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RESUMO 

A dengue tomou-se um grande problema em muitos centros urbanos modernos, 

uma vez que tais locais fornecem os contextos propícios à ocorrência desta 

endemia. As características inerentes aos processos de urbanização vivenciadas 

pelas metrópoles brasileiras, como o município de São Paulo, criaram condições 

favoráveis à disseminação do vetor e à instalação de epidemias através da 

introdução do vírus via casos importados. A cidade de São Paulo, contudo, 

sempre registrara uma preponderância de casos importados sobre os autóctones 

até o ano de 2003, quando o município experimentou uma epidemia marcada pela 

transmissão local do agravo (incidência de 7,2 casos/100.000 habitantes, sendo 

confirmados 787 casos autóctones e 779 casos importados). A identificação dos 
, 

locais que albergaram aglomerados de casos, bem como sua caracterização do 

ponto de vista demográfico e socioeconõmico, forneceriam informações relevantes 

acerca do comportamento espacial dessa enfermidade, especialmente em 

ambientes urbanos complexos como a cidade de São Paulo. Nesse sentido, as 

técnicas de geoprocessamento e, em especial, o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) fornecem uma nova estratégia de abordagem do espaço no 

contexto dos estudos epidemiológicos. A estimação de densidade de kernel, uma 

das ferramentas de análise espacial encerradas no SIG, permite a identificação e 

delimitação de aglomerados espaciais de casos, bem como de características 

demográficas e socioeconômicas que compõem os diferentes recortes do 

ambiente urbano. Os casos importados apresentaram um padrão de dispersão 

maior, sendo registrados na maioria dos distritos administrativos e formando um 

grande aglomerado espacial abrangendo distritos da região central, de melhor 

perfil socioeconõmico, maior densidade populacional e de maior densidade de 

domicflios. Os autóctones demonstraram uma menor dispersão espacial, 

poupando vários distritos e formando quatro grandes aglomerados disjuntos 

espacialmente e abrangendo áreas mais periféricas da cidade, exceto no distrito 

da Mooca. Os locais que albergaram aglomerados espaciais de casos autóctones 

apresentavam menor densidade populacional, menor densidade de domicílios, 

concentração de renda desfavorável e pior escolaridade. 



ABSTRACT 

Dengue fever has become a major health problem in some modem urban settings, 

since those places hold the characteristics implicated in dengue occurrence. The 

inherent aspects of urbanization experienced by Brazilian cities, as Sao Paulo, 

resulted in favorable conditions for vector dissemination and dengue outbreaks, 

through introduction of the virus by imported cases. Sao Paulo city had, however, 

always registered a greater amount of imported cases over locally transmitted 

cases, since the year of 2003, when the municipality experienced a dengue 

outbreak marked by local transmission of the disease (incidence of 7,2 cases per 

100,000 inhabitants, with 787 local cases and 779 imported cases). ldentification of 

dengue spatial clusters as well as its demographic and socioeconomic 

characteristics could provide relevant information concerning to dengue's spatial 

pattern especially in complexes urban settings, as Sao Paulo. ln this sense, 

Geoprocessing techniques, in special, the Geographical lnformation System (GIS) 

poses a new approach of the space concerning to epidemiological studies. Kernel 

density estimation, a spatial analytic tool inserted in GIS, allows identification and 

delimitation of dengue spatial clusters, as well as demographic and socioeconomic 

characteristics implicated in different urban scenarios. The outbreak experienced 

by the city in the year of 2003 revealed that imported cases showed a more 

dispersed pattern of distribution, occurring in the majority of the urban districts and 

performing a cluster in the central region of the city, marked by better 

socioeconomic profile and major population and house density. Locally transmitted 

cases occurred in a less dispersed pattern, performing four spatially disjoint 

clusters in city's peripheral regions, except by Mooca district. The regions related 

to local Dengue clusters had minor population density, less house density, 

unfavorable income status anda worse educational profile. 
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1.0 - INTRODUÇÃO: 

1.1 - A cadeia do processo infeccioso na dengue: 

A dengue, doença virai aguda, tornou-se um grave problema de saúde 

pública no Brasil, assim como em outras regiões do mundo. É de transmissão 

essencialmente urbana, ambiente no qual encontram-se todos os fatores 

fundamentais para sua ocorrência: o homem, o vírus, o vetor e, principalmente, as 

condições políticas, econômicas e culturais que formam a estrutura permissiva do 

estabelecimento da cadeia de transmissão (COSTA e NATAL, 1998). 

O vírus da dengue pertence ao gênero Flavivirus da família Flaviviridae, 

apresentando quatro tipos sorologicamente distintos: DEN1, DEN2, DEN3 e 

DEN4. Seu material genético é constituído por uma molécula simples de RNA e 

suas diferenças sorológicas são decorrentes de uma pequena alteração na 

proteína E, expressa no envelope virai e considerada seu principal determinante 

antigênico (EWALD, 2004; GUZMÁN, 2002). 

Apesar de a infecção pelo vírus da dengue possuir amplo espectro de 

manifestações clínicas, a maior parte dos infectados não apresenta sintomas ou 

apresenta um quadro febril inespecífico. Dentre as formas sintomáticas, a 

síndrome clássica do dengue (Dengue Clássica) é a mais freqüente, 

caracterizando-se por um quadro de febre elevada acompanhada de mialgia, 

artralgia, cefaléia, dor retro-orbitária, exantema e, principalmente, prostração, com 

duração aproximada de sete dias. As formas graves são decorrentes da 

instalação do quadro de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) ou da Síndrome do 

Choque da Dengue (SCD), caracterizando-se pela ocorrência de fenômenos 

hemorrágicos associados ou não ao colapso circulatório. A doença se apresenta, 

excetuando-se nos quadros hemorrágicos ou de choque, com evolução benigna, 

autolimitada, com cura espontânea e sem seqüelas (VASCONCELOS, 1998; 

WORLD HEAL TH ORGANIZA TION, 2002). 
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A transmissão dessa infecção ao ser humano se processa através da 

picada da fêmea dos mosquitos infectadas com o vírus. Essas fêmeas, por sua 

vez, adquirem a infecção uma vez que realizem o ato da hematofagia em 

indivíduos que apresentem quantidades importantes de partículas virais na 

circulação periférica, fenômeno comumente observado durante os primeiros cinco 

dias de doença clínica. Após ingurgitar o sangue de pacientes virêmicos, e 

respeitando um período extrínseco de incubação de 8 a 12 dias, esse artrópode 

estará apto a transmitir o vírus a outro ser humano susceptível estabelecendo, 

assim, a cadeia do processo infeccioso (WORLD HEAL TH ORGANIZA TION, 

2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Duas espécies do gênero Aedes têm especial relevância na transmissão do 

vírus às populações humanas: Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus), nos 

continentes americano, africano e asiático, e Aedes albopictus, no sudeste da 

Ásia, local onde a doença foi inicialmente descrita, no final do século XVIII, na Ilha 

de Java (DONALf SIO, 1999). O Aedes a/bopictus, embora presente também no 

território americano, não está implicado na transmissão da doença no Brasil 

(FORRATTINI, 1992; DONALISIO, 2002). 

O Aedes aegypti não é nativo das Américas, sendo originalmente 

encontrado na região etíope da África. Sua introdução no continente americano se 

deu no século XVI 1 através do tráfico de escravos, ocorrendo rápida e maciça 

dispersão por quase todas as regiões do continente, com especial atenção às 

regiões central e sul. Nessas regiões este mosquito se comporta como vetor dos 

vírus de duas importantes arboviroses: a febre amarela e a dengue. 

(FORRATTINI, 1992; KONGSOMBOON, et ai. 2004; TAUIL, 2001; WORLD 

HEAL TH ORGANIZA TION, 2002). 

Este mosquito possui elevado grau de adaptabilidade aos ambientes 

antrópicos revelando grande antropofilia e endofilia. Isso faz com que essa 

espécie acompanhe as populações humanas em suas diferentes formas de 

organização. Algumas variáveis climáticas têm importância na sua dispersão e 
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estão diretamente relacionadas ao cenário propício para ocorrência de epidemias 

de dengue: temperaturas elevadas, estações chuvosas prolongadas e baixas 

altitudes (FORRATTINI, 1992). Dessas variáveis a temperatura parece ter papel 

preponderante, uma vez que seu aumento interfere diretamente na capacidade 

vetora: temperaturas mais elevadas aumentam a necessidade de repasto · 

sanguínea, prolongam a longevidade da fêmea adulta e diminuem o tempo de fase 

imatura do mosquito (DONALfSIO e GLASSER, 2002; RIBEIRO et ai., 2006; 

HALES et ai., 2002). 

Muito do conhecimento clássico acerca do comportamento desses 

artrópodes tem sido modificado face à sua pronta adaptação aos novos cenários 

climáticos resultantes, sobretudo, da ação humana. Assim, as chuvas teriam maior 

influência nos níveis de infestação de Ae. albopictus, cuja oviposição se dá 

preferencialmente fora do domicílio. O Ae. aegypti, vetor marcadamente 

domiciliado, utiliza diversos tipos de criadouros cuja água independe da chuva e, 

dessa forma, são menos afetados pela sazonalidade (WATTS et ai., 1987; HALES 

et ai., 2002). 

A altitude, por outro lado, sempre fora considerada um fator limitante na 

reprodução do vetor (FORRATTINI, 1992; TAUIL, 2001). O relato, entretanto, das 

epidemias de dengue nas cidades mexicanas de Taxco, a 1.735m, e Tlayacapan, 

a 1.630m de altitude, demonstra, novamente, a mudança das condições clássicas 

para a ocorrência da doença. A abundância de reservatórios de água na 

comunidade possibilitou a adaptação do vetor e a instalação da transmissão em 

ambiente ecológico, outrora considerado inóspito à ocorrência da dengue 

(HERRERA et ai., 1992). 
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1.2 - O espaço urbano e a dengue: 

Para que o triângulo clássico envolvendo vírus, vetor e indivíduo susceptível 

seja propício à ocorrência de epidemias de dengue, vários fatores devem 

funcionar como facilitadores da sua interação. Tais fatores dizem respeito, em 

especial, à forma de organização do espaço urbano e às complexas relações 

estabelecidas entre as populações nesse espaço. A infestação e a dispersão dos 

vetores, bem como sua relação com áreas de adensamento populacional serão 

facilitadas ou dificultadas face à estrutura urbana de saneamento e aos aspectos 

socioeconômicos e culturais das comunidades humanas, pois disso dependerá a 

estocagem de água, tipos de utensflios utilizados, forma de descarte de materiais 

inservíveis, características de edificações, deslocamento de mercadorias, 

percepção do risco pelas populações e adoção das medidas adequadas de 

controle (DONALISIO e GLASSER, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O conjunto de tais características é definido pela Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS) como macrodeterminantes sociais da dengue, 

abrangendo questões de infra-estrutura sanitária urbana (canalização de água, 

esgotamento sanitário, coleta domiciliar de lixo), aspectos demográficos 

(adensamento populacional, número de moradores por domicílio, quantidade de 

domicilios por quadra), econômicos (renda do chefe de família) e educacionais 

(escolaridade do chefe de familia) (OPAS, 1991). Ao mesmo tempo, vários autores 

ressaltam a importância da renda e da escolaridade como fatores de risco para as 

epidemias de dengue (PENNA et ai., 2003; LUNA et ai., 2002; COSTA et ai., 

1998). 

