lavocat 100 890 863 863 1013 1021 1049 1072 

Lot. Novo Horizonte 516 559 720 720 663 258 516 677 

Montanhês 196 744 1176 1176 1322 1467 1523 1569 

Tancredo Neves 1362 1478 1660 1660 1585 1687 1686 1720 

Vila Nova 436 424 415 415 453 557 518 559 

TAQUARI 
Lot. Praia do Amapá 19 19 32 32 47 52 52 29 

Taquari 1920 1055 1487 1487 2446 2659 2749 2755 

VILA ACRE 

Lot. Santa Helena S/I S/I 144 144 133 123 182 182 

Lot. Santo Afonso S/I 177 265 265 563 645 733 745 

Res. Rosa Linda S/I S/I S/I S/I 198 197 219 217 

Vila Acre 212 200 272 272 235 295 305 281 

Vila da Amizade 144 184 182 182 291 488 491 488 

VILA IVONETE 

Jardim América 32 36 37 37 50 47 53 60 

Lot. São José 13 31 46 46 35 47 51 51 

Raimundo Melo 1032 937 972 1002 1002 1121 1063 984 

Santa Quitéria 414 475 503 503 548 625 642 646 

V. W. Maciel 110 110 139 139 133 157 110 173 

Vila Ivonete 1088 1101 1356 1356 1539 1496 1471 1609 

XAVIER MAIA 

Conj. Adalberto Sena 452 454 521 521 525 554 626 902 

Conj. Xavier Maia 547 627 659 659 654 654 729 726 

Lot. Santa Luzia S/I S/I S/I S/I 133 123 143 189 

Parque dos Sabiás 214 214 214 214 202 23 23 18 

Wanderley Dantas 308 685 1942 1942 764 770 770 811 
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Anexo 9 - Índice de Infestação Predial dos bairros de Rio Branco, Acre, no período de 

2000 a 2007. 

 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELA VISTA 

Abraão Alab 0,58 0,76 2,44 3,69 2,72 2,36 4,48 2,42 

Conj. Bela Vista 0,37 1,86 1,44 4,46 4,84 7,64 0,00 0,75 

Conj. Castelo Branco S/I 0,11 1,77 4,08 3,51 2,68 0,00 1,33 

Ivete Vargas 1,94 1,74 3,42 4,52 4,81 2,48 0,92 3,64 

Mascarenhas de Morais 1,28 0,83 2,06 3,46 2,17 8,10 0,00 0,75 

Novo Horizonte S/I 1,08 1,22 4,24 3,88 S/I S/I 4,15 

BELO JARDIM 
Belo Jardim S/I 0,11 0,22 0,69 0,83 0,31 1,76 0,02 

Santa Inês 0,00 0,37 1,63 2,62 3,43 1,21 2,20 0,45 

BOSQUE 

Adalberto Aragão 9,03 3,07 2,48 5,63 3,34 5,63 8,28 2,31 

Aviário 0,73 1,06 2,34 3,24 7,22 3,67 5,00 6,41 

Baixa da Colina S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Baixa da Habitasa S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Bosque 0,78 1,45 0,76 1,23 8,49 1,06 S/I 2,13 

Cadeia Velha 0,14 2,05 1,93 2,59 0,92 1,12 S/I 1,86 

Cerâmica 0,47 3,40 2,39 4,65 0,66 2,78 S/I 6,48 

Conj. Guiomard Santos S/I 1,60 3,29 8,45 6,45 3,03 6,99 3,03 

Conj. Jardim Tropical S/I 0,39 1,92 1,28 1,42 3,00 S/I 0,13 

Conj. São Francisco S/I 1,73 3,04 4,76 S/I 2,15 0,00 3,26 

Habitasa 0,00 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 5,14 

Morada do Sol S/I 0,22 2,33 1,50 3,02 1,69 S/I 2,86 

CALAFATE 

Calafate 0,00 0,00 S/I S/I S/I 0,00 S/I 0,61 

Conj. Laélia Alcântara S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 6,92 

Portal da Amazônia 0,00 0,00 0,46 0,47 0,00 0,00 0,51 0,00 

Vilage Tiradentes S/I S/I S/I S/I S/I 1,89 S/I 0,00 

Waldemar Maciel S/I S/I S/I S/I S/I S/I 5,63 1,47 

CENTRO 

Base 0,61 3,87 2,65 6,72 1,73 4,34 S/I 2,55 

Capoeira 1,52 2,11 2,93 3,24 2,68 3,54 0,00 4,99 

Centro 1,17 S/I S/I S/I S/I S/I 0,00 1,95 

Ipase 0,00 1,07 2,83 1,64 5,10 5,88 3,33 2,07 

José Augusto 1,31 0,26 2,82 0,84 11,35 3,75 16,67 4,80 

Papoco 0,44 2,54 3,80 7,19 2,36 1,04 S/I 1,83 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Chácara Ipê S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 0,00 

Conj. Rui Lino 0,15 0,91 1,41 2,67 5,45 3,49 2,65 2,10 

Conj. Tucumã 0,40 1,63 1,97 3,43 6,01 3,13 S/I 5,09 

Conj. Universitário 0,00 3,24 1,65 5,33 3,86 4,85 S/I 4,23 

Distrito Industrial  0,00 S/I 0,37 S/I 2,35 1,86 S/I 0,18 

Jardim Brasil S/I S/I S/I S/I S/I S/I 10,00 2,32 

Jardim Primavera 0,23 0,09 1,31 1,06 4,52 2,00 S/I 3,02 

Lot. Joafra S/I 0,00 0,00 0,00 1,27 2,44 S/I 0,00 

Lot. Vila Maria S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 0,00 

Mocinha Magalhães 7,14 0,29 0,69 0,68 3,21 2,64 8,37 1,30 
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Continuação 

REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ESPERANÇA 

Conj. Esperança 0,32 0,80 3,59 8,70 18,31 6,43 0,00 2,87 

Mauro Bittar 1,20 1,57 2,33 1,39 3,72 5,74 S/I 4,40 

Nova Esperança 0,30 0,91 2,46 4,30 6,09 5,30 3,12 2,51 

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL 

Conj. Tangará 1,06 3,09 2,22 11,53 17,43 7,77 12,44 7,49 

Estação Experimental 0,00 2,91 1,93 6,34 13,22 5,99 S/I 5,74 

Isaura Parente S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Jardim de Alah 0,00 1,24 0,98 1,08 3,16 0,00 5,41 1,15 

Jardim Europa 0,00 0,24 0,89 0,00 2,78 1,36 5,21 2,40 

FLORESTA 

Aeroporto Velho 0,86 1,99 3,57 7,72 3,42 2,15 S/I 0,94 

Ayrton Sena 1,87 1,12 1,92 3,14 2,00 1,95 S/I 0,80 

Boa União 0,81 0,83 0,29 2,58 1,55 0,69 S/I 0,50 

Floresta Sul 0,39 1,05 0,81 2,19 5,23 2,50 0,00 1,30 

Glória 1,47 1,58 2,60 1,63 1,16 0,47 S/I 1,17 

João Paulo II 0,00 0,19 0,12 0,61 0,00 0,56 S/I 0,39 

Plácido de Castro 0,11 0,63 0,27 2,43 2,75 0,94 S/I 0,72 

Preventório 1,02 2,88 2,29 S/I 4,76 3,90 4,00 3,23 

Sanacre S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Sobral 4,05 2,49 2,07 3,11 1,79 1,58 S/I 2,63 

Volta Seca 0,95 7,69 3,12 10,24 5,84 4,99 S/I 1,86 

ISAURA PARENTE 

Conj. Manoel Julião 0,41 0,22 0,68 1,70 2,83 0,76 0,31 0,56 

Conj. Mariana 0,00 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 0,87 

Conj. Paulo C. de Oliveira S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 1,77 

Conquista 0,27 4,00 3,38 3,69 6,26 4,22 S/I 6,87 

Geraldo Fleming 0,95 3,46 1,69 4,50 12,15 3,42 4,35 2,40 

Nova Estação 0,00 4,51 2,03 6,77 15,70 6,06 3,12 6,39 

Parque das Palmeiras 1,97 1,30 1,47 9,42 10,46 5,51 2,63 0,31 

Paz 0,00 1,08 0,49 2,20 2,82 2,43 S/I 1,34 

Res. Iolanda S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 0,00 

Res. Petrópolis 6,95 0,92 1,79 4,17 5,56 3,85 4,55 1,35 

PALHEIRAL 

Bahia 0,57 1,97 1,86 4,58 2,98 6,16 S/I 2,77 

João Eduardo 1,89 2,04 2,45 3,55 2,55 4,19 5,54 1,68 

Palheiral 2,92 3,11 3,20 5,98 4,61 4,36 S/I 2,50 

PLACAS 

Chico Mendes 0,00 0,32 0,73 2,21 1,71 2,10 2,44 2,29 

Conj. Ouricuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 

Eldorado 0,00 0,55 1,75 6,86 5,07 7,75 0,00 2,94 

Lot. Jaguar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 

Lot. Jardim São Francisco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 S/I 

Placas 15,26 2,49 5,74 7,68 4,73 3,85 0,00 3,23 

São Francisco 0,88 4,76 6,62 11,15 6,87 1,60 0,00 2,19 

Vitória 1,73 2,11 4,21 6,81 8,34 3,88 11,11 3,02 
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REGIONAL BAIRROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

QUINZE 

Cidade Nova 0,00 4,27 4,26 7,70 10,30 7,55 3,73 7,31 

Quinze 0,06 2,29 1,51 8,60 5,62 4,20 12,07 4,56 

Triângulo Novo 0,00 2,77 1,60 7,60 5,01 1,86 S/I 5,27 

Triângulo Velho 0,00 1,46 1,05 6,86 3,68 0,74 S/I 4,33 

SEIS DE AGOSTO 

06 de Agosto 0,14 2,53 2,67 8,21 8,75 1,25 S/I 6,91 

Areial S/I 0,69 0,08 1,68 3,23 0,74 S/I 0,75 

Corama S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Mauri Sérgio S/I 0,26 0,25 1,03 2,12 0,87 0,74 0,70 

Santa Terezinha 0,05 3,60 2,00 6,00 11,89 5,03 4,49 8,08 

TANCREDO NEVES  

Alto Alegre 0,85 0,87 0,20 4,30 3,29 9,11 6,13 2,27 

Defesa Civil 0,89 S/I S/I S/I S/I S/I SI 5,02 

Jorge Lavocat 0,00 1,63 0,72 4,12 10,89 6,56 S/I 6,78 

Lot. Novo Horizonte S/I 1,50 0,29 4,24 4,20 2,81 SI 4,15 

Montanhês 0,00 0,26 0,11 S/I 6,92 3,79 1,45 1,07 

Tancredo Neves 1,64 2,22 3,04 9,06 9,89 6,87 SI 4,51 

Vila Nova 2,35 0,33 3,71 9,06 6,93 3,19 SI 2,76 

TAQUARI 
Lot. Praia do Amapá S/I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/I 1,18 

Taquari 1,13 0,29 1,23 3,00 3,13 1,42 12,42 2,64 

VILA ACRE 

Lot. Santa Helena S/I S/I S/I 0,00 0,24 0,00 S/I 0,00 

Lot. Santo Afonso S/I 0,75 0,00 0,00 0,16 0,51 S/I 1,14 

Res. Rosa Linda S/I S/I S/I S/I 0,00 0,00 S/I S/I 

Vila Acre S/I 0,00 0,00 0,38 0,27 0,00 S/I 0,00 

Vila da Amizade S/I S/I 0,00 S/I 1,64 0,43 S/I 0,13 

VILA IVONETE 

Jardim América 0,00 1,52 3,13 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lot. São José 0,00 0,00 1,32 4,55 9,09 0,00 0,00 0,00 

