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RESUMO 

 

 

 A dengue é considerada a mais importante doença viral transmitida por mosquitos no 

mundo. Diversos fatores combinados produzem condições epidemiológicas favoráveis a 

transmissão do vírus pelo mosquito Aedes aegypti, tais como: o rápido crescimento da migração 

rural-urbana, infraestrutura urbana básica inadequada (por exemplo, armazenar água em 

recipientes perto das casas) e aumento do volume de resíduo sólidos, tais como embalagens 

plásticas descartadas e outros objetos abandonados que fornecem habitats de larvas em áreas 

urbanas. Esse estudo teve como objetivo análisar a distribuição espacial e temporal da infestação 

domiciliar por Aedes aegypti, considerando a ocorrência dos casos de dengue e buscando 

associá-los aos indicadores sociodemográficos no município de Itaboraí, Rio de Janeiro. Foram 

utilizadas varáveis sobre as características de infraestrutura urbana (lixo, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário) e de escolaridade e sexo, disponíveis para o Censo Demográfico de 2010 

(IBGE) para o cálculo dos indicadores sociodemográficos. Para descrever a distribuição da 

doença por Unidade de Vigilância Local (UVL) foram calculadas as incidências acumuladas 

mensais de 2007 e 2008. Além disso, foi calculada a incidência média que corresponde à alça 

epidêmica de maior magnitude em 2008 (jan a ago). Para o cálculo do índice de infestação 

predial obtido através do SISFAD foi utilizado o período de out/2007 a mar/2008, em virtude de 

ter sido o período de maior densidade vetorial que antecedeu a alça epidêmica de maior 

magnitude em 2008. Para analisar as correlações existentes foi construída a matriz de correlação 

do Coeficiente de Pearson entre o IIP e a incidência de dengue e os indicadores 

sociodemográficos. Áreas de maior risco para ocorrência de dengue foram detectadas pelo 

método de kernel, através da função de kernel quártico. O padrão de transmissão da dengue 

observado mostra o aumento da densidade vetorial antecedeu ao incremento das taxas de 

incidência. Apesar dos IIP, na maioria das UVLs, terem ficado abaixo 0,99 a doença manteve-se 

acima de 40 casos por 10 mil habitantes em todo o município. Destaca-se que Itaboraí apresenta 

sério problema em sua forma de abastecimento de água geral em quase todas as UVLs. A 

maioria das UVLs permaneceu no intervalo de 0.01 a 20.00, e que o abastecimento por poço 

ficou acima dos 40% em quase todo o município. O IIP apresentou correlação positiva com a 

taxa bayesiana de dengue (r=0,641/p=0,010), indicando que quando há elevação nos índices 

pode haver também aumento nas taxas. Embora os índices na região não tenham excedido o 

preconizado pelo ministério da saúde (1%), o período analisado neste estudo (jan a ago/2008) 

coincide com a reintrodução do vírus tipo 2 no Estado do Rio de Janeiro, o que provavelmente 

corroborou para o incremento das taxas de incidência na região. Na análise da estimativa de 

Kernel foi possível identificar que as regiões de maior risco para dengue no município de 

Itaboraí, também foram àquelas mais próximas as principais rodovias. Os resultados encontrados 

no presente estudo indicam para onde devem ser direcionados o aprimoramento das ações de 

controle e vigilância e as melhorias estruturais que interferem nas condições de vida e saúde da 

população do município de Itaboraí. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Dengue is considered the most important viral disease transmitted by mosquitoes in the 

world. Several factors combine to produce conditions favorable epidemiological virus 

transmission by the mosquito Aedes aegypti, such as the rapid growth of rural-urban migration, 

inadequate basic urban infrastructure (eg, store water in containers near homes) and increased 

volume of waste solids such as plastic containers and other discarded objects left that provide 

larval habitats in urban areas. This study aimed to analyze the spatial and temporal distribution 

of domiciliary infestation by Aedes aegypti, considering the occurrence of dengue cases and 

seeking to associate themselves with sociodemographic indicators in Itaboraí, Rio de Janeiro. 