Todos esses fatores guardam íntima relação com o processo de 

urbanização vivenciado pelas grandes cidades dos países em desenvolvimento, 

fazendo emergir cenários propícios à instalação das epidemias de dengue, a 

saber: 
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a) "Inchaço" das cidades, notadamente em sua periferia, como resultado 

dos intensos fluxos migratórios rurais-urbanos a partir da década de 

60 (SANTOS, 1997). 

b) Inadequação destas cidades em dotar-se oportunamente de 

equipamentos e facilidades que atendessem às necessidades dos 

migrantes, como habitação e saneamento básico (SANTOS, 1997). 

c) Processo de favelização e de ocupação irregular do solo (áreas de 

invasão) (SANTOS, 1997). Estima-se que 25 a 30% da população de 

grandes cidades da América Latina estejam nestas condições, 

vivendo em cenários propícios à infestação e disseminação do vetor e 

constituindo densos bolsões susceptrveis à infecção (OPAS 1991, 

TAUIL, 2001). 

d) Grande disponibilidade de criadouros (recipientes descartáveis tais 

como plásticos, latas e outros materiais) como conseqüência do 

sistema produtivo industrial moderno, que produz uma grande 

quantidade de recipientes cujo destino inadequado em quintais, ao 

longo das vias públicas, nas praias e em terrenos baldios, contribui 

para a proliferação do inseto vetor (TAUIL, 2001). 

e) Grande desenvolvimento da indústria automobilística, bem como do 

setor de transportes, possibilitando tanto a emergência de criadouros 

(especialmente os pneus) quanto a dispersão do inseto de modo 

rápido e eficaz (TAUIL, 2001). 

f) Deterioração da infra-estrutura de saúde pública, com redução de 

recursos humanos e financeiros, além da priorização, pelas 

autoridades sanitárias, das ações emergenciais de combate à 

epidemia em detrimento de medidas para sua prevenção (TAUIL, 

2001). 
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Considerando a pertinência de tais condições fica clara a forte associação 

existente entre a dengue e o modo como se organiza o espaço nos grandes 

centros urbanos. A compreensão acerca da ocorrência de epidemias, bem como a 

formulação de estratégias de controle passa pela caracterização das relações que 

se estabelecem nesse espaço. 

1.3 - A abordagem do espaço em epidemiologia: 

Espaço é um conceito básico em epidemiologia. Os estudos 

epidemiológicos tradicionais de natureza descritiva abordam a categoria "lugar" 

que,. assim como as categorias "tempo" e "pessoas", constitui um de seus 

principais elementos de análise. Além disso, tais estudos sempre ressaltaram que 

o conhecimento da distribuição geográfica da enfermidade é importante para "a 

formulaçao de hipóteses etiológicas, além de ser útil para propósitos 

administrativos" (MACMAHON e PUGH, 1978). O espaço era compreendido, 

separado do tempo e das pessoas, como o lugar geográfico que predispõe a 

ocorrência de doenças. Sua qualificação restringia-se, assim como na geografia 

médica, ao determinismo ambiental, associando problemas de saúde a variáveis 

climáticas, hidrografia, topografia, vegetação, etc. Dessa visão nasce a "Medicina 

Tropical", focada nos problemas de saúde daquelas regiões do globo onde as 

condições ambientais, per se, seriam condicionantes das enfermidades 

(CZERESNIA e RIBEIRO, 2000; BARCELLOS e BASTOS, 1996). Freqüentemente 

a categoria espaço é abordada, nos estudos epidemiológicos, através da mera 

localização dos problemas de saúde (BARCELLOS E BASTOS, 1996). 

Tal visão contrasta, contudo, com aquela proposta pelo geógrafo Milton 

Santos, expoente da Geografia Crítica, que considera os elementos sociais e a 

historicidade como componentes indissociáveis da categoria espaço. Para esse 

autor a configuração do espaço urbano é resultado da estrutura social e de sua 

dinâmica, acumulando as transformações ocorridas na sociedade, refletindo mais 

seu passado do que propriamente seu presente. O espaço urbano é 

necessariamente heterogêneo ao mesmo tempo em que é produto e produtor de 

diferenciações sociais. Esse espaço produzido socialmente exerce pressões 

6 



econômicas e politicas sobre a sociedade, criando condições diferenciadas para 

evolução de uma população ou atividade humana. Mais do que o "local" do 

problema de saúde o espaço funciona, sob esta ótica, como uma instância capaz 

de encerrar diferentes contextos de saúde, decorrentes do manejo histórico do 

ambiente físico, de fluxos de circulação de bens e serviços e da heterogeneidade 

dos grupos populacionais que o ocupam (SANTOS, 1992). 

O processo de ocupação do espaço, desde seu inicio até o momento 

presente, refletir-se-á no futuro, e é parte inerente aos determinantes das 

condições de vida. Assim, o espaço urbano é necessariamente produto de uma 

série de decisões que orientam sua organização, segundo os critérios 

hegemônicos em uma dada formação econômica e social, seja pela 

movimentação do capital, seja pela ação organizada e planejada da sociedade 

pelo Estado, sendo um processo cheio de densidade histórica (SANTOS, 1992). 

Nos últimos tempos, vários autores têm procurado novas abordagens do 

espaço no âmbito dos estudos epidemiológicos, buscando revesti-lo de caráter 

social. Tal caráter passa a atender às necessidades explicativas da concepção de 

determinação social da doença, uma vez que permite que os diferentes fatores 

que compõem a estrutura epidemiológica sejam analisados numa perspectiva 

dinâmica e histórica, estando a sua compreensão diretamente articulada à 

formação econômico-social (SILVA, 1997; COSTA e TEIXEIRA, 1999; 

BOUSQUAT e CHON, 2004). 

Dessa forma, a distribuição espacial da doença representa a realização 

manifesta ou empírica dos processos geradores subjacentes. O seu estudo, 

portanto, faz-se pertinente pois capta a dinâmica da estrutura epidemiológica, uma 

vez que o perfil epidemiológico dos diferentes espaços é criado pela interação das 

relações sociais que caracterizam a sua organização. Além disso, esse perfil 

modifica-se através do tempo conforme o momento histórico em que se encontrem 

os estágios de desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais, as 

quais são os fatores definidores da organização do espaço (COSTA e TEIXEIRA, 

1999). 
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Apesar do conceito de espaço social adequar-se enquanto formulação 

teórica para a explicação da ocorrência e da distribuição da doença é 

indispensável, além do referencial teórico, o emprego de métodos e técnicas 

competentes para que se alcance a construção do coletivo {BARCELLOS, 1996; 

COSTA e TEIXEIRA, 1999). Nesse sentido, a Cartografia vem sendo utilizada com 

mais freqüência face à disponibilidade de modernas técnicas de computação 

eletrônica {MEDRONHO, 1995; ROJAS, 1999; OPAS, 2000; BARCELLOS, 2002). 

Tal evolução fez emergir o Geoprocessamento, que vem sendo utilizado como 

uma importante ferramenta auxiliar de maior precisão e capacidade operacional na 

apresentação e interpretação de informações espaciais. Além disso, o 

desenvolvimento da estatística espacial tem propiciado uma melhor compreensão 

de aspectos sociais e, especialmente temporais, do espaço urbano {VINNE, 1997; 

BAILEY, 2001 ). 

1.4 - Geoprocessamento e SIG: 

Geoprocessamento é um termo amplo que engloba diversas tecnologias de 

tratamento e manipulação de dados geográficos através de programas 

computacionais. Dentre essas tecnologias destacam-se: o sensoriamento remoto, 

a digitalização de dados, a automação de tarefas cartográficas, a utilização de 

Sistemas de Posicionamento Global {GPS) e os Sistemas de Informação 

Geográfica {SIG) {OPAS, 2000). De modo mais genérico, Barcellos define o 

Geoprocessamento como um conjunto de ferramentas necessárias para manipular 

informações espacialmente referidas {BARCELLOS e RAMALHO, 2002). 

Produto direto da evolução experimentada pela informática, o 

Geoprocessamento constitui-se num ramo do processamento de dados que opera 

transformações nos dados contidos em uma base referenciada territorialmente 

{geocodificada), usando recursos analíticos, gráficos e lógicos para a obtenção e 

apresentação das transformações desejadas. A técnica de geocodificação {ou 

georreferenciamento) consiste em prover referências espaciais (latitude e 
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longitude, por exemplo) passíveis de tratamento automatizado (MEDRONHO, 

1995; BARCELLOS e SANTOS, 1997). 

Uma base de dados referenciada espacialmente contém dois tipos de 

informação (MEDRONHO, 1995): 

a) Dados de localização (dados geográficos ou espaciais): são expressos por 

coordenadas de duas dimensões referentes a pontos, linhas ou áreas e 

descrevem sua posição e sua topologia (relações de vizinhança ou conexão 

com outros elementos). 

b) Atributos (dados não-espaciais ou não-geográficos): compreendem 

informações quantitativas ou qualitativas referentes aos dados localizados 

espacialmente. 

Pode-se ilustrar essas duas categorias de dados imaginando-se um 

mapa de determinada região com pontos representando os casos de certa 

doença. Nesse mapa, os dados de localização espacial referem-se às 

coordenadas geográficas (latitude e longitude) que permitiram sua localização no 

dado local. Já os atributos seriam informações desses casos como nome, sexo, 

idade, sintomas, etc. 

Dentre as tecnologias empregadas no Geoprocessamento, merece 

especial atenção os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) por seu promissor 

e cada vez mais freqüente emprego no setor saúde. Os SIGs são estruturas de 

processamento eletrônico de dados (freqüentemente softwares) que permitem a 

captura, armazenamento, manipulação, análise, demonstração e relato de dados 

referenciados geograficamente (VINNE, 1997; OPAS, 2000). Constitui-se numa 

poderosa ferramenta eletrônica capaz de armazenar grande quantidade de dados 

referenciados geograficamente ou de seus atributos, focalizando o relacionamento 

de fenômenos da realidade com sua localização espacial. Por conseguinte, pode

se estudar outros aspectos mais complexos como os de vizinhança e contigüidade 

envolvendo áreas extensas. Além disso, fenômenos distintos podem ser 
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representados em sua interação e evolução, abrangendo-se toda a complexidade 

do sistema, inclusive a dimensão temporal (MEDRONHO, 1995; OPAS, 2000). 

Os SIGs podem realizar uma ampla gama de funções, sendo que tais 

capacidades variam de programa para programa. Do ponto de vista geral, as três 

propriedades mais importantes dos SIGs seriam (MEDRONHO, 1995; KUBOTA, 

1997): 

• Integração de dados não-geográficos (bancos tabulares) e dados 

geográficos (representados por pontos, linhas e polígonos). 

• Apresentação cartográfica (mapas) de informações complexas. 

• Conjunto de ferramentas para análise espacial. 

O que define um dado como sendo geográfico é a existência de uma 

referência explícita, como por exemplo latitude, longitude ou uma coordenada 

militar. Já os dados não-geográficos possuem referências implícitas, como 

endereço, código postal, código de setor censitário, etc. 

O processo automático chamado de georreferenciamento é utilizado para criar 

referências geográficas explícitas a partir de referências impHcitas. Estas 

referências permitirão localizar o fenômeno na superfície terrestre e observar sua 

associação com as feições geográficas de interesse. O georreferenciamento de 

bancos de dados tabulares pode ser feito através de pares de coordenadas ou 

relacionando os dados com unidades espaciais (setores censitários, bairros, etc.) 

presentes no mapa. Alguns programas permitem localizar determinado evento de 

interesse com grande precisão através da utilização de malhas de logradouros 

(ruas) com numeração, de modo que o evento repousa sobre sua localização 

quase exata. Como exemplo, o software Maptitude® localiza eventos a partir do 

endereço fornecido (nome da rua e número da casa) com erro máximo de 100 

metros (MAPTITUDE, 2000). 
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O georreferenciamento pode ser considerado como a operação básica do SIG 

(SKABA et ai., 2004). Especialmente para a localização de eventos pontuais 

(como casos de uma doença), a etapa de georreferenciamento será crucial para 

posteriores análises acerca do comportamento espacial do dado fenômeno. Nesse 

sentido, o tratamento dos endereços (grafia correta, observação de duplicidades, 

homônimos, etc.) é de suma importância para que a distribuição espacial seja o 

mais fiel possível à realidade. Alguns softwares permitem padronizar os endereços 

constantes num banco de dados tabular de modo que eles exibam a mesma grafia 

daquela constante no mapa digital, evitando erros de localização. Esse processo, 

conhecido como "padronização de endereços", torna mais fácil o relacionamento 

entre a base geográfica e o banco não-geográfico. Novamente, como exemplo, o 

software "LOC_MSP", permite que o endereço constante em bancos tabulares 

tenha grafia exata daquela expressa na malha de ruas do municipio. 