Raimundo Melo 1,86 1,47 3,79 9,75 10,18 2,16 0,00 4,12 

Santa Quitéria 1,68 1,87 2,17 2,66 4,01 0,82 0,00 6,19 

V. W. Maciel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 

Vila Ivonete 0,00 1,42 3,33 5,07 4,96 3,77 0,00 2,42 

XAVIER MAIA 

Conj. Adalberto Sena 0,00 0,76 2,29 9,49 7,92 5,36 4,30 3,98 

Conj. Xavier Maia 0,73 0,69 1,16 5,64 3,31 2,05 S/I 1,34 

Lot. Santa Luzia 0,00 0,00 S/I S/I S/I 0,78 S/I 0,91 

Parque dos Sabiás 0,00 0,00 S/I S/I S/I S/I S/I 0,00 

Wanderley Dantas 0,00 0,00 S/I S/I S/I S/I S/I 4,84 
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Anexo 10 - Indicadores epidemiológicos, demográficos, ambientais e socioeconômicos dos bairros de dengue nos bairros em Rio 

Branco, Acre, no período de 2000 a 2007. 

 

REGIONAL Localidade Urbana Casos/ano IIP/ano Pop. Imóveis Área (m
2
) Dens. Demog Dens. Imóveis IQV  

BELA VISTA 

Abraão Alab 14,13 2,43 2109 668 176528,59 1,19 3,78 38,18 

Conj. Bela Vista 1,38 2,67 2052 741 341320,33 6,01 2,17 63,18 

Conj. Castelo Branco 1,00 1,69 1342 518 225673,86 5,95 2,29 43,18 

Ivete Vargas 19,50 2,93 1205 718 205144,59 5,87 3,50 33,18 

Mascarenhas de Morais 2,00 2,33 1482 375 106848,30 1,39 3,51 42,73 

Novo Horizonte 6,50 1,82 2111 629 190985,44 1,11 3,29 20,45 

BELO JARDIM 
Belo Jardim 51,75 0,49 4511 1504 5262171,27 8,57 2,86 11,13 

Santa Inês 50,75 1,49 5526 1791 1353750,11 4,08 1,32 16,82 

BOSQUE 

Adalberto Aragão 18,13 4,97 1699 563 214963,22 7,90 2,61 42,73 

Aviário 26,38 3,71 2333 844 232209,31 1,00 3,63 63,64 

Baixa da Colina 3,25 0,00 960 307 175838,84 5,46 1,74 43,18 

Baixa da Habitasa 10,63 0,00 1485 469 94082,59 1,58 4,98 34,09 

Bosque 88,13 1,99 2749 1049 2777539,59 9,90 3,78 63,64 

Cadeia Velha 51,63 1,33 5430 1898 1782745,57 3,05 1,06 38,64 

Cerâmica 8,00 2,60 576 203 77933,71 7,39 2,60 54,27 

Conj. Guiomard Santos 1,38 4,11 1888 901 228123,44 8,28 3,95 58,18 

Conj. Jardim Tropical 4,63 1,02 1139 423 484664,98 2,35 8,73 52,73 

Conj. São Francisco 3,00 1,87 1480 462 255275,92 5,80 1,81 38,64 

Habitasa 8,13 0,64 606 232 65405,87 9,27 3,54 49,09 

Morada do Sol 5,75 1,45 485 198 660361,50 7,34 3,00 54,09 

 Continuação 
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Continuação 

REGIONAL Localidade Urbana Casos/ano IIP/ano Pop. Imóveis Área (m
2
) Dens. Demog Dens. Imóveis IQV  

CALAFATE 

Calafate 62,00 0,08 2059 1037 2073621,81 9,93 5,00 37,73 

Conj. Laélia Alcântara 1,13 0,87 825 319 1545943,31 5,34 2,06 22,73 

Portal da Amazônia 1,63 0,18 1388 992 4608965,38 3,01 2,15 25,45 

Vilage Tiradentes 0,00 0,24 208 97 494790,65 4,20 1,96 25,00 

Waldemar Maciel 2,63 0,89 1290 361 1179555,21 1,09 3,06 18,64 

CENTRO 

Base 13,63 2,81 1302 484 167254,14 7,79 2,89 19,55 

Capoeira 6,88 2,63 1299 561 329433,74 3,94 1,70 64,36 

Centro 22,38 0,39 4610 1173 514906,96 8,95 2,27 70,00 

Ipase 0,50 2,74 347 130 134373,72 2,58 9,67 69,55 

José Augusto 4,13 5,23 581 256 208217,18 2,79 1,22 69,09 

Papoco 2,63 2,40 1059 512 447392,98 2,37 1,14 24,73 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Chácara Ipê 0,38 0,00 388 126 1568600,08 2,47 0,80 34,55 