Variables were used on the characteristics of urban infrastructure (garbage, water, sewage) and 

education and sex, available for the 2010 Demographic Census (IBGE) for the calculation of 

demographic indicators. To describe the distribution of the disease for Local Surveillance Unit 

(LVU) cumulative incidences were calculated monthly from 2007 and 2008. Moreover, the 

average incidence was calculated which corresponds to the loop epidemic of greater magnitude 

in 2008 (Jan to Aug). To calculate the rate of infestation by SISFAD obtained was used to 

mar/2008 Oct/2007 period, by virtue of having been the period of highest vector density that 

preceded the handle epidemic of greater magnitude in 2008. To analyze the correlation matrix 

was constructed for Pearson correlation coefficient between the IIP and the incidence of dengue 

and sociodemographic indicators. Areas of greatest risk for dengue were detected by the kernel 

method, through the quartic kernel function. The pattern of dengue transmission shows the 

observed increase in vector density preceded the increase in incidence rates. Although the IIP, 

most UVLS, have been below 0.99 the disease remained above 40 cases per 10,000 inhabitants 

in the municipality. It is noteworthy that Itaboraí presents a serious problem in form of water 

supply in almost all general UVLS. Most UVLS remained in the range 0:01 to 20:00, and the 

supply per well was above 40% in most of the city. The IIP was positively correlated with the 

rate of dengue Bayesian (r = 0.641 / p = 0.010), indicating that when there is an increase in rates 

can be also increased rates. Although the indices in the region have not exceeded the 

recommendations by the ministry of health (1%), the period analyzed in this study (Jan to 

Aug/2008) coincides with the reintroduction of the virus type 2 in the State of Rio de Janeiro, 

which probably confirmed to the increase in incidence rates in the region. In the analysis of 

Kernel estimation was possible to identify the regions of greatest risk for dengue in Itaboraí were 

also those closer to the main highways. The results of this study indicate which should be 

directed to the improvement of control and surveillance and the structural improvements that 

interfere with living conditions and health of the Itaboraí. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante o século XIX, a dengue foi considerada uma doença esporádica que causou 

epidemias em intervalos de tempo, reflexo da limitada mobilidade populacional daquela época. 

 Atualmente a doença é classificada como a mais importante enfermidade viral transmitida 

por mosquitos do mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes. Estima-se que 

2,5 bilhões de pessoas vivem em mais de 100 países endêmicos e áreas onde o vírus da dengue 

pode ser transmitido. Esse vetor está presente em mais de 100 países nas diferentes regiões do 

mundo: Sudeste Asiático, Américas (Sul, Central e Norte), África, Pacífico e Mediterrâneo. Até 

50 milhões de infecções ocorrem anualmente com 500.000 casos de dengue hemorrágica e 

22.000 mortes. Antes de 1970, apenas nove países tiveram registro de febre hemorrágica do 

dengue (FHD), e desde então o número de casos aumentou mais de 4 vezes e continua a subir. 

Entre as doenças reemergentes a dengue é considerada um problema grave de saúde pública
[1-3]

. 

Vários fatores combinados produzem condições epidemiológicas nos países em 

desenvolvimento nos trópicos e subtrópicos que favorecem a transmissão do vírus pelo mosquito 

vetor principal, o Aedes aegypti: o rápido crescimento da migração rural-urbana, infraestrutura 

urbana básica inadequada (por exemplo, armazenar água em recipientes perto das casas) e 

aumento do volume de resíduos sólidos, tais como embalagens plásticas descartadas e outros 

objetos abandonados que fornecem habitats de larvas em áreas urbanas. Além desses fatores 

pode-se citar a expansão geográfica do mosquito, que tem sido ampliada pelo comércio 

internacional particularmente de pneus usados. O aumento de viagens aéreas e o colapso de 

medidas de controle de vetores também têm contribuído grandemente para a carga global de 

dengue e dengue hemorrágica
[1]

. 
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Em relação à vigilância entomológica, etapa fundamental para o controle do vetor, os 

serviços de saúde utilizam basicamente dois métodos: A avaliação da densidade larvária ou 

Índice de Breteau (IB) e o Índice de Infestação Predial (IIP). Ambos são baseados na avaliação 

da fase larvária do vetor
[4]

. 