Outra questão bastante relevante no tratamento espacial de dados é a escolha 

da escala e da unidade de análise. Tal procedimento dependerá, além do 

fenômeno estudado, da disponibilidade de informações em cada nível 

(BARCELLOS, 2003). Assim, freqüentemente os dados de notificação de doenças 

podem ser analisados no nível do indivíduo, enquanto a maioria dos dados de 

coleta como, por exemplo, os indices entomológicos, costumam estar agregados 

em unidades maiores, como distritos administrativos ou regiões de saúde. A 

maioria dos dados socioeconômicos encontra-se agregado em nivel de setor 

censitário. Os setores censitários, por sua vez, são polígonos bastante 

heterogêneos, cuja definição é puramente operacional. Para o IBGE, setor 

censitário é a área coberta por um recenseador no período de um dia de trabalho 

(IBGE, 2000). 

Uma ampla variedade de visualizações, cores, escalas, símbolos e seleções 

são possíveis no SIG. Por conseguinte, mapas temáticos podem ser produzidos 

para retratar o fenômeno de interesse com os elementos considerados relevantes. 

Uma das mais fascinantes capacidades de muitos SIGs, contudo, jaz na 

possibilidade de se realizar análise espacial, numa abordagem mais aprofundada 
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sobre os eventos representados no mapa, ressaltando as possíveis relações entre 

eles. 

1.4 - Análise espacial: 

Este tipo de análise utiliza-se de métodos matemáticos na manipulação de 

dados espaciais no sentido de se mensurar propriedades e relacionamentos, 

levando-se em conta a localização espacial do fenômeno de forma explícita 

(CROMLEY e MCLAFFERTY, 2002; CARVALHO e SOUZA-SANTOS, 2005). É 

composta por um conjunto de procedimentos encadeados cuja finalidade é a 

escolha de um modelo inferencial que considere explicitamente o relacionamento 

espacial presente no fenômeno (CÂMARA, 2001 ). 

Os procedimentos iniciais da análise incluem o conjunto de métodos 

genéricos de análise exploratória e a visualização dos dados, em geral através de 

mapas. Essas técnicas permitem descrever a distribuição das variáveis de estudo, 

identificar observações atípicas (outliers) e buscar a existência de padrões na 

distribuição espacial. Através desses procedimentos é possível estabelecer 

hipóteses sobre observações de forma a selecionar o modelo inferencial melhor 

suportado pelos dados (CROMLEY e MCLAFFERTY, 2002). 

A escolha de modelos inferenciais, também descrita como modelagem, 

engloba técnicas de estimação e procedimentos de validação que dependem, em 

grande parte, do fenômeno em estudo. Ademais, tais modelos são orientados 

segundo o tipo de dados analisados, a saber (CÂMARA, 2001; DRUCK, 2004): 

• Eventos ou padrões pontuais: fenômenos expressos através de 

ocorrências identificadas como pontos localizados no espaço, 

denominados processos pontuais. São exemplos: localização de 

crimes, casos de uma doença, etc. 

• Superffcies continuas: estimadas a partir de um conjunto de 

amostras de campo, que podem estar regularmente ou 
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irregularmente distribufdas. Usualmente, este tipo de dado é 

resultante de levantamento de recursos naturais e incluem mapas 

geológicos, topográficos, ecológicos, fitogeográficos e pedológicos. 

• Áreas com contagens e taxas agregadas: trata-se de dados 

associados a levantamentos populacionais, como censos e 

estatísticas de saúde, e que originalmente referem-se a indivíduos 

localizados em pontos específicos do espaço. Por razões de 

confiabilidade, estes dados são agregados em unidades de análise, 

normalmente delimitadas por polígonos fechados: setores 

censitários, zonas de endereçamento postal, bairros, distritos 

administrativos, etc .. 

Freqüentemente os bancos de dados trabalhados em saúde pública 

referem-se a dados pontuais e àqueles com contagens agregadas. Os eventos 

pontuais fazem referência à localização de casos de certa doença, unidades de 

saúde, pontos estratégicos, etc. Já os dados agregados costumam estar 

relacionados a dados socioeconõmicos e ambientais. 

A descrição do padrão de distribuição de dados pontuais é de grande 

relevância para o estudo de agravos que acometem as populações, uma vez que 

seu comportamento espacial pode trazer informações valiosas acerca dos 

fenômenos relacionados à sua ocorrência. A análise espacial pode permitir a 

identificação de fatores comuns de contaminação, trajetos influenciados por 

variáveis ambientais, padrões ou diferenças de situações de saúde ante 

perspectivas de agregações particulares em diversos níveis, bem como o 

planejamento, a avaliação de intervenções e fatores socioeconômicos 

especializados que afetam perfis de saúde (BARCELLOS e SANTOS, 1997). 

Do mesmo modo, a identificação de aglomerados espaciais de doenças 

(clusters) permite a caracterização de cenários propícios a essa concentração e 

fornece subsfdios para a delimitação de áreas prioritárias para as ações de 

vigilância (CARNEIRO, 2000). Caso um padrão de concentração espacial seja 
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identificado, está-se diante do fenômeno de dependência espacial que, em última 

análise, evidencia a influência do espaço no comportamento deste agravo. A 

caracterização do espaço que alberga aglomerado de casos de certa enfermidade 

representa a oportunidade de identificação dos fatores socioeconõmicos e 

· ambientais que possam oferecer risco às populações residentes na área ou em 

seu entorno. Assim, caminha-se para a construção de modelos de risco 

associados a contextos espaciais, em detrimento ao modelo de risco individual 

freqüentemente abordado nos estudos epidemiológicos (BARCELLOS e BASTOS, 

1996). 

· O processo de modelagem de dados pontuais com intuito de se identificar 

aglomerados espaciais é realizado através de uma ferramenta de análise espacial 

conhecida como interpolação. Tal ferramenta permite generalizar posições de 

incidentes a toda uma área baseando-se nos incidentes observados, fornecendo 

estimativas de densidade para todas as partes desta área. Assim, a partir da 

distribuição de pontos observada, pode-se inferir sobre o comportamento de toda 

a área de estudo em relação à ocorrência desses eventos lt;AMARA, 2001). 

Existem muitas técnicas de interpolação, tais como Kriging, superfícies de 

tendência e modelos locais de regressão. Entretanto, uma estimação de 

densidade bastante apropriada para eventos pontuais é o estimador de Kernel. A 

estimação de densidade Kernel envolve uma técnica em que se coloca uma 

superfície simétrica sobre cada ponto, avaliando a distância do ponto a uma 

posição de referência baseada em uma função matemática, somando depois o 

valor de todas as superffcies para essa posição de referência. Este procedimento 

é repetido para todas as posições de referência. Tal técnica foi desenvolvida no 

final da década de 1950 como método alternativo para estimar a densidade de 

histogramas e, posteriormente, mostrou-se muito adequada para a estimação de 

densidade de eventos pontuais (DRUCK, 2004; BAILEY, 2001 ). 

Os parâmetros básicos do estimador de Kernel dizem respeito ao raio de 

influência do ponto a ser interpolado e à função de estimação dotada das 

propriedades de suavização (ou alisamento) do fenômeno. O raio de influência 
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depende do fenômeno em estudo bem como de seu comportamento espacial. Seu 

estabelecimento é dado a partir do conhecimento das distâncias médias 

observadas entre os eventos. Dada a dificuldade de, muitas vezes, definir-se 

adequadamente tal raio, os programas de análise espacial que realizam a 

estimação de Kernel fornecem a alternativa de se trabalhar com um raio 

adaptável. Desse modo, a medida do raio passa a variar do mesmo modo que a 

distância entre os pontos, tendo-se um parâmetro adequado a cada feição que 

essa distribuição possa assumir. Por outro lado, a função de estimação é uma 

constante que suavizará a interpolação do fenômeno de modo definido pelo 

usuário. Existem várias funções de estimação e uma das mais adequadas e mais 

empregadas é a função quártica. Nesse tipo de função de estimação, os eventos 

que estão muito próximos uns dos outros recebem um peso maior e esse peso 

diminuirá à medida que esses eventos se distanciem (LEVINE, 2000). 

O resultado visual da estimação de densidade de Kernel é um mapa com 

diferentes tonalidades, refletindo as diferentes densidades observadas para 

aquele fenômeno. Freqüentemente tais mapas exibem um degradé de cores, 

sendo que a mais intensa repousa sobre a área de maior densidade, seguido por 

tons menos intensos à medida que a densidade diminui. Assim tem-se uma 

aproximação espacial do risco. Uma vez que a incidência é um coeficiente 

bastante utilizado em epidemiologia para se ter uma idéia do risco, a densidade é, 

na análise espacial, o correlato da incidência (KUBOTA, 1997). Ela fornece uma 

estimação da quantidade de eventos (como casos de uma doença) por unidade de 

área (m2 ou km2
). 

Outra possibilidade durante a realização da estimação de Kernel é a 

confecção de mapas prismáticos em três dimensões. Nesse tipo de apresentação, 

além da visualização das diferentes tonalidades de cor, representando as 

diferentes densidades observadas, tem-se a elevação destas áreas denotando o 

padrão de agregação dos fenômenos. Assim, regiões que se apresentam como 

picos elevados e ingremes representam locais onde as ocorrências se deram 

muito próximas umas das outras, denotando elevada densidade. Já as "morros" 
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mais suaves denotam que, apesar de haver um padrão de concentração espacial, 

essa é menor do que aquela observada na região de picos íngremes. Esse tipo de 

visualização enriquece a estimação de Kernel na medida que fornece um novo 

olhar sobre a densidade, permitindo diferenciar áreas que, numa visão somente 

plana, parecem ser igualmente densas (LEVINE, 2000). 

Uma das principais propriedades da estimação de densidade de Kernel é a 

de identificar os aglomerados espaciais (c/usters) onde, pela elevada densidade, 

ter-se-ia uma região de alto risco para tal agravo (SANTOS et ai, 2001). Ademais, 

a estratificação em áreas de grande, média e baixa densidade é um avanço no 

sentido de se conhecer o espaço por detrás desses casos, especialmente os 

contextos facilitadores ou as barreiras para sua expansão. Para os planejadores 

de saúde, fornecem informações a respeito de regiões prioritárias para alocação 

de recursos ou estabelecimento de estratégias de controle específicas. 

O estimador de densidade de Kernel tem sido empregado com freqüência 

para a compreensão da distribuição da dengue e reconhecimento das variáveis 

ambientais e socioeconômicas envolvidas nas epidemias nos mais diversos 

cenários urbanos. SIQUEIRA (2004) utilizou a estimação de densidade de Kernel 

para identificar os aglomerados espaciais de casos de dengue em Goiânia (GO) e 

descreveu o perfil dos setores censitários que repousavam sob as áreas de maior 

densidade. Por outro lado, ALI (2003) comparou o Kemel dos casos de dengue 

em Bangladesh com o Kemel da distribuição de Ae. aegypti e Ae. a/bopictus. A 

comparação entre as áreas densas permitiu a verificação da contribuição de 

cada um desses vetores na epidemia ocorrida naquele local no ano de 2000. 

SOUZA-SANTOS (2000) em estudo realizado na Ilha do Governador, Rio de 

Janeiro, utilizou o Kernel para identificar áreas com elevada concentração de 

criadouros de Ae. aegypti definindo, assim, os locais cujo risco de ocorrência de 

dengue seria maior. 

As possibilidades encerradas no contexto do geoprocessamento e, em 

especial, da análise espacial, são promissoras para um aprofundamento da 

abordagem do espaço em epidemiologia. Para a dengue, doença eminentemente 
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urbana, fornece novas perspectivas que vão desde o entendimento de contextos 

facilitadores ao planejamento de intervenções. 