Conj. Rui Lino 11,25 2,35 1376 471 507143,02 2,71 9,29 45,00 

Conj. Tucumã 15,38 2,71 5577 1545 889910,26 6,27 1,73 59,55 

Conj. Universitário 8,88 2,90 4706 1620 5620085,18 8,37 2,88 57,73 

Distrito Industrial  153,63 0,60 315 257 1431981,59 2,20 1,79 38,18 

Jardim Brasil 1,63 1,54 504 157 99558,31 5,06 1,57 10,45 

Jardim Primavera 17,75 1,53 2166 618 682527,52 3,17 9,05 10,45 

Lot. Joafra 0,50 0,46 707 370 426324,69 1,66 8,68 15,45 

Lot. Vila Maria 0,00 0,00 265 153 1477424,78 1,79 1,04 13,64 

Mocinha Magalhães 35,00 3,04 2582 930 800630,19 3,23 1,16 14,55 

ESPERANÇA 

Conj. Esperança 14,13 5,13 5330 1819 565779,17 9,42 3,21 37,27 

Mauro Bittar 5,13 2,54 2439 812 598146,37 4,08 1,35 37,27 

Nova Esperança 9,88 3,12 6715 2320 1014316,58 6,62 2,28 37,27 

 Continuação 
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Continuação 

REGIONAL Localidade Urbana Casos/ano IIP/ano Pop. Imóveis Área (m
2
) Dens. Demog Dens. Imóveis IQV  

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL 

Conj. Tangará 4,38 7,88 1757 570 639586,16 2,75 8,91 61,82 

Estação Experimental 115,00 4,52 409 238 632834,43 6,46 3,76 57,27 

Isaura Parente 0,00 0,00 4797 2024 1304840,33 3,68 1,55 58,36 

Jardim de Alah 0,38 1,63 289 92 421741,19 6,85 2,18 30,91 

Jardim Europa 0,25 1,61 388 189 400990,81 9,68 4,71 31,36 

FLORESTA 

Aeroporto Velho 46,63 2,58 1314 558 824357,58 1,59 6,77 33,18 

Ayrton Sena 21,75 1,60 2269 765 515826,70 4,40 1,48 7,73 

Boa União 24,00 1,26 606 192 223326,03 2,71 8,60 13,18 

Floresta Sul 163,63 1,68 763 321 3717351,27 2,05 0,86 36,82 

Glória 8,25 1,26 606 192 223326,03 2,71 8,60 13,18 

João Paulo II 5,50 0,23 2057 619 336474,74 6,11 1,84 11,36 

Plácido de Castro 6,63 0,98 1639 484 645458,57 2,54 7,50 20,91 

Preventório 37,38 2,76 705 260 397060,38 1,78 6,55 14,09 

Sanacre 3,63 0,00 3344 1229 915741,72 3,65 1,34 12,75 

Sobral 91,88 2,22 4368 1574 1124488,27 3,88 1,40 32,27 

Volta Seca 0,00 4,34 1347 669 153523,22 8,77 4,35 18,64 

ISAURA PARENTE 

Conj. Manoel Julião 6,13 0,93 3465 1500 309722,42 1,12 4,84 67,73 

Conj. Mariana 0,00 0,11 185 82 390997,79 4,73 2,10 15,91 

Conj. Paulo C. de Oliveira 0,13 0,22 360 134 123020,04 2,93 1,08 16,36 

Conquista 81,25 3,59 5869 1909 740843,90 7,92 2,57 31,82 

Geraldo Fleming 15,00 4,12 1575 466 321435,55 4,90 1,45 26,36 

Nova Estação 43,63 5,57 4997 1412 623441,05 8,02 2,26 37,27 

Parque das Palmeiras 5,25 4,13 889 235 181292,31 4,90 1,29 26,36 

Paz 28,50 1,30 2340 729 499560,84 4,68 1,45 25,91 

Res. Iolanda 0,00 0,00 184 121 248429,75 7,41 4,87 21,82 

Res. Petrópolis 0,00 3,64 142 55 178262,22 7,97 3,09 16, 
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REGIONAL Localidade Urbana Casos/ano IIP/ano Pop. Imóveis Área (m
2
) Dens. Demog Dens. Imóveis IQV  

PALHEIRAL 

Bahia 42,50 2,61 4708 1345 990160,95 4,76 1,35 20,00 

João Eduardo 66,75 2,98 8099 2151 797989,74 1,01 2,69 27,73 

Palheiral 12,00 3,34 2344 803 141304,59 1,66 5,68 38,18 

PLACAS 

Chico Mendes 14,88 1,48 2112 749 741026,39 2,85 1,01 21,36 

Conj. Ouricuri 0,50 0,37 617 279 437522,48 1,41 6,38 15,91 

Eldorado 35,63 3,12 3251 1034 803873,92 4,04 1,28 21,36 

Lot. Jaguar 0,00 0,17 166 127 416114,49 3,99 3,05 20,91 

Lot. Jardim São Francisco 0,00 0,48 592 273 900634,29 6,57 3,03 20,45 

Placas 62,00 5,37 3888 1258 615363,26 6,32 2,04 32,27 

São Francisco 56,50 6,48 1995 612 1227455,20 1,63 4,99 17,73 

Vitória 64,38 5,15 5947 1897 1202742,37 4,95 1,57 22,27 

QUINZE 

Cidade Nova 75,38 5,64 6490 1889 699182,94 9,28 2,70 34,27 

Quinze 25,00 4,86 3522 1229 461670,52 7,63 2,66 39,27 

Triângulo Novo 9,88 3,01 2026 735 204103,36 9,93 3,60 33,64 

Triângulo Velho 9,50 2,27 504 233 349763,87 1,44 6,66 29,09 

SEIS DE AGOSTO 

06 de Agosto 71,50 3,81 5044 1716 1757103,98 2,87 9,77 34,55 

Areial 13,25 0,90 1986 648 2362543,89 8,41 2,74 17,73 

Comara 7,13 0,00 389 169 521002,14 7,47 3,24 42,73 

Mauri Sérgio 27,13 0,75 2520 916 516480,63 4,88 1,77 17,27 

Santa Terezinha 0,13 5,14 2368 716 779403,85 3,04 9,19 15,91 

Continuação 

  



192 

 

 

Continuação 

REGIONAL Localidade Urbana Casos/ano IIP/ano Pop. Imóveis Área (m
2
) Dens. Demog Dens. Imóveis IQV  