Destaca-se que os índices utilizados para um levantamento amostral (Índices de Breteau, 

Predial e de Recipientes), são voltados para o conhecimento do grau de infestação, dispersão e a 

densidade do Ae. aegypti
[5-6]

.  

 

1 - Aspectos Históricos do Controle da Dengue 

 

O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando 

pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, período das Grandes 

Navegações. Foi introduzido no Novo Mundo, no período colonial, por meio de navios que 

traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi 

denominado Culex aegypti. O nome definitivo – Aedes aegypti – foi estabelecido em 1818, após 

a descrição do gênero Aedes. Relatos da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) mostram 

que a primeira epidemia de dengue no continente americano ocorreu no Peru, no início do século 

XIX, com surtos no Caribe, Estados Unidos, Colômbia e Venezuela
[7]

. 

Alguns autores acreditam que as primeiras epidemias das quais se teve informação 

ocorreram na Ilha de Java, Indonésia (Ásia), no Cairo, Egito (África), ambas em 1779, e na 

Filadélfia, Estados Unidos, um ano depois. De acordo com outros autores, a primeira epidemia 

foi na Europa (Cádiz e Servilha), em 1784, estudada por Nieto de Pena e denominada “quenturas 

benignas de Servilha”
[8]

. 
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 No século XX a atividade do dengue tem aumentado muito nas Américas. A primeira 

pandemia documentada laboratorialmente ocorreu na região em 1963 e foi causada pelo sorotipo 

do dengue 3. Posteriormente, até 1977, vários surtos associados aos sorotipos 2 e 3 foram 

confirmados no Caribe e no norte da América do Sul
[9]

. 

Torres (2005) refere, que em Cuba a transmissão do vírus da dengue pelo Ae. aegypti 

durou 15 anos (1981-1996). Em janeiro 2002 iniciou-se uma intensa campanha na cidade de 

Havana, diminuindo o número de criadouros potenciais do mosquito a 1 por 10 mil moradias e 

outros tipos de locais, com resultados semelhantes também no resto do país
[10]

. 

O vetor Ae. aegypti é uma espécie tropical e subtropical, encontrada em todo mundo, entre 

as latitudes 35ºN e 35ºS (Figura 1). Embora tenha sido identificada até a latitude 45ºN, estes 

achados têm sido esporádicos, ocorrendo apenas durante a estação quente, não sobrevivendo ao 

inverno. Sua distribuição também é limitada pela altitude, não sendo usualmente encontrado 

acima dos 1.000 metros, apesar de referencias sobre sua presença a 2.200 metros acima do nível 

do mar, na Índia e na Colômbia
[11]

. 

Atualmente a dengue é endêmica na África, América e Ásia e em partes da Europa e 

Oceania. É uma doença que ocorre nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. 
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                                     Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
[12]

, 2012 

                                 Figura 1 - Os países e as áreas de risco de transmissão de dengue ee 2005. 

 

As primeiras referências oficiais de epidemias de dengue no Brasil datam de 1916 em São 

Paulo (SP), e de 1923 em Niterói (RJ) sem confirmação laboratorial, mas com descrição das 

características clinicas da dengue, pelo Dr. Antônio Pedro, do Hospital Paula Candido
[13]

. 

 No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue na 

época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Em 1955, o Brasil erradicou o 

Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da febre amarela. No final da década de 

1960, há reintrodução do vetor em território nacional
[7]

. 