1.5 - Epidemiologia da dengue no Municfpio de São Paulo: 

O comportamento da dengue no município de São Paulo teve aspectos 

particulares, não exibindo o mesmo padrão observado para o restante do Estado 

(NASCIMENTO, 2001). A dinãmica envolvendo casos autóctones (ou locais) e 

alóctones (ou importados) diferiu bastante daquela observada para o Estado. 

Embora o termo "alóctone" seja o mais correto para se contrapor ao termo 

"autóctone", será utilizado neste trabalho o termo "importado" pelo seu consagrado 

uso em Saúde Pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

A reinfestação do Estado começou em 1985 com 12 municípios, sendo que em 

dez anos 415 municípios já se encontravam infestados por Ae. aegypti. A 

transmissão foi observada pela primeira vez em 1987 nos municípios de 

Guararapes e Araçatuba (CVE, 2002), com o registro de 46 casos autóctones. De 

1987 até 1990 os casos registrados correspondiam a casos importados 

(especialmente dos estados do Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas). A 

partir do final de 1990 ocorreram epidemias todos os anos, com incidência 

variando de O, 12 a 142,3 casos para cada 100.000 habitantes. As maiores 

incidências foram observadas nos anos de 2001 e 2002, com 192 e 185 

municípios apresentando transmissão, respectivamente, o que corresponde a 38% 

dos municípios com infestação domiciliar por Ae. aegypti, cujos principais 

sorotipos circulantes foram DEN1, DEN2 e DEN3 (CVE, 2002). 

A cidade de São Paulo manteve-se indene às epidemias de dengue que 

acometiam o interior do Estado. O comportamento até certo ponto "atípico" da 

dengue motivou estudos prévios que buscaram caracterizar as variáveis 

responsáveis por tal situação. Nascimento (2001) investigou o comportamento da 

dengue na região metropolitana no contexto das demais regiões do Estado até o 

ano de 2000. No perfodo estudado haviam sido identificados somente dois casos 
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autóctones no municipio, ocorridos no distrito do Jaguaré, zona oeste. Chamou 

atenção a prevalência de casos importados, especialmente oriundos da Bahia, 

Pernambuco e de outras regiões do Estado de São Paulo. A autora ressaltou que 

o município de São Paulo apresentava maior risco para ocorrência de dengue 

devido aos crescentes indices de infestação por Ae. aegypti e introdução de virus 

através de numerosos casos importados. Por outro lado, observou correlações 

negativas entre variáveis ambientais, especialmente a qualidade do ar, e 

infestação pelo vetor, o que poderia explicar alguns aspectos da dinâmica da 

dengue nesta localidade. Assim, monóxido de carbono, fumaça e particulas 

inaláveis tiveram correlação negativa com a infestação, sendo que na região de 

ocorrência dos dois casos autóctones (Jaguaré) foi observada alta correlação 

negativa entre fumaça e infestação por Ae. aegypti. Um aspecto primordial 

ressaltado pela autora, entretanto, é a necessidade de se conhecer melhor a 

relação entre poluição atmosférica e proliferação de insetos vetores, pois a região 

metropolitana de São Paulo apresentou características semelhantes às demais 

regiões com alta transmissão de dengue, com exceção da temperatura máxima e 

da qualidade do ar. Como a maioria das pesquisas sobre qualidade do ar reside 

em seus efeitos diretos sobre a saúde humana (em especial, os problemas 

respiratórios e cardiovasculares), a autora advoga que seu melhor entendimento 

poderia auxiliar na identificação de áreas de maior risco para transmissão dos 

vírus da dengue. 

Por outro lado, Bonini (2004) analisou os aspectos da infestação vetora e 

da transmissão de dengue nas epidemias ocorridas em 2001 e 2002 no município 

de São Paulo. Observou que a infestação vetora se deu de modo rápido e que os 

distritos administrativos que faziam divisas com áreas já infestadas apresentaram

se mais vulneráveis à instalação de novos focos. A infestação ocorreu inicialmente 

na região norte/noroeste, dispersando-se para a região central e oeste. Da região 

sudeste parece ter se expandido para a leste. De modo geral, parece que os 

distritos limítrofes à região central foram primeiramente infestados, levantando-se 

a suspeita de que as populações de Ae. Aegypti ali instaladas apresentavam 

maior estabilidade e competência para invadir regiões contíguas. Por outro lado, 
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distritos como o Pari, que apresentara baixa e recente infestação, foi um dos 

locais com grande concentração de casos de dengue no ano de 2002. 

A infestação e disseminação do vetor deram-se tardiamente (quando 

comparado como o restante do Estado), mas de modo progressivo. Em 1999 

somente um distrito administrativo estava infestado, sendo que em 2003 tal 

infestação já estava presente em 53 dos 96 distritos do município. Embora a 

infestação tenha sido rápida, as epidemias de dengue nunca foram de grande 

monta. A maior incidência observada até o momento ocorreu no ano de 2003, com 

7,3 casos para cada 100.000 habitantes. Neste ano a autoctonia se manteve até a 

semana epidemiológica 32 e a doença ocorreu irregularmente no território urbano. 

Até o ano de 2002, a maioria dos casos de dengue notificados no município 

eram importados, freqüentemente relacionados aos deslocamentos de munícipes 

para cidades litorâneas do Estado, bem como para outras regiões do país, sendo 

pouco relevante a transmissão autóctone (CVE, 2002). Contudo, no ano de 2003 a 

proporção de casos transmitidos desta forma ultrapassou a de casos importados, 

evidenciando a ampla circulação desse agente na cidade e a existência de 

condições favoráveis à sua manutenção e propagação. Neste ano foram 

notificados 6.590 casos suspeitos, com 1.503 confirmados, sendo 753 autóctones. 

Os sorotipos DEN1, DEN2 e DEN3 foram os responsáveis pelos casos ocorridos 

(CVE, 2004). 

Considerando que os trabalhos produzidos revelaram o comportamento da 

dengue no município até o ano de 2002 e considerando ainda que tais trabalhos 

buscaram correlacionar esse comportamento com variáveis entomológicas e 

ambientais, parece relevante engendrar um estudo acerca dos aspectos 

socioeconômicos, sob a ótica do geoprocessamento, particularmente no ano de 

2003, período de maior incidência de casos até então. 

A caracterização dos aspectos envolvidos na epidemia deste ano pode ser de 

grande valia para a identificação dos contextos que, na complexidade do 

município de São Paulo, forneceram vulnerabilidades para a instalação da 

dengue. Face à intensa infestação vetora vivenciada pelo município e o 
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adensamento populacional nele existente, será importante verificar se a ocorrência 

da dengue encontrar-se-á facilitada segundo aspectos da organização do espaço, 

em especial aqueles relacionados aos equipamentos de infra-estrutura sanitária e 

os de ordem socioeconômica. O estudo da epidemia de 2003, até então a maior 

registrada na cidade, fornece subsídios para o conhecimento dos fatores que, 

nessa coletividade, estariam supostamente relacionados à dengue. Em última 

análise, os conhecimentos a serem gerados permitiriam a formulação de 

estratégias voltadas ao controle dessa endemia. 

Embora a compreensão a respeito da ecologia do mosquito vetor e de vários 

fatores relacionados a seu processo de adaptação ao ambiente urbano seja 

amplo, as estratégias de controle da endemia, focadas no controle do vetor, têm 

dado resultados pouco satisfatórios (Donalfsio e Glasser, 2002; Penna, 2003). O 

presente estudo pretende contribuir para a análise dessa epidemia, descrevendo o 

comportamento espacial dos casos e de variáveis socioeconômicas relevantes. 
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2 - OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: 

Caracterizar a distribuição espacial dos casos notificados e confinnados de 

dengue entre os residentes do município de São Paulo, com início de sintomas 

compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 2003, e observar uma 

possível relação espacial entre os casos e variáveis demográficas e 

socioeconõmicas selecionadas. 

Objetivos Especlficos: 

1 - Levantar dos casos notificados de dengue no município de São Paulo 

no ano de 2003. 

2 - Classificar os casos notificados em autóctones e importados. 

3 - Georreferenciar casos autóctones e importados segundo o endereço 

residencial. 

4 - Detenninar os padrões de concentração espacial do agravo através de 

técnicas de análise espacial. 

5 - Discutir a relação entre a concentração espacial dos casos (autóctones 

e importados) e a concentração espacial de variáveis demográficas e 

socioeconõmicas. 
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3 - METODOLOGIA: 

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

São Paulo, cujo Estado recebe o mesmo nome, é a maior cidade e o mais 

importante centro econômico do país. Conta com uma área de 1509 Km2 (ATLAS 

AMBIENTAL DO MUNIC[PIO DE SÃO PAULO, 2002) onde se distribui uma 

população de 10.927.985 habitantes, com uma concentração média de 7077,4 

habitantes/Km2 segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2000). As coordenadas geográficas do município são: 760 m de 

altitude, 46°38'10.de longitude oeste e 23º32'51• de latitude sul, o que lhe confere 

uma posição a sudoeste do Estado (ATLAS AMBIENTAL DO MUNIC[PIO DE SÃO 

PAULO, 2002). 

Do ponto de vista administrativo a cidade encontra-se divida em 96 distritos 

administrativos (DA) (figura 1), agrupados em 31 subprefeituras. A Secretaria 

Municipal de Saúde classifica o município em cinco grandes regiões: norte, centro

oeste, sudeste, leste e sul. Nestas regiões, segundo censo 2000 do IBGE, 

distribui-se um total de 13505 setores censitários, bastante heterogêneos em sua 

constituição. 
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1 AGUA RASA 
2 ALTO DE PINHEIROS 
3 ANHANGUERA 
4 ARICANDUVA 
5 ARTUR ALVIM 
6 BARRA FUNDA 
7 BELA VISTA 
8 BELEM 
9 BOM RETIRO 
10 BRAS 
11 BRASILANOIA 
12 BUTANTA 
13 CACHOEIRINHA 
14CAMBUCI 
15 CAMPO BELO 
16 CAMPO GRANDE 
17 CAMPO LIMPO 
18 CANGAIBA 
19 CAPAO REDONDO 
20CARRAO 
21 CASA VERDE 
22 CIDADE ADEMAR 
23 CIDADE OUTRA 
24 CICADE LIDER 
25 CIDADE TIRAIDENTES 
26 CONSOLACAO 
27CURSINO 
28 ERMEUNO MATARAZZO 
29 FREGUESIA 00 O 
30GRAJAU 
31 GUAIANASES 
32 IGUATEMI 
331PIRANGA 
34 ITAIM BIBI 
35 ITAIM PAULISTA 
361TAQUERA 
37 JABAQUARA 
38JACANA 
39JAGUARA 
40JAGUARE 
41 JARAGUA 
42 JARDIM ANGELA 
43 JARDIM HELENA 
44 JARDIM PAULISTA 
45 JARDIM SAO LUIS 
48 JOSE BONIF ACIO 
47 LAJEADO 
48 LAPA 

Figura 1: Distritos Administrativos (DA) do Município de São Paulo, 2003. 
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA). 

49UBERDADE 
50UMAO 
51 MANDAQUI 
52MARSILAC 
53MOEMA 
54MOOCA 
55MORUMBI 
56 PARELHEIROS 
57 PARI 
58 PARQUE DO CARMO 
59 PEDREIRA 
60 PENHA 
61 PERDIZES 
62 PERUS 
63 PINHEIROS 
64 PIRITUBA 
65 PONTE RASA 
66 RAPOSO TAVARES 
67 REPUBLICA 
68 RIO PEQUENO 
69SACOMA 
70 SANTA CECILIA 
71 SANTANA 
n SANTO AMARO 
73 SAO DOMINGOS 
74SAOLUCAS 
75 SAO MATEUS 
76 SAO MIGUEL 
nSAORAFAEL 
78 SAPOPEMBA 
79SAUOE 
80SE 
81 SOCORRO 
82TATUAPE 
83TREMEMBE 
84 TUCURUVI 
85 VILA ANDRADE 
86 VILA CURUCA 
87 VILA FORMOSA 
88 VILA GUILHERME 
89 VILA JACUI 
90 VILA LEOPOLDINA 
91 VILA MARIA 
92 VILA MARIANA 
93 VILA MATILDE 
94 VILA MEDEIROS 
95 VILA PRUDENTE 
96 VILA SONIA 

O arcabouço geológico da cidade condiciona a morfologia da região, 

refletindo na existência de um relevo colinoso, com planícies aluviais e terraços 

dos rios Tietê e Pinheiros e afluentes, onde se encontra assentado seu núcleo 

urbano mais consolidado, circundado por formas de relevo mais salientes, 

sustentadas por corpos graníticos (Serra da Cantareira) e lentes de 

metassedimentos mais resistentes (PELOGGIA, 1998). 