TANCREDO NEVES  

Alto Alegre 16,13 3,38 1253 450 1417002,13 8,84 3,18 19,55 

Defesa Civil 5,50 0,74 1421 387 381661,22 3,72 1,01 35,45 

Jorge Lavocat 12,63 3,84 2465 859 1755042,80 1,41 4,89 19,55 

Lot. Novo Horizonte 0,00 2,15 1507 579 630277,97 2,39 9,19 33,90 

Montanhês 16,00 1,70 1944 1147 1679931,35 1,16 6,83 15,00 

Tancredo Neves 74,50 4,65 4870 1605 546836,99 8,91 2,93 35,00 

Vila Nova 7,50 3,54 1494 472 432417,17 3,46 1,09 31,36 

TAQUARI 
Lot. Praia do Amapá 0,00 0,15 39 35 1255127,17 0,31 0,28 22,27 

Taquari 80,50 3,16 6540 2070 3496613,81 1,87 5,92 27,73 

VILA ACRE 

Lot. Santa Helena 0,00 0,03 454 151 4371905,91 1,04 0,35 15,91 

Lot. Santo Afonso 0,00 0,32 933 485 2407890,99 3,87 2,01 20,45 

Res. Rosa Linda 0,00 0,00 293 208 3698465,88 0,79 0,56 15,79 

Vila Acre 21,25 0,08 755 259 1897978,22 3,98 1,36 29,09 

Vila da Amizade 3,75 0,28 648 306 1442592,27 4,49 2,12 19,55 

VILA IVONETE 

Jardim América 0,13 1,68 84 44 291252,11 2,88 1,51 47,27 

Lot. São José 0,00 1,87 102 40 131761,65 7,74 3,04 22,27 

Raimundo Melo 14,75 4,17 3271 1014 647866,68 5,05 1,56 37,27 

Santa Quitéria 4,38 2,43 1380 545 133513,99 1,03 4,08 36,82 

V. W. Maciel 0,00 0,20 289 134 290854,10 9,94 4,61 17,73 

Vila Ivonete 37,63 2,62 4000 1377 751580,61 5,32 1,83 51,82 

XAVIER MAIA 

Conj. Adalberto Sena 5,75 4,26 1796 569 609375,36 2,95 9,34 40,45 

Conj. Xavier Maia 8,63 1,87 2276 657 359475,95 6,33 1,82 45,45 

Lot. Santa Luzia 0,00 0,21 175 147 1986121,47 0,88 0,74 13,18 

Parque dos Sabiás 0,00 0,00 339 140 716012,27 4,73 1,96 26,36 

Wanderley Dantas 17,38 0,61 2233 999 571501,17 3,91 1,74 41,36 
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Anexo 11 - Setores de abastecimento de água dos bairros de Rio Branco, Acre. 

 

SETORES BAIRROS SETORES BAIRROS SETORES BAIRROS 

SETOR 1 

Santa Inês 

SETOR 10 

Lot. Joafra 

SETOR 17 

Capoeira 

Areial Paz José Augusto 

Comara Res. Iolanda Ipase 

Taquari Geraldo Fleming Baixa da Colina 

Quinze Conj. Manoel Julião Conj. Guimard Santos 

Mauri Sérgio Jardim América Aviário 

Triângulo Novo Nova Estação Bosque 

Triângulo Velho Conquista 

SETOR 18 

Conj. Adalberto Sena 

SETOR 2 Cidade Nova Santa Quitéria Parque dos Sabiás 

SETOR 3 
06 de Agosto 

SETOR 11 

Conj. Mariana Wanderley Dantas 

Santa Terezinha Res. Petrópolis Conj. Xavier Maia 

SETOR 4 
Distrito Industrial Parque das Palmeiras Placas 

Mocinha Magalhães Conj. Paulo César de Oliveira Raimundo Melo 

SETOR 5 Conj. Universitário Isaura Parente Vitória 

SETOR 6 

Portal da Amazônia V. W. Maciel Lot. Jd. São Francisco 

Waldemar Maciel Lot. São José Eldorado 

Calafate 
SETOR 12 

Conj. Tangará Chico Mendes 

Conj. Laélia Alcântara Estação Experimental Conj. Ouricuri 

Chácara Ipê 

SETOR 13 

Invasão Sanacre Lot. Jaguar 

Village Tiradentes Sobral São Francisco 

SETOR 7 

Conj. Tucumã João Paulo II 

SETOR 19 

Baixada da Habitasa 

Conj. Rui Lino Plácido de Castro Habitasa 

Jardim Brasil Floresta Sul Cerâmica 

Jardim Primavera Ayrton Sena Conj. Jardim Tropical 

SETOR 8 

Jardim de Alah Glória Morada do Sol 

Jardim Europa Boa União Conj. São Francisco 

Conj. Esperança Bahia Cadeia Velha 

Nova Esperança Palheiral Adalberto Aragão 

SETOR 9 

Ivete Vargas 

SETOR 14 

Aeroporto Velho 

SEM REDE 

Belo Jardim 

Abrãao Alab Preventório Res. Rosa linda 

Mascarenhas de Morais Volta Seca Vila Acre 

Conj. Bela Vista 
SETOR 15 

Centro Lot. Santo Afonso 

Novo Horizonte Base Lot. Santa Helena 

Conj. Castelo Branco 

SETOR 16 

Vila Nova Vila da Amizade 

Mauro Bittar Lot. Novo Horizonte Lot. Praia do Amapá 

João Eduardo Defesa Civil Lot. Santa Luzia 

Papoco Tancredo Neves Lot. Vila Maria 

 

Jorge Lavocat 

 

Montanhês 

Alto Alegre 
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Anexo 12 - Teste de permutação para avaliação da significância do Índice de Moran Global (I) para cidade de Rio Branco, Acre, do 

período de 2003 a 2005. 