 A reintrodução do Ae. aegypti no Brasil proporcionou a primeira epidemia documentada 

clínica e laboratorialmente ocorrendo em 1981- 1982 em Boa Vista (RR), pelos sorotipos DEN-1 

e DEN-4, atingindo 20% da população, não tendo sido registrados, nesta ocasião, casos de 

dengue hemorrágico. Disseminando em todo pais, em 1986 nos estados do Rio de Janeiro, 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=cdc&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F&ei=beZ2T6rrF8OXtwen5qmEDw&usg=AFQjCNFZiCnTGz3JGwl6v2dGv1nb_9DNIw&cad=rja
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Alagoas e Ceará. No ano seguinte foram registrados casos autóctones nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, sendo isolado somente o sorotipo DEN-1 neste primeiro 

momento
[14-16]

. 

A ocorrência de epidemia de dengue em Boa Vista representa fato de fundamental 

importância no quadro epidemiológico nacional, bem como um desafio às ações de órgãos de 

Saúde Pública
[16-18]

. 

Durante esses quase sessenta anos, de 1923 a 1982, o Brasil não apresentou registro de 

casos de dengue em seu território. Porém, desde 1976, o Ae. aegypti havia sido reintroduzido no 

país, a partir de Salvador, Bahia, que estava presente em países vizinhos, como os países da 

América Central, México Venezuela, Colômbia, Suriname e outros
[19]

. 

Após desaparecer do Brasil na década de 20, a dengue voltou nos anos 80 a ocorrer de 

forma epidêmica em diversas cidades, introduzida a partir de países vizinhos, sem que o sistema 

de vigilância tivesse capacidade de detectá-la precocemente e de impedir sua difusão. Entre as 

doenças transmitidas por vetores urbanos, às epidemias de dengue se apresenta como marcadores 

das condições de receptividade às doenças produzidas por nosso modelo de organização 

social
[20]

. 

 

1.1 Características do Controle do Vetor Aedes aegypti 

 

  

O controle da dengue vem sendo um dos maiores desafios na saúde pública do País, visto 

que na grande maioria dos municípios brasileiros observa-se a presença do A. aegypti. Em 1995, 

31,5% (1.753) dos municípios estavam infestados com o vetor, enquanto em 2010 foram 

identificados em 72,0% (4.007) dos municípios brasileiros. Dos 27 Estados brasileiros, apenas 

Santa Catarina não se encontra infestada (Figura 2)
[21]

. 
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Fonte: Ministério da Saúde/Portal Saúde, 2011 

Figura 2 – Mapa da distribuição da infestação do Ae. aegypti em 1995 com 1.753 e em 2010 com 4.007 

municípios 

 

A ausência de abastecimento de água adequada faz com que parte da população lance mão 

de armazenamento de água, em depósitos que facilitam a postura do Ae. aegypti. Fatores 

associados ao modo de organização e de vida das populações humanas têm papel decisivo no 

estabelecimento de criadouros de Ae. aegypti, junto aos núcleos populacionais urbanos
[22]

. 

Dessa forma, o fluxo populacional em cidades de grande porte pode representar um fator 

de difusão do vírus, além disso, a ocupação desigual do espaço produz paisagens com estratos 

diferenciados de transmissão da dengue
[23]

. 

Com relação aos depósitos preferenciais para a reprodução do Ae. aegypti, como por 

exemplo (pneus, caixa d’água, cisternas, tonéis e etc.) o Ministério da Saúde recomenda igual 

atenção a todos, independentemente de seu volume. Entretanto, existem dúvidas quanto à 

viabilidade de alguns depósitos de pequeno porte na produção de formas adultas do vetor. 
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Embora as larvas sejam encontradas com frequência em depósitos de pequeno porte, questiona-

se a possibilidade destas evoluírem para a forma adulta, dada a pequena quantidade de água 

presente nos mesmos e o caráter transitório desses depósitos, uma vez que estão sujeitos a secar 

muito rapidamente por ação do sol ou serem carreados e destruídos, devido à ação do homem e 

de animais no meio urbano
[4]

. 