Esse quadro físico define um conjunto de controles climáticos que, em 

interação com a sucessão habitual dos sistemas atmosféricos, irão dar identidade 

aos climas locais, produzidos pelos encadeamentos de diferentes tipos de tempo 
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(AB' SABER, 1987). Dessa fonna, cinco tipos climáticos podem ser definidos: 1 -

Tropical Úmido de Altitude do Planalto Atlântico; 2 - Tropical úmido Serrano da 

Cantareira - Jaraguá; 3 - Tropical Úmido de Altitude do Alto Juquerí; 4 - Tropical 

Sub-oceânico Superúmido do Reverso do Planalto Atlântico; e 5 - Tropical 

Oceânico Super-úmido da fachada Oriental do Planalto Atlântico. Essas variantes 

climáticas detenninam temperaturas médias anuais que variam entre 22,SºC a 

27,8º C Oaneiro) e 15,3ºC a 21,5º C Oulho) (Atlas Ambiental do Município de São 

Paulo, 2002). 

A malha urbana da cidade é uma característica que não foge ao 

modelo de desenvolvimento de outras metrópoles dos países em 

desenvolvimento: os núcleos originais da cidade apresentam-se verticalizados, 

caracterizados pela presença de edifícios comerciais e de serviços e as periferias 

desenvolvem-se, de fonna geral, com edificações de dois a quatro andares. 

Comparada a outras cidades ditas "globais" (como Nova Iorque ou Hong Kong), 

porém, São Paulo é considerada uma cidade de "edifícios baixos". Seus maiores 

edifícios raramente atingem quarenta andares, e a média entre os edifícios 

residenciais é de vinte (Atlas Ambiental do Município de São Paulo, 2002). 

São comuns as seguintes regiões, caracterizadas de acordo com seu tecido 

urbano: 

1 - Casario composto por sobrados de classe média e baixa, recuados em relação 

ao lote, em bairros predominantemente residenciais ou comerciais. 

2 - Periferias nas quais a legislação de ocupação do solo é menos respeitada, 

composta por sobrados ou residências térreas, mas com densidade maior que o 

casario supracitado. 

3 - Bairros de classe média, nonnalmente periféricos, mas não tão distantes do 

Centro Velho, ocupados por condomínios verticais (edifícios de apartamentos 

isolados em meio ao lote, contendo quase 50% de espaço livre e normalmente de 

acesso privativo). 

4 - Regiões verticalizadas do Centro da cidade, variando bastante a relação entre 

a largura da rua e a altura dos edifícios. 
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5 - Novas regiões verticalizadas e com edifícios mais recuados e com maior 

presença do automóvel, caracterizando áreas de expansão econômica mais 

recente. 

6 - Regiões de condomínios fechados horizontais, de acesso restrito. 

7 - Regiões tradicionalmente caracterizadas como "favelas" onde a ocupação do 

solo apresenta-se de modo ainda mais desordenado e desprovida de 

equipamentos básicos de infra-estrutura. 

8 - Áreas de invasão, compreendendo regiões geralmente periféricas e com 

assentamento por vezes provisórios, composta de moradias ainda mais precárias 

do que aquelas observadas nas favelas. 

Tal heterogeneidade de tecidos, porém, não é tão previsível quanto o 

modelo genérico pode fazer imaginar. Algumas regiões centrais da cidade passam 

por intenso processo de "degradação" (expressão de uso eventualmente criticado 

por especialistas em planejamento urbano), o que incentivou a criação de novas 

centralidades do ponto de vista sócio-econômico. A caracterização de cada região 

da cidade também passou por várias mudanças ao longo do século XX. Regiões 

outrora predominantemente industriais são hoje tipicamente comerciais (ou 

mesmo residenciais). 

A mais caracterizada mudança no perfil econômico da cidade, porém, é o 

chamado vetor sudoeste de São Paulo. A expressão se refere à tendência do 

mercado imobiliário (e das empresas em geral) em "levar" o centro da cidade para 

regiões antes consideradas periféricas, seguindo a direção nordeste-sudoeste. 

Esta tendência pode ser acompanhada desde as primeiras décadas do século XX: 

partindo da região do "Triângulo histórico" (núcleo original da cidade), a 

"centralidade sócio-econômica" da cidade (que difere da centralidade geográfica) 

passou para a região do Centro Novo (do outro lado do Vale do Anhangabaú), e 

mais tarde para a região da Avenida Paulista. Nas últimas duas décadas, este 

processo tem levado tal centralidade para a região das Avenidas Faria Lima e 

Berrini (Atlas Ambiental do Municfpio de São Paulo, 2002). 
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3.2 - Bases de dados não geográfica: 

Este é um estudo descritivo de dados secundários referentes às 

notificações de dengue constantes no Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

Compulsória (SINAN). As informações referentes aos casos foram compiladas da 

Ficha de Investigação de Casos Suspeitos de Dengue (anexo 1). Foram 

selecionados os casos de residentes no municipio de São Paulo confirmados 

laboratorialmente e com data de início de sintomas compreendida entre 1° de 

janeiro e 31 de dezembro de 2003. 

3.3- Classificação dos casos: 

Os casos foram classificados, segundo o campo "município provável de 

infecção" em casos autóctones, cuja transmissão se deu no município de São 

Paulo, e importados em que a transmissão ocorreu em outro municipio. 

3.4 - Georrefenciamento dos casos: 

Os endereços residenciais foram inicialmente padronizados pelo Software 

"loc_sp" de propriedade da Companhia de Processamento de Dados Municipais 

(PRODAM). O processo de padronização permitiu que os nomes das ruas 

constantes no banco de notificações do SI NAN exibissem a mesma grafia dos 

nomes presentes na base geográfica (mapa de ruas). 

Uma vez padronizados, tais endereços foram submetidos ao 

georreferenciamento pelo Software Maptitude (MAPTITUDE, 2006) para 

confecção dos mapas temáticos, construindo-se duas camadas (/ayers),segundo a 

classificação em autóctones e importados. A margem de erro de localização 

propiciada pelo software foi de 100 metros. Tais camadas foram plotadas como 

pontos sobre o mapa de distritos administrativos do município, para fins de 

comparação em sua distribuição. 
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3.5 - Bases geográficas: 

• Malha de logradouros (ruas): utilizada para georreferenciamento dos casos 

autóctones e importados. 

• Malha de setores censitários: utilizada para a seleção das variáveis 

demográficas e socioeconômicas, a partir de seu centróide, com a seleção 

dos seguintes atributos: população total do setor censitário, número de 

imóveis residenciais por setor censitário, total de rendimentos (em R$) do 

responsável pelo domicílio, total de anos de estudo completos do 

responsável pelo domicílio. 

• Mapa dos Distritos Administrativos: utilizado como "mapa base· na 

comparação das estimativas de densidade, uma vez que se constitui na 

unidade mínima de agregação para dos dados de vigilância epidemiológica. 

3.6 - Análise espacial: 

A técnica de interpolação através do estimador de densidade de kemel foi 

utilizada para identificar os diferentes padrões de concentração espacial dos 

fenômenos em estudo (casos e variáveis selecionadas), bem como para a 

identificação das áreas de maior densidade (hot spot) de cada fenômeno. 

Os dados de densidade populacional, densidade de imóveis por setor 

censitário, renda média por setor censitário e grau de escolaridade segundo anos 

de estudo completos foram compilados da malha de setores censitários do IBGE 

(IBGE, 2000), enquanto os mapas de ruas e DA foram fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEMPLA). 

A interpolação foi realizada pelos SIGs Terraview (INPE, 2005) e Crimestat 

(LEVINE, 2000) • optando-se pela função quártica de alisamento e raio adaptativo. 
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4 - RESULTADOS: 

4.1 - Caracterização dos casos 

Segundo o banco do SINAN, foram notificados 3938 casos suspeitos de 

dengue com data de início de sintomas compreendida entre 1° de janeiro e 31 de 

dezembro de 2003. Selecionando-se os casos que tiveram confirmação 

laboratorial, 2372 (60,23%) foram descartados e 1566 (39,77%) confirmados. 

Destes, 787 (50,26%) foram classificados como autóctones e 779 (49,74%) como 

importados, de acordo com o município provável de infecção {tabela 1 ). 

Tabela 1: Casos notificados de dengue no 
SINAN segundo classificação final e município 
provável de infecção. São Paulo, 2003. 

Casos notificados no SINAN Nº % 
Descartados 2372 60,23 
Confinnados 1566 39,77 

Autóctones 787 19,98 
Importados 779 19,78 

Total 3938 100,00 

Fonte: SINAN I CVE - SP 

Após a seleção e classificação dos casos confirmados {autóctones e 

importados), foi realizada uma análise de freqüência com o intuito de caracterizá

los segundo o sexo. Dentre os casos autóctones, observou-se que 51,70% eram 

do sexo feminino e 48,30% do sexo masculino, o mesmo sendo observado para 

os casos importados, em que 56% eram do sexo feminino e 44% do masculino 

{tabela 2). 
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Tabela 2: Distribuição dos casos autóctones e 
importados de dengue segundo sexo. São Paulo, 
2003. 

Autóctone Importado 
Sexo N % N % 

Feminino 407 51,10 436 56,00 
Masculino 380 48,30 342 44,00 

Total 787 100,00 778 100,00 

Fonte: SINAN I CVE - SP 

Os casos foram distribuídos segundo as categorias de faixa etária proposta 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a incidência de dengue foi 

analisada de acordo com o sexo. No gráfico da Figura 2, referente aos casos 

autóctones, observa-se uma predominância do sexo feminino nas faixas etárias de 

maior incidência (20 a 29 anos, 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos), sendo que o 

sexo masculino prevalece nas faixas de 1 O a 19 anos e na de 30 a 39 anos. Já no 

gráfico da Figura 3, referente aos importados, a predominância do sexo feminino 

faz-se notar na maioria das faixas, sendo pequena a prevalência do sexo 

masculino, quando notada. 
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Figura 2: Incidência de dengue autóctone segundo faixa etária e sexo. São Paulo, 
2003. 
Fonte: SINAN I CVE - SP 
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Figura 3: Incidência de dengue importado segundo sexo e faixa etária. São Paulo, 
2003. 
Fonte: SINAN I CVE - SP 

Uma importante variável na caracterização das doenças cujos agentes são 

transmitidos por vetores é o fator tempo traduzido, em termos de vigilância 

epidemiológica, pela incidência do agravo nas diferentes semanas 

epidemiológicas (SE) durante o ano. 

Tendo em vista este conceito, buscou-se analisar o comportamento dos casos nas 

diferentes SE. Assim, observa-se uma maior incidência de casos importados até a 

metade da 7ª semana ocorrendo, a partir daí, uma predominância de casos 

autóctones, que se estende até a 17ª SE. Deste momento em diante as duas 

formas de transmissão alternam-se até a 31ª SE, quando ocorre a cessação da 

epidemia (figura 4) . 
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Figura 4: Incidência de dengue autóctone e importado segundo semana 
epidemiológica. São Paulo, 2003. 
Fonte: SINAN I CVE - SP 

4.2 - Georreferenciamento dos casos 

O georrefenciamento foi realizado em duas etapas: a modelagem dos 

endereços residenciais e a localização desses endereços na malha de ruas do 

município. 