A B

H

H

H

H 

C 

2003 2004
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2005 
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Anexo 13 - Índice de Moral Local (LISA) e p-values dos bairros de Rio Branco, Acre, 

no período de 2003 a 2005. 

 

BAIRROS 
2003 2004 2005 

LISA P-VALUE LISA P-VALUE LISA P-VALUE 

Vila Nova 0,0422 0,1870 0,0328 0,4600 0,0821 0,1030 

Lot. Novo Horizonte 0,0215 0,7960 0,0283 0,7140 0,0391 0,6640 

Tancredo Neves 0,0209 0,1650 -0,0049 0,7260 -0,0051 0,5480 

Defesa Civil 0,0254 0,7650 -0,0112 0,1060 -0,0058 0,1360 

Montanhês 0,0394 0,5510 0,0002 0,8680 0,0113 0,7220 

Jorge Lavocat 0,0419 0,5550 0,0066 0,8280 0,0119 0,7690 

Alto Alegre 0,0313 0,3310 -0,0102 0,7740 0,0060 0,6710 

Lot. Santa Luzia 0,0799 0,0000 0,0682 0,0420 0,1127 0,0000 

Parque dos Sabiás 0,0657 0,1410 0,0586 0,0710 0,0919 0,0600 

Conj. Xavier Maia 0,0472 0,2820 0,0120 0,7870 0,0287 0,6680 

Wanderley Dantas 0,0418 0,5090 0,0000 0,8600 0,0054 0,7280 

Conj. Adalberto Sena 0,0436 0,6750 -0,0215 0,0740 0,0127 0,7830 

Placas 0,0227 0,2260 -0,0154 0,7810 -0,0090 0,6630 

Vitória 0,0384 0,5200 0,0009 0,8630 -0,0005 0,1780 

São Francisco -0,0087 0,4440 -0,0144 0,7780 -0,2093 0,3250 

Eldorado 0,0443 0,4060 0,0105 0,5220 -0,0231 0,6040 

Lot. Jardim São Francisco 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Chico Mendes 0,0394 0,2570 0,0181 0,6900 0,0125 0,5850 

Lot. Jaguar 0,0701 0,1410 0,0682 0,0070 0,1106 0,0220 

Conj. Ouricuri 0,0438 0,1180 0,0498 0,2850 0,0491 0,5550 

Vila Ivonete 0,0462 0,0000 0,0193 0,0520 0,0501 0,0500 

Lot. São José 0,0218 0,7550 -0,0252 0,0960 0,0022 0,7850 

V. W. Maciel 0,0600 0,4090 0,0479 0,4430 0,0750 0,3360 

Jardim América 0,0462 0,6480 0,0193 0,7850 0,0501 0,6020 

Santa Quitéria 0,0168 0,7760 0,0137 0,7600 0,0119 0,7680 

Raimundo Melo 0,0142 0,7630 -0,0040 0,1190 -0,0402 0,1510 

Paz 0,0276 0,2670 0,0093 0,4990 -0,0073 0,4000 

Conquista -0,0025 0,2150 0,0051 0,5050 -0,0044 0,3690 

Nova Estação 0,0299 0,2500 0,0212 0,1860 0,0275 0,1640 

Conj. Manoel Julião 0,0279 0,6990 0,0150 0,8100 0,0217 0,7370 

Res. Iolanda 0,0627 0,2190 0,0505 0,2710 0,0737 0,3070 

Conj. Paulo C. de Oliveira 0,0799 0,0000 0,0682 0,2240 0,1127 0,0000 

Geraldo Fleming 0,0329 0,5770 0,0052 0,6360 0,0101 0,6790 

Parque das Palmeiras 0,0551 0,1960 0,0270 0,5090 0,0178 0,4300 

Res. Petrópolis 0,0676 0,4000 0,0451 0,5660 0,0321 0,7170 

Conj. Mariana 0,0553 0,3960 0,0331 0,6350 0,0437 0,5890 

Distrito Industrial  0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Lot. Vila Maria 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Mocinha Magalhães 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Lot. Joafra 0,0510 0,4760 0,0333 0,6100 0,0526 0,5370 

Jardim Brasil 0,0426 0,3750 0,0288 0,6220 0,0431 0,5230 

Continuação 
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Continuação 

BAIRROS 
2003 2004 2005 

LISA P-VALUE LISA P-VALUE LISA P-VALUE 

Jardim Primavera 0,0364 0,2040 0,0184 0,3090 0,0224 0,2100 

Conj. Rui Lino 0,0428 0,1630 0,0301 0,2410 0,0660 0,1720 

Conj. Tucumã 0,0471 0,5240 0,0310 0,6550 0,0585 0,5050 

Conj. Universitário 0,0780 0,0000 0,0544 0,3560 0,1003 0,3090 

Chácara Ipê 0,0780 0,3190 0,0544 0,2880 0,1003 0,2500 

Vilage Tiradentes 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Calafate 0,0257 0,1100 -0,0813 0,2220 -0,2640 0,1530 

Waldemar Maciel 0,0528 0,5140 -0,0110 0,0950 -0,0823 0,0840 

Portal da Amazônia 0,0618 0,3000 0,0069 0,8610 -0,0266 0,1390 

Conj. Laélia Alcântara 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Estação Experimental -1,5881 0,3280 -1,0710 0,1630 -1,6090 0,0850 