4.2.1 - Modelagem dos endereços residenciais: 

A padronização manual dos endereços residenciais dos 787 casos 

autóctones possibilitou o aproveitamento de 753 (95,68%) registros, sendo que em 

34 não foi possível uma localização acurada do local devido ao preenchimento 

insuficiente do endereço (campo 15 da ficha de investigação de dengue do 

SINAN). 

Em relação aos importados, foram aproveitados 71 O (91, 14%) do total de 

779 casos. Da mesma forma que nos autóctones, constatou-se a insuficiência no 

preenchimento no endereço de 69 residências. 
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4.2.2-Georreferenciamento dos casos: 

A figura 5 representa a distribuição espacial dos casos autóctones sobre o 

mapa de distritos do município. A dispersão dos pontos revelou uma distribuição 

heterogênea no território da cidade, com aglomeração de casos em alguns 

distritos (especialmente Rio Pequeno, Vila Leopoldina, Mooca e Jabaquara), 

poupando áreas como o extremo das regiões leste e sul , assim como de parte da 

região central e sudeste. Também se observa um espalhamento destes casos por 

quase toda região norte. Por outro lado, os casos importados exibiram um padrão 

de distribuição espacial distinto (figura 6). Tais casos tenderam a se dispersar de 

modo mais homogêneo ao longo do território, sendo identificados em todas as 

regiões e em quase todos os D.As. Observou-se uma maior aglomeração de 

importados na região central. A figura 7 fornece uma sobreposição destas duas 

formas de ocorrência, evidenciando as diferenças em sua distribuição pelos D.A.s 

do município. 
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Figura 5: Distribuição dos casos autóctones de dengue no município de São Paulo, 
segundo DA. Ano de 2003. 
Fonte: SINAN I CVE - SP. 
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Figura 6: Distribuição dos casos importados de dengue no município de São Paulo, 
segundo DA. Ano de 2003. 
Fonte: SINAN I CVE - SP. 
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Figura 7: Distribuição dos casos autóctones e importados de dengue no município 
de São Paulo, segundo DA. Ano de 2003. 
Fonte: SINAN I CVE-SP. 
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4.2.3 - Análise espacial. 

4.2.3.1 - Estimação de densidade de casos autóctones e importados. 

·Aplicando-se a técnica de interpolação, mapas de densidade de Kernel 

foram confeccionados no intuito de se identificar áreas que apresentassem maior 

densidade de ocorrência do agravo (casos de dengue/Km2
). A Figura 8 mostra, 

comparativamente, a estimação da densidade para casos autóctones e 

importados. Pode-se, novamente, observar que os autóctones demonstram um 

padrão de concentração que tende a formar aglomerados (clusters) mais ou 

menos bem definidos em 4 regiões do município: os D.A.s Mooca, Jabaquara, Rio 

Pequeno e Vila Leopoldina. Os importados, por outro ladro, tendem a formar um 

aglomerado espacial que repousa sobre a região central do município englobando, 

principalmente, os distritos República, Perdizes, Barra Funda, Bela Vista, 

Liberdade, Consolação e Santa Cecília. Somente o D.A. Rio Pequeno (região 

oeste) exibe um padrão médio de concentração de casos importados numa área 

semelhante àquela observada para os casos autóctones. 
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Figura 8: Estimação de densidade de kernel para casos autóctones e 
importados de dengue no município de São Paulo em 2003, segundo D.A. 
Fonte: SINAN I CVE - SP 

Uma visão em três dimensões (Kernel prismático) das diferentes 

áreas densas identificadas pode ser observada na figura 9. Embora os hot spot 

de casos autóctones e importados pareçam igualmente densos (figura 8) , com 

esta técnica pôde-se observar que os aglomerados espaciais de casos autóctones 

que repousam sobre os distritos de Rio Pequeno, Vila Andrade e Jabaquara 

apresentam-se como picos íngremes, denotando a proximidade existente entre 

esses casos e sua concentração numa área mais restrita do distrito. Os casos 

importados, uma vez que se apresentaram mais espalhados, tenderam a provocar 

deformações menos íngremes, com uma suavização mais discreta nas diferentes 

faixas de densidade. 
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Figura 9: Estimação de densidade de kernel representada em 3 dimensões 
para casos autóctones e importados de dengue no município de São Paulo no 
ano de 2003. 
Fonte: SINAN / CVE - SP 

4.2.3.2 - Concentração espacial dos casos e variáveis selecionadas 

A partir da base geográfica de setores censitários do município de São 

Paulo, fornecida pelo IBGE (censo 2000), foram confeccionados mapas de 

densidade de Kernel para as seguinte variáveis: a) população, b) número de 

domicílios, c) rendimento nominal mensal de pessoas responsáveis pelos 

domicílios particulares permanentes e d) anos de estudo do chefe de família . Cada 

mapa gerado para essas variáveis foi comparado com os mapas de densidade de 

casos autóctones e importados. 

A) População: 

A figura 1 O demonstra a comparação entre a densidade de casos 

autóctones e a densidade populacional do município de São Paulo. Observa-se 

que as regiões que apresentam elevada densidade de casos não correspondem 

às regiões de maior adensamento populacional. Quando comparados à região 

central do município (mais densamente povoada), os aglomerados espaciais de 
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casos autóctones situam-se em áreas de média e baixa densidade. Já os casos 

importados revelaram uma concentração espacial mais próxima daquelas regiões 

onde a densidade populacional é maior, especialmente na região central do 

município (figura 11 ). 

Figura 10: Densidade de casos autóctones de dengue (casos/km2
) comparada 

com a densidade populacional (hab/km2
) no município de São Paulo, ano 2003. 

Fonte: SINAN I CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 
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Figura 11: Densidade de casos importados de dengue (casos/km2
) comparada 

com a densidade populacional (hab/km2
) no município de São Paulo, ano 2003. 

Fonte: SINAN / CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 

8) Densidade de domicílios : 

A concentração espacial de domicílios (por km2
) apresenta feição 

semelhante àquela descrita para a densidade populacional. Observa-se que os 

aglomerados de casos autóctones não coincidem com as áreas de elevada 

concentração de domicílios, localizando-se em regiões de baixa densidade (figura 

12). Novamente, para os casos importados (figura 13), a maior densidade 

corresponde à área central do município, de maior densidade de domicílios. 
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Figura 12: Densidade de casos autóctones de dengue (casos/km2
) comparada 

com a densidade de domicílios (por km2
) no município de São Paulo, ano 2003. 

Fonte: SINAN I CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 
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Figura 13: Densidade de casos importados de dengue (casos/km2
) comparada 

com a densidade de domicílios (por km2
) no município de São Paulo, ano 2003. 

Fonte: SINAN / CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 

C) Concentração de renda 

A comparação da localização dos casos autóctones com a concentração da 

renda (figura 14) demonstrou que as áreas com elevada concentração de renda 

estão bastante disjuntas das áreas que concentram casos. Esses se localizam, 

principalmente, em regiões de baixíssima concentração de renda. Já a região 

central , que apresenta grande concentração de renda, também apresenta a maior 

concentração de casos importados (figura 15). 
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Figura 14: Densidade de casos autóctones de dengue (casos/km2
) comparada 

com a concentração de renda (rendimento nominal mensal das pessoas 
responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, por setor censitário) no 
município de São Paulo, ano 2003. 
Fonte: SINAN / CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 
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Figura 15: Densidade de casos Importados de dengue (casos/km2
) comparada 

com a concentração de renda (rendimento nominal mensal das pessoas 
responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, por setor censitário) no 
município de São Paulo, ano 2003. 
Fonte: SINAN I CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 

D) Anos de estudo do chefe de família: 

A estimação de densidade dos anos de estudo do responsável pelos 

domicílios particulares permanentes permitiu a comparação entre as áreas com 

melhor perfil de escolaridade com a concentração de casos autóctones e 

importados. Os casos de dengue autóctones repousaram sobre áreas cujos 

chefes de família apresentavam uma menor concentração de anos de estudo 

completos (figura 16). Em contrapartida, os casos importados figuraram naquelas 

regiões em que se observou maior tempo de estudo dos chefes de família (figura 

17). 
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Figura 16: Densidade de casos autóctones de dengue (casos/km2
) comparada 

com a escolaridade (densidade de anos de estudo completos dos chefes de 
família por setor censitário) no município de São Paulo, ano 2003. 
Fonte: SINAN / CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 
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Figura 17: Densidade de casos importados de dengue (casos/km2
) comparada 

com a escolaridade (densidade de anos de estudos completos dos chefes de 
família por setor censitário) no município de São Paulo, ano 2003. 
Fonte: SINAN / CVE - SP; IBGE (Censo 2000) 
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5.0 - DISCUSSÃO 

5.1 - Caracterização dos casos: 

Embora o municfpio de São Paulo ofereça as condições consideradas 

essenciais para a instalação e expansão de epidemias de dengue, esta 

enfermidade tem tido comportamento peculiar, evidenciando a complexidade do 

tecido urbano e sua relação com a dengue. 

Enquanto o Brasil e várias cidades do Estado de São Paulo 

experimentaram grandes epidemias de dengue durante a década de 1990 e início 

do novo século, o município de São Paulo apresentara somente 2 casos 

autóctones em 1999 e nenhum em 2000. No ano de 2001 o total de casos 

autóctones subiu para 308 (incidência de 2,9/100.000 hab.) e chegou a 429 em 

2002 (incidência de 4,0/100.000 hab.). Finalmente, no ano de 2003, o município 

experimentou uma epidemia com registro de 787 casos autóctones (50,26% do 

total), atingindo a maior incidência até então (7,2/100.000 hab.) (CVE, 2004). Nos 

anos anteriores, a proporção de casos importados foi consideravelmente maior 

(BONINI, 2004; NASCIMENTO, 2000), quando comparada com o período 

estudado. 

Em relação à caracterização dos casos, os resultados deste estudo 

evidenciam que 2003 não demonstrou grandes diferenças no que concerne às 

variáveis sexo e idade. O sexo feminino foi o mais acometido entre casos 

autóctones e importados, prevalecendo em quase todas as faixas etárias. Dentre 

as faixas etárias, as de maior incidência foram as compreendidas entre 20 e 59 

anos. Tal achado é corroborado tanto em relação aos relatos de demais 

municípios do estado (RODRIGUES et ai., 2002; MONDINI et ai., 2005; COSTA e 

NATAL, 1998; NASCIMENTO, 2001; BONINI, 2004), quanto do restante do Brasil 

(CORR~ et ai., 2005; CASALI et ai., 2004; CUNHA et ai., 1998; LIMA et ai., 

1999; PASSOS et ai., 2004; SIQUEIRA et ai., 2004; VASCONCELOS et ai., 

1998;). De modo geral, o acometimento preferencial do sexo feminino justifica-se 
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pela maior permanência das mulheres no ambiente doméstico, local onde se 

encontram os criadouros. Por outro lado, a faixa etária comumente implicada 

compreende a população economicamente ativa, que apresenta maior mobilidade 

e, conseqüentemente, maior probabilidade de exposição a ambientes infestados e 

com transmissão dos vírus (NASCIMENTO, 2001; BONINI, 2004). 

Observando-se a curva de incidência por semana epidemiológica (figura 4) 

de casos autóctones e importados, chama a atenção o achado de que os casos 

autóctones elevaram-se rapidamente após a r SE, sendo precedidos por um 

aumento sustentado de casos importados nas semanas anteriores (especialmente 

da·2ª a 6ª SE). Tal observação confirma o achado de Bonini (2004) que identificou 

o aumento de casos autóctones após a chegada de casos importados no 

município de São Paulo no período de 2001 a 2002. Este é um comportamento 

geralmente aceito para a disseminação da dengue no ambiente urbano 

(KONGSOMBOON et ai., 2004; LUNA et ai., 2003), pois sinaliza a introdução do 

vírus, via casos importados, numa dada coletividade, onde a infestação pelo vetor 

existe. Bonini (2004) enfatizou que o município de São Paulo não apresentou 

características endêmicas no período estudado, uma vez que a ocorrência de 

casos autóctones somente se iniciou após a introdução do vírus através de casos 

importados. O número de casos importados, contudo, variou bastante em cada 

distrito e esse número não esteve diretamente relacionado à proporção de casos 

autóctones resultantes. 

Embora a observação da curva epidêmica do ano de 2003 pareça 

corroborar tal postulado, a análise espacial evidenciou distorções nesse modelo 

genérico, conforme será discutido adiante. 

5.2 - Georreferenciamento e distribuição espacial dos casos autóctones e 
importados. 

A padronização manual dos endereços residenciais dos pacientes 

notificados permitiu a localização de 95,68% dos casos autóctones e de 91, 14% 

dos importados, valor bastante adequado para a análise do comportamento 
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espacial desse fenômeno. Acredita-se, desse modo, não ter ocorrido "viés de 

georreferenciamento", ou seja, a exclusão de registros cujo endereço não 

estivesse na malha oficial de logradouros, representando casos que residiam em 

assentamentos irregulares. Essa questão é de suma importância na análise de 

agravos que possuem forte associação com variáveis socioeconõmicas, bem 

como ambientais (SKABA, 2004; BARCELLOS, 1997; BARCELLOS, 2003). A 

utilização de todos os campos referentes aos endereços (como campos 

complementares, pontos de referência e códigos de endereçamento postal), 

permitiu grande aproveitamento desses dados, bem acima da média de 

localização tradicional dos bancos do SINAN (média de 80%). 

Embora o processo de georrefenciamento pareceu não ter tido vieses, deve 

ser ressaltado, contudo, que os casos notificados não representam o universo dos 

reais infectados, uma vez que a maioria dos casos de dengue costumam cursar de 

modo assintomático (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Os casos aqui 

georreferenciados constituem casos que preencheram critérios clínicos de 

suspeição de dengue e tiveram confirmação laboratorial da infecção. A 

sensibilidade do critério clinico de caso suspeito advogado pelo Ministério da 

Saúde costuma ser acima de 80% para os adultos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005). Para as faixas etárias pediátricas, entretanto, este critério é pouco sensivel, 

sendo de 50,8% quando se analisa toda a população de 1 a 12 anos. Para a faixa 

compreendida entre 1 a 4 anos tal sensibilidade é ainda menor, sendo de 37,5% 

(RODRIGUES et ai., 2005). Nesse sentido, a menor proporção de casos 

notificados nas crianças pode ser decorrente da utilização de um critério de 

suspeição que não contempla as especificidades da doença nesta população. 

Além da ressalva feita para o critério de suspeição de caso de dengue, é 

importante ressaltar a sensibilidade do sistema de vigilância epidemiológica para a 

detecção e notificação dos casos. Tal sensibilidade foi estudada por DUARTE e 

colaboradores (2006) na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais) e esta autora 

identificou um sub-registro de 37% de casos no período compreendido entre 1997 

e 2002. A sensibilidade estimada do sistema de notificação foi de 67% e o valor 

preditivo positivo foi de 43%. Tal autora ressaltou ainda que os casos de dengue 
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registrados no sistema de notificação foram aqueles de evolução mais grave e não 

representaram a totalidade de casos atendidos no sistema público de saúde. 

SCANDAR et ai. (2003), de modo semelhante, identificou a relação de um caso 

notificado para aproximadamente 12 habitantes infectados e não notificados em 

São José do Rio Preto (São Paulo). 

5.3 - Análise espacial: 

A simples observação da distribuição pontual dos casos autóctones e 

importados, sem qualquer tratamento estatístico, já evidenciou características de 

seu comportamento espacial. Assim, os casos importados tiveram um maior 

espalhamento ao longo do território municipal, distribuindo-se por quase todos os 

distritos. Por outro lado, os casos autóctones demonstraram um padrão bem 

diferente de dispersão, com nftidos aglomerados em algumas regiões e poupando 

uma quantidade maior de distritos (figuras 5, 6 e 7). 

Embora fosse identificado um grande cluster de casos importados de 

dengue nas regiões mais centrais do municipio de São Paulo, tais casos tenderam 

a se dispor de modo mais espalhado, apresentando maior distância entre si. Os 

distritos envolvidos pelo hot spot de casos importados (República, Perdizes, Barra 

Funda, Bela Vista, Liberdade, Consolação e Santa Cecília) são distritos mais 

antigos do municfpio, geralmente bem urbanizados e com melhor perfil 

socioeconõmico (figuras 14, 15, 16 e 17). Mesmo densamente povoados, tais 

distritos não apresentaram o mesmo comportamento para os casos autóctones de 

dengue. A existência de casos importados nessas regiões explica-se pelo fato de 

que tal população, dotada de maior poder aquisitivo, desloca-se com mais 

freqüência para cidades do interior do Estado, em especial para localidades 

litorâneas, onde a dengue tem ocorrido em epidemias anuais (CVE, 2004), assim 

como para outras regiões do Brasil. Passado o periodo de incubação, tais casos 

exibem a sintomatologia da doença já no municfpio de São Paulo, onde são 

notificados. Após investigação epidemiológica com checagem dos deslocamentos 

estes casos acabam sendo classificados como importados. 
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A identificação de casos importados é de suma importância na vigilância 

epidemiológica, uma vez que tais casos costumam introduzir o vírus em dada 

localidade com posterior deflagração de epidemias de dengue. Pelo presente 

estudo parece ficar claro que o papel dos casos importados na ocorrência de 

dengue no município de São Paulo não pareceu ser determinante para a 

distribuição espacial dos casos autóctones, uma vez que seu padrão de 

aglomeração espacial foi bem distinto. BARCELLOS et ai. (2005) analisou o 

comportamento espacial da dengue em Porto Alegre (Rio Grande do Sul) no ano 

de 2002, comparando a distribuição dos casos e do vetor. Naquela cidade 

somente casos importados foram identificados e eles repousavam numa área 

distinta da área infestada pelo mosquito. Assim como no presente estudo, os 

casos importados tenderam a se concentrar na região central da cidade, de 

melhor perfil socioeconómico, de modo que o autor atribuiu tal achado ao maior 

deslocamento desta população para outras regiões com transmissão de dengue. A 

dissociação espacial entre os casos importados e a infestação do vetor (esta 

ocorrendo na região mais periférica e de pior perfil socioeconômico) foi uma das 

razões apontadas para a não ocorrência de autoctonia naquela localidade. 

A estimação de densidade de Kernel permitiu identificar 4 clusters de casos 

autóctones repousando nos distritos de Rio Pequeno e Vila Leopoldina (região 

centro-oeste) e Mooca e Jabaquara (região sudeste). A exceção do DA Mooca, os 

três demais se encontram em regiões que fazem divisas com outros municípios da 

Região Metropolitana de São Paulo, de modo que seu comportamento em relação 

à dengue pode ter sofrido influência desses municípios. 

A observação do Kernel prismático mostrou que os casos autóctones 

exibiram, nestes locais, grande concentração, formando picos íngremes, 

denotando sua proximidade e a formação de c/usters espaciais do evento. Tal 

achado também foi descrito por Tran et ai. (2001) durante o estudo da epidemia 

de dengue na Guiana Francesa em 2001, onde a média de distância entre os 

casos de dengue foi de 100 metros com a formação de dois clusters espaciais. 

NISHA et ai. (2005) caracterizando a distribuição espacial da dengue em uma vila 

no sudeste da Índia ressaltou a distribuição em clusters dos casos. Heukelbach et 
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ai. (2001) estudando a epidemia de dengue em Fortaleza (Ceará) em 2001 

também ressaltou a proximidade observada entre os casos, com a nítida formação 

de um c/uster. Seu estudo foi conduzido numa favela densamente povoada, de 

modo que o autor enfatizou a importância da existência de "bolsões" de indivíduos 

susceptrveis em locais com condições favoráveis à disseminação da dengue 

(grande quantidade de reservatórios, elevada infestação pelo vetor e carência de 

equipamentos de infra-estrutura sanitária). Vanwambeke et ai. (2006), estudando 

o comportamento espacial dos casos de dengue registrados de 2001 a 2003 na 

Tailândia também identificou a ocorrência de clusters deste agravo irregularmente 

distribuidos ao longo do território. Para este autor, a disponibilidade de criadouros 

associada à elevada densidade populacional corroborou para tal comportamento. 

O achado de que os clusters de casos autóctones de dengue identificados 

no presente estudo se dispuseram de modo não contíguo no espaço reforça a 

idéia da existência de fatores intrínsecos de cada região que funcionaram como 

facilitadores da instalação da dengue. SIQUEIRA et ai. (2004) utilizando a 

estimação de densidade de Kernel no estudo da epidemia de dengue em Goiânia 

(Goiás) no ano de 2001 identificou dois grandes hot spot de casos, bem distantes 

entre si e localizados em duas regiões periféricas da cidade. Para este autor, a 

transmissão de dengue no ambiente urbano parece ocorrer de modo bastante 

heterogêneo entre as diversas regiões de uma mesma cidade, não respeitando a 

distribuição da densidade populacional. Por outro lado, MORRISON et ai. (1998) 

apesar de identificar a formação de c/usters de dengue em Porto Rico, observou 

que tal distribuição seguiu o padrão da densidade populacional. Deve-se ter, 

contudo, certa parcimônia ao se analisar o achado deste último autor, uma vez 

que o local de estudo (cidade de Flórida, em Porto Rico) foi uma cidade na qual as 

diferenças socioeconõmicas não são tão dispares como as diferenças existentes 

nos demais locais citados anteriormente. 

É interessante, contudo, observar que somente o D.A. Rio Pequeno 

apresentou uma aglomeração de casos importados na mesma região implicada no 

hot spot de casos autóctones. Nos demais locais, a existência de casos 

importados parece não ter sido responsável pela posterior aglomeração de casos 

53 



autóctones. No D.A. Mooca somente quatro casos importados haviam sido 

identificados, sendo que o número de casos autóctones revelou-se bastante 

superior. Situação ainda mais contrastante foi observada no D.A. Vila Leopoldina, 

onde somente dois casos importados foram identificados numa área 

completamente distinta da que albergou um hot spot de casos autóctones. Tal 

achado novamente reforça a idéia de que os locais que albergaram aglomerados 

de casos autóctones exibem contextos facilitadores à disseminação da dengue, 

independente da existência de casos importados. A caracterização de tais 

contextos precisa ser melhor estudada através de uma análise espaço-temporal 

da ocorrência de dengue. 

Nesse sentido, a escolha de algumas variáveis socioeconõmicas e 

ambientais no presente estudo revelou a complexidade da dengue no cenário 

urbano de São Paulo. Assim, a distribuição espacial e os padrões de aglomeração 

de casos importados guardou relação com a feição de distribuição da densidade 

populacional, com a densidade de imóveis, com a concentração de renda e com a 

escolaridade. BARCELLOS et ai. (2005) também identificou em Porto Alegre um 

melhor perfil de renda e escolaridade dentre os casos importados. 

Por outro lado, os hot spot de casos autóctones coincidiram com as regiões 

de renda desfavorável e de menor escolaridade. Sua distribuição parece não ter 

sofrido influência da densidade populacional, bem como da densidade de imóveis. 

Novamente reforça-se a idéia de que, independente da existência de indivíduos 

susceptrveis e da aglomeração de imóveis, é o espaço social por detrás destas 

populações que confere maior ou menor risco para a ocorrência da dengue 

(PENNA, 2003). 

CAIAFFA et ai. (2005) encontrou em Belo Horizonte (Minas Gerais) a 

coexistência espacial da dengue com as regiões que albergavam os grupos 

sociais desfavorecidos. Em seu estudo, a distribuição espacial das áreas 

caracterizadas por piores condições sociais guardou íntima relação com as áreas 

densas em casos autóctones de dengue. Nesta mesma cidade, ALMEIDA et ai. 