Isaura Parente 0,0602 0,2860 0,0587 0,0930 0,0990 0,0500 

Conj. Tangará -0,3413 0,0420 -0,2209 0,0710 -0,3319 0,0800 

Jardim Europa 0,0725 0,0660 0,0571 0,0490 0,1011 0,0140 

Jardim de Alah 0,0799 0,0000 0,0550 0,0900 0,1084 0,0800 

Mauro Bittar 0,0594 0,4080 0,0502 0,3030 0,0990 0,3030 

Nova Esperança 0,0594 0,3760 0,0502 0,4210 0,0990 0,2860 

Conj. Esperança -0,2184 0,0660 -0,1310 0,1270 -0,1742 0,1110 

Abraão Alab 0,0159 0,6150 0,0300 0,3990 0,0567 0,1720 

Conj. Castelo Branco 0,0093 0,7730 0,0270 0,6770 0,0129 0,7140 

Ivete Vargas -0,0198 0,7190 -0,0054 0,5240 0,0039 0,6760 

Novo Horizonte 0,0689 0,0000 0,0460 0,0630 0,1012 0,0500 

Mascarenhas de Morais 0,0296 0,6850 0,0390 0,5010 0,0745 0,2540 

Conj. Bela Vista 0,0472 0,4840 0,0458 0,3410 0,0892 0,0830 

Bahia -0,1893 0,0520 -0,2235 0,0440 -0,1781 0,0560 

João Eduardo -0,8214 0,0210 -0,4805 0,0320 -0,5144 0,0170 

Palheiral -0,0136 0,1340 0,0264 0,6560 0,0201 0,7280 

Preventório -0,0728 0,6930 -0,0415 0,4800 -0,2599 0,2790 

Volta Seca -0,0617 0,1010 0,0043 0,8550 -0,0769 0,1200 

Aeroporto Velho -0,1551 0,3220 -0,0291 0,3560 -0,0778 0,4990 

Ayrton Sena -0,0298 0,1020 0,0041 0,8520 -0,0177 0,1280 

Sobral -0,0304 0,1000 0,0299 0,1150 0,2115 0,1070 

Sanacre 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Glória -0,0120 0,1060 0,0074 0,8320 0,0036 0,1360 

Boa União 0,0144 0,6540 0,0176 0,7170 -0,0017 0,1820 

Plácido de Castro -0,3801 0,0370 -0,4091 0,0480 -0,4344 0,0440 

João Paulo II -0,3551 0,0580 -0,3310 0,0540 -0,3593 0,0570 

Floresta Sul -0,6996 0,5950 -0,5786 0,5840 -0,3582 0,7000 

Taquari 0,0005 0,8250 0,0172 0,6260 0,0160 0,6300 

Lot. Praia do Amapá 0,0064 0,8180 0,0346 0,6640 0,0373 0,6220 

Triângulo Novo -0,0248 0,1070 0,0239 0,7210 0,0112 0,7420 

Quinze -0,0006 0,1170 0,0411 0,4960 0,0261 0,5610 

Cidade Nova 0,0005 0,8360 0,0355 0,2530 0,0251 0,5720 

Triângulo Velho -0,0230 0,7990 0,0249 0,3010 0,0099 0,5860 
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BAIRROS 
2003 2004 2005 

LISA P-VALUE LISA P-VALUE LISA P-VALUE 

Santa Terezinha 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

06 de Agosto -0,0072 0,0850 0,0109 0,7540 -0,0002 0,6900 

Comara -0,0363 0,7510 -0,0108 0,4650 -0,0075 0,6310 

Areial -0,0121 0,1240 0,0144 0,7710 0,0071 0,7520 

Mauri Sérgio 0,0134 0,7650 0,0288 0,5230 0,0037 0,7290 

Ipase 0,0223 0,6740 0,0083 0,8560 -0,0002 0,2210 

Capoeira 0,0291 0,6730 0,0354 0,3960 0,0142 0,5810 

Papoco 0,0228 0,7150 0,0261 0,6550 0,0518 0,4780 

Base 0,0406 0,5320 0,0144 0,2330 0,0180 0,3300 

Centro 0,0169 0,6220 0,0073 0,8350 0,0001 0,7710 

José Augusto 0,0105 0,7630 0,0037 0,8500 0,0012 0,7780 

Bosque -0,0272 0,4580 -0,0854 0,2670 -0,0992 0,1790 

Baixa da Colina 0,0009 0,8330 -0,0070 0,1020 -0,0031 0,1960 

Conj. Guiomard Santos 0,0499 0,5930 0,0535 0,4290 0,0919 0,3720 

Conj. Jardim Tropical 0,0000 0,8670 0,0451 0,3930 0,0602 0,2560 

Morada do Sol -0,0007 0,0950 0,0305 0,6480 0,0099 0,7860 

Adalberto Aragão 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 0,0000 0,9990 

Cadeia Velha 0,0221 0,4690 0,0251 0,2960 -0,0034 0,6760 

Conj. São Francisco -0,0287 0,0960 0,0269 0,7350 0,0151 0,7370 

Baixa da Pop.itasa 0,0143 0,7920 0,0090 0,8280 -0,0221 0,1250 

Pop.itasa -0,0025 0,1430 0,0065 0,6850 -0,0039 0,7990 

Cerâmica -0,0103 0,8300 0,0100 0,6440 -0,0131 0,7170 

Aviário -0,0157 0,5310 0,0080 0,7460 0,0050 0,6930 

Belo Jardim -0,0111 0,1440 0,0377 0,1690 0,0180 0,3790 

Santa Inês 0,0274 0,5450 0,0314 0,2340 0,0133 0,5230 

Res. Rosa Linda 0,0333 0,7040 0,0572 0,2560 0,0715 0,4090 

Lot. Santo Afonso 0,0490 0,4840 0,0559 0,1280 0,0711 0,3300 

Vila da Amizade -0,0318 0,0800 -0,0108 0,0930 -0,1116 0,0550 

Lot. Santa Helena 0,0241 0,7610 0,0240 0,7360 -0,0431 0,1240 

Vila Acre -0,0318 0,0000 -0,0155 0,3490 -0,1552 0,2760 
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Ricardo da Costa Rocha

possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Acre (1998) e mestrado em Ciências Biológicas 
(Entomologia) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (2002). Atualmente é consultor - UNESCO, pelo 
Programa Nacional de Controle da Dengue. Tem experiência na área de Parasitologia, com ênfase em Entomologia e 
Malacologia de Parasitos e Vetores, atuando principalmente nos seguintes temas: dengue, malária, doença de chagas, 
controle, vigilância entomológica, vigilância epidemiologica. 
(Texto informado pelo autor) 

 

Dados pessoais

Nome Ricardo da Costa Rocha

Nome em citações 
bibliográficas

Rocha, R. C.