(2007) analisando sete anos de ocorrência da dengue identificou que os clusters 

de dengue repousavam em regiões de baixa escolaridade (menos de 4 anos de 
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estudo), baixa renda (menos de 2 salários mfnimos) e de elevado adensamento 

intradomiciliar. Por outro lado, as questões de infra-estrutura sanitária, densidade 

populacional e densidade de imóveis não se mostraram relevantes para a 

ocorrência da dengue. Este último achado poderia ser explicado, segundo o autor, 

pelo fato de que a cidade apresentava bons equipamentos sanitários, com 

abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário presente na 

maioria das regiões. 

Acredita-se que tal situação seja semelhante na cidade de São Paulo, uma 

vez que pelo Censo Demográfico do IBGE (2000) 98,63% dos domicllios possuem 

água encanada, 87 ,23% estão ligados à rede geral de esgotamento sanitário e a 

coleta de lixo pelo serviço urbano de limpeza é realizada em 96,56% dos 

domicílios (IBGE, 2000). Por outro lado, a infestação pelo vetor também não 

pareceu ser relevante para a determinação da disposição espacial dos casos de 

dengue uma vez que, no ano estudado, esta se estendia por todos os distritos das 

regiões norte, centro-oeste, sudeste e leste (CCZ, 2004). 

Mais do que a presença do vetor, do vírus via casos importados e dos 

bolsões de susceptfveis ficou bastante claro no presente estudo a importância da 

renda e da escolaridade na determinação da dengue. ALFARO e cols. (2002) 

estudando os cenários geo-epidemiológicos envolvidos nas epidemias de dengue 

em Cuba ressaltou que uma das principais variáveis envolvidas na disseminação 

da dengue naquele local foi a escolaridade do chefe de familia. Para este autor, o 

grau de instrução relaciona-se diretamente com o grau de envolvimento e de 

adesão das familias às medidas de controle preconizadas para a dengue. Do 

mesmo modo, a percepção do risco e posterior mudança de hábitos guardaria 

intima relação com a instrução do chefe da família. Neste mesmo pais, 

MARTINEZ et ai. (2003) propôs em seu estudo a construção de extratos espaciais 

de risco homogêneo para dengue e identificou que a região de maior risco era 

caracterizada por menor renda e menor escolaridade. 

No que concerne à renda, no presente trabalho optou-se pela estimação de 

densidade utilizando-se o campo "total de rendimentos do responsável pelo 

domicilio· ao invés da estratificação por categorias de salário. Tal opção foi 
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assumida no intuito de se verificar a concentração da renda no território do 

município mais do que sua estratificação. Desse modo, a observação do Kernel da 

renda leva à atordoante constatação da disparidade na distribuição da renda na 

cidade, não respeitando a densidade populacional e contribuindo para a existência 

de grandes áreas, densamente povoadas, mas com baixíssima concentração de 

renda. Embora disjuntos espacialmente, foram nestas últimas áreas que se 

localizaram os aglomerados de casos autóctones de dengue. Nos anos de 2000 a 

2002, confonne o estudo de Bonini (2004), os setores censitários que 

concentraram a maioria dos casos de dengue no município apresentavam renda 

média compreendida entre 3,0 e 7,7 salários mínimos (na época, de R$ 151,00), 

sendo que média de anos de estudo foi de 4 a 8 anos. Todos os imóveis se 

encontravam ligados à rede geral de abastecimento de água, do mesmo modo 

que em todos havia coleta de lixo. 

O cenário aqui descrito aponta para a necessidade do melhor entendimento 

do comportamento espacial da dengue em cenários urbanos complexos como o 

do município de São Paulo. Embora a distribuição da renda, assim como a 

escolaridade, denotem a existência de uma grande área de vulnerabilidade social, 

a ocorrência da dengue foi irregulannente distribufda nesta área. Se, por um lado 

o conhecimento a respeito da ecologia do mosquito vetor e de vários fatores 

relacionados a seu processo de adaptação ao ambiente urbano seja amplo, por 

outro lado as estratégias de controle da endemia, focadas no controle do vetor, 

têm dado resultados pouco satisfatórios (DONALfSIO e GLASSER, 2002). 

No presente estudo buscou-se, de modo geral, observar a disposição 

espacial dos casos de dengue em comparação à disposição espacial de variáveis 

demográficas e socioeconõmicas sabidamente relacionadas à ocorrência da 

dengue. Tal abordagem deu-se num sentido bem geral, sem a preocupação com a 

caracterização aprofundada dos clusters espaciais identificados. Foi possível 

depreender, contudo, que o município apresentou particularidades nesta 

abordagem geral, fazendo crer que a ocorrência da dengue nesta localidade foi 

detenninada por fatores complexos e locais, não respeitando um modelo genérico 

de dispersão. 
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A utilização do Geoprocessamento na área da saúde traz nftidas 

contribuições para uma melhor caracterização e entendimento das variáveis 

relacionadas à ocorrência da dengue, bem como de seu padrão de distribuição 

espacial. Faz-se necessário, entretanto, uma maior aproximação e, por que não 

dizer, apropriação do espaço social pela epidemiologia. A ferramenta aqui utilizada 

mostrou-se promissora para uma melhor caracterização do espaço no âmbito dos 

estudos epidemiológicos. Segundo COSTA e TEIXEIRA (1999), contudo, nenhum 

campo do saber, ou qualquer categoria de estudo isolada, tem dado conta da 

pluralidade de fatores implicados no processo saúde/doença, o que exige um 

esforço conceituai e metodológico para a identificação de recortes mais 

adequados e de métodos mais sensfveis para apreendê-los. Assim, seria 

necessário o aporte de outros campos de conhecimento, adotando-se uma 

perspectiva inter (ou trans) disciplinar. Especialmente na análise espacial, 

cartografia, geografia, sociologia e epidemiologia se imbricam na tentativa de se 

alcançar um maior poder explicativo para os fenômenos em estudo. 

Por ultimo, caberia uma menção ao tratamento clássico conferido aos 

e•Jµdos ecológicos ou de agregados. Na prática investigativa, os desenhos de 

estudo agregados são considerados pela epidemiologia clássica como de segunda 

linha (ROTHMAN, 1986). Todavia, este tipo de estudo apresenta-se como a mais 

adequada ou talvez a única estratégia metodológica para a apreensão da 

complexidade desses fenômenos, pelo fato de usar mais freqüentemente os 

agregados espaciais como unidade de análise, e portanto, tomar rigorosamente a 

dimensão coletiva. Assim, os efeitos resultantes da agregação nesses estudos 

devem ser valorizados ao invés de julgados com restrição, pois os mesmos 

tomam evidentes processos que muitas vezes produzem efeitos imperceptíveis no 

âmbito individual (COSTA e TEIXEIRA, 1999; CZERESNIA e RIBEIRO, 2000). Em 

suma, o importante no atual estágio do conhecimento é se ter a totalidade como 

referência cientifica, para garantir o não afastamento dos complexos processos 

interativos que ocorrem em cada espaço social e que se traduzem, de modo 

inequívoco, no perfil de adoecimento das populações ali instaladas. 
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6 - CONCLUSÕES: 

• No ano de 2003 o município de São Paulo experimentou uma epidemia de 

dengue com incidência de 7,2 casos por 100.000 habitantes , sendo o sexo 

feminino o mais acometido e as faixas etárias de 20 a 59 anos as mais 

atingidas. A transmissão local dos vírus da dengue foi mais marcante no 

período compreendido entre as semanas epidemiológicas sete e dezessete. 

• Dos 1566 casos confirmados, 787 (50,26%) revelaram-se autóctones e 779 

(49,74%) importados, de acordo com o municfpio provável de infecção. Foi 

possível localizar (georreferenciar) 95,68% dos casos autóctones e 91, 14% 

dos importados. 

• Os casos autóctones exibiram quatro clusters espaciais, repousando sobre 

os distritos de Rio Pequeno, Vila Leopoldina, Mooca e Jabaquara. Poucos 

se localizaram na região central do município e sua dispersão espacial foi 

pequena. Já os casos importados exibiram maior padrão de espalhamento, 

demonstrando grande concentração espacial com formação de cluster na 

região central do municipio. 

• Os casos importados tenderam a se concentrar nas regiões de maior 

densidade populacional, maior adensamento de imóveis residenciais, maior 

concentração de renda e melhor escolaridade. Por sua vez, os casos 

autóctones formaram cluster que repousaram nas regiões de menor 

densidade populacional, menor densidade de imóveis, menor concentração 

de renda e pior escolaridade. Ademais, tais casos se aglomeraram em 

regiões fronteiriças do município (exceção para o DA Mooca), podendo ter 

sofrido influência de municípios vizinhos. 
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8.0 - ANEXO: Ficha de investigação epidemiológica de casos suspeitos de 

dengue do SINAN. 

REPUBLICA FEOE.ltATIYA DO BRASIL 
MINISTERIO DA SAÜDE 
ESTADO DE SÃO ""UlD 

SECRETAllA DE ESTADO DA !IAIÍDE 

SINAN 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
FICHA DE INVESTIGAÇÃO 

Nº 

00 

f1lr.,o de Nomeação 2.1nc:Wi1ual DENGUE j ffiData da Notificação e . l_1 1 1 1 1 1 
[3lMurnapio de Nollicação ICódgo (IBGE ) 

e _ 1 1 1 
r:-J Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) ICócigo e , 1 1, 

~~13~-"mero~~d~o-Car1ão~~-s-us~~-~~~-~~-~~~J~ Nome da mãe e-,,, 1,, .e J 

fiJ~5-Lograd--ouro--(r_ua_._•_ven_ida_._·---) ----------------------~r:~~i-go~l~~Jf!l NúmeroJ 
~ êComplemento (apto .. casa. --- ) j ê Ponto de Referência j~ 

! êMunidplo de Resi1ência IC~igo (; BG~) 
1 

JlDislrito j 
!211Barro 'Código (IBGE) j@CEP J 
L - 1 1 1 l~~· ~'-~~-~1-~I ~ 
~ (DOO) Telefone j~ ~ . Urbana 

2 
Rural D J 1251 Pais (se residente fora do Brasil) \Código j 

l=, 1 1 , , .l_ 3 - umani>'Rurat 9 1~ra:io _C . , .. 
Dadm Camplemen- do Caso 

J ~ação I Ramo de Alivi1ade Econõrrica 

2e] Deslocamento (datas e bcais frequentados no periodo de 15 dias anteriaes ao inicio de sinais e sintomas) 

Data Municioio UF Pais 

~ Teve Dengue Antes? D 
1 - Sm 2 - Não 9 - Ignorado 

~casosm 
Ano 1 

~ Vacinado Contra Febre Amarela? 

J 1- Sim 2- Não9- lgnorado 
D J t1Data da Ükima Dose 

1 1 J 

D p:c]Data de Inicio da Febre j l3SJ Duração da Febre em Dias fJ6l Prova do Laço D 
· · Som 2- Não 9 - lgnaado CI 1 1 1 1 1 1 L j j J L 1 • f'o511va 2 • NegalNa 3 - Nào Real&aooa 

O Cefaléia D Do< Relro-Orbilaria D Mialgia D Artralgia D Diarréia 

1-Sim 2- Não 9- Ignorado D Exartema O Proslração O NauseasNõnilos D Outros . _____ _ 

38 Manlestações Hemorrágicas Espontâneas D Epistaxe B Gengivorragia D Hema!Uria 
Peléquias Metrorragia D Sangramenlo Gastrointestinal D 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 

Oulros. 

D Ascile D Derrame Pleural D Derrame Pencarnico 

D Dor Abdorrinal Intensa O Hipotensão ArteriaVPostural D Manifestações Neurológicas 

D Hepalomegaia Dolorosa D Choque Hipovolêmico D Insuficiência Hepática 

D Mbca-áte Doutros. _____ ____ ____ ____ _ 
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p.iogi. 

tJ ~ c:ami-...,. 2 - NegalWo 3 - Nlo R.aizacb D JtJ ~~~ Negalw 3 - Nio RMiza!b 

PCR 

1------------------1J 

w~..___E :-_· _de_5aúde _ ___,Jt:'---F~---~jp:1:"7~7~j 
LJl 1 1 1 1 1 1 1 
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