Sexo Masculino

Endereço profissional COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE.  
Complexo Brasil XXI QD. 6 CONJ.:A Bloco C 2º Andar Sala 204 a 208 Ed. Business Center Tower 
SHS 
70322-915 - BRASILIA, DF - Brasil 
Telefone: (061) 21074313

 
Formação acadêmica/Titulação

2000 - 2002 Mestrado em Ciências Biológicas (Entomologia) (Conceito CAPES 4) .  
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Brasil.  
Título: Malária Urbana: Fatores Entomológicos Envolvidos na Dinâmica de Transmissão na Cidade de Coari-AM, 
Brasil, Ano de Obtenção: 2002.  

Orientador: Wanderli Pedro Tadei.  
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ,CAPES ,Brasil .  
Palavras-chave: MALÁRIA URBANA; ANOPHELES; INFECÇÃO NATURAL; CONTROLE; PLASMODIUM; 
BIOLARVICIDA. 

1999 interrompida Especialização interrompida em 2000 em VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE INDÍGENA . (Carga 
Horária: 434h).  
Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Brasil.  
Título: SITUAÇÃO DA MALÁRIA NA ÁREA INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.  
Ano de interrupção: 2000

1991 - 1998 Graduação em Ciências Biológicas .  
Universidade Federal do Acre, UFAC, Brasil. 

 
Formação complementar

2006 - 2006 ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DE CONSULTORES DO PNCD. (Carga horária: 32h).  
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SVS, Brasil. 

2006 - 2006 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE FEBRE AMARELA E DENGUE. (Carga horária: 24h).  
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ACRE, SESACRE, Brasil. 

2006 - 2006 OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UBV. (Carga horária: 40h).  
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ACRE, SESACRE, Brasil. 

2004 - 2004 SINAN. (Carga horária: 32h).  
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ACRE, SESACRE, Brasil. 

2004 - 2004 PRÁTICAS EM LABORATÓRIO: CONTROLE BIOLÓGICO. (Carga horária: 70h).  
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Brasil. 

2004 - 2004 ATIVIDADE EM CAMPO: CONTROLE BIOLÓGICO. (Carga horária: 35h).  
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Brasil. 

2003 - 2003 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. (Carga horária: 40h).  
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco/Acre, SEMSA-RB, Brasil. 

2002 - 2002 ESPANHOL. (Carga horária: 98h).  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC/AM, Brasil. 

1999 - 1999 Taxonomia e Biologia de mosquitos e flebótomos.. (Carga horária: 96h).  
Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Brasil. 
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Delsio Natal

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1977), mestrado 
em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1982) e doutorado em Saúde Pública pela 
Universidade de São Paulo (1986). Atualmente é professor associado da Universidade de São 
Paulo. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Epidemiologia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: culicidae, aedes aegypti, dengue, culex quinquefasciatus e 
controle. 
(Texto informado pelo autor) 

 

Dados pessoais

Nome Delsio Natal

Nome em citações 
bibliográficas

Natal D;Natal D

Sexo Masculino

Endereço profissional Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia.  
Av. Dr. Arnaldo, 715 
Cerqueira Cesar 
01246-904 - Sao Paulo, SP - Brasil 
Telefone: (11) 30667113 Fax: (11) 30812108

 
Formação acadêmica/Titulação

2001 Livre-docência. 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Efeitos da inundação sobre culicídeos, com ênfase na população de Aedes scapularis (Rondani, 1848), da 
área de influência da hidrelétrica de Porto Primavera, Ano de obtenção: 2001.  
Palavras-chave: Aedes; scapularis; Ochlerotatus; Inundação; impacto; saúde. 

1983 - 1986 Doutorado em Saúde Pública (Conceito CAPES 5) .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Observações sobre o comportamento de mosquitos (Diptera: Culicidae) em áreas de matas residuais no 
Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, Brasil., Ano de Obtenção: 1986.  
Orientador: Oswaldo Paulo Forattini.  
Palavras-chave: Atividades de Mosquitos; Ecologia de Mosquitos; matas residuais; distribuição espacial; Acre, 
Brasil. 
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Aplicada / Especialidade: Entomologia 
Médica.  
Setores de atividade: Saúde Humana. 

1980 - 1982 Mestrado em Saúde Pública (Conceito CAPES 5) .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CULEX DO SUBGENERO MELANOCONION (DIPTERA, 
CULICIDAE), Ano de Obtenção: 1982.  
Orientador: OSWALDO PAULO FORATTINI.  
Palavras-chave: Arbovirose; Distribuicao Geografica; Distribuicao Vertical, Horizontal, Sazonal; matas residuais; 
Melanoconion (Subgenero de Culex); Mosquitos (Diptera, Culicidae).  
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Epidemiologia.  
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Aplicada / Especialidade: Entomologia 
Médica. 

1982 - 1982 Especialização em X Curso de Esp. Em Entomologia Epidemiológica .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

1979 - 1979 Especialização em Curso de Saúde Pública Para Graduados . (Carga Horária: 1000h).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

1972 - 1977 Graduação em Ciências Biológicas .  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

 
Atuação profissional

Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

Vínculo institucional 

2002 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 0

Vínculo institucional 

1998 - 2002 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Profdessor Doutor, Carga horária: 40

Vínculo institucional 

Página 1 de 15Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Delsio Natal)

20/09/2011http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793965Z9