Ao levar a efeito programas destinados ao controle de Ae. aegypti, tem-se utilizado 

parâmetros para a monitorização desse vetor. A maioria deles focaliza a presença de criadouros 

peridomésticos e, embora sejam genericamente designados como "índices". Dos mais utilizados, 

podemos citar o índice de breteau e infestação predial. O primeiro corresponde à percentagem de 

criadouros encontrados positivos sobre o total de recipientes examinados. O segundo diz respeito 

ao percentual de imóveis positivos sobre o total de inspecionados
[24]

.  

Esses índices são consolidados no Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue 

(SISFAD). A partir de 2008 foi implantado o Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti 

(LIRAa), fornecendo de maneira rápida os índices. A organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Ministério da Saúde (MS) têm estimulado a 

utilização do LIRAa
[25]

. 

 O LIRAa é utilizado em municípios considerados prioritários pelo programa, usado com 

maior frequência como método simplificado de amostragem. Esse sistema tem como objetivo 

fornecer índice predial e breteau de maneira rápida e oportuna, permitindo o direcionamento das 

ações de controle e a avaliação das atividades desenvolvidas, o que possibilitará um melhor 

aproveitamento dos recursos humanos e dos materiais disponíveis, fornecendo dados em tempo 

hábil para estruturar ações específicas e aumentar a eficácia do controle ao Aedes aegypti
[25]

.       
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Deve-se destacar que a vigilância entomológica se constitui em um elemento indispensável 

para o controle da dengue, ao mesmo tempo em que orienta as intervenções sobre os seus ciclos 

de transmissão, no sentido estratégico da otimização de sua eficácia e implementação
[6]

.  

 

2 - Condições Socioambientais que Favorecem a Permanência do vetor Aedes aegypti em 

Áreas Urbanas 

 

O Ae. aegypti é a principal espécie responsável pela transmissão da dengue. É um 

mosquito doméstico, antropofílico, com atividade hematofágica principalmente diurna, 

utilizando preferencialmente depósitos artificiais de água limpa para colocar os seus ovos, que 

têm uma alta capacidade de resistir à dessecação, mantendo-se viáveis na ausência de água por 

até 450 dias. O Ae. aegypti tem mostrado uma grande capacidade de adaptação a diferentes 

situações ambientais. Mosquitos adultos já foram encontrados em altitudes elevadas e larvas em 

água poluída
[26]

, embora o Ae. aegypti seja considerado um “container-breeding mosquito”, isto 

é, um mosquito que se reproduz, prioritariamente, em recipientes que contem água limpa
[27]

.  

No Brasil, vários pesquisadores têm identificado criadouros preferenciais das espécies de 

vetores, com diferentes características conforme a época do ano investigada
[28].  

A seleção do local de ovoposição por parte da fêmea é o principal fator responsável pela 

distribuição dos mosquitos nos criadouros e de maior relevância para a distribuição da espécie no 

ambiente. Fatores físicos químicos e biológicos podem influenciar nessa seleção: a intensidade 

ou a ausência de luz; o comprimento da onda da luz refletida, ou seja, características de 

coloração apresentada pelos criadouros potenciais; diferentes temperaturas; graus de salinidade; 

presença de vegetais ou de seus produtos; micro-organismos ou seus produtos; substâncias 

relacionadas às formas imaturas de mosquitos e outras
[29]

. 
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De habitat domiciliar e peridomiciliar, com curto raio de distanciamento do local da 

ovoposição de até 200 metros, este mosquito prefere recipientes artificiais ou naturais contendo 

água limpa para depositar seus ovos
[14]

. 

O Ae. aegypti tem se expandido de forma preocupante em todo território nacional, 

mostrando uma grande capacidade de adaptação, uma vez que existem atualmente, condições 

muito favoráveis à sua dispersão. Destaca-se a grande oferta de potenciais criadouros nesses 

ambientes, principalmente embalagens descartáveis de diversos tipos e depósitos para 

armazenamento de água
[29-30]

. 

Quanto à produtividade dos criadouros, verifica-se que esta é determinada principalmente, 

pelo tamanho do recipiente, oferta de nutrientes para as larvas e a densidade larvária no 

criadouro. Alguns funcionam como alimentadores de outros criadouros na vizinhança, 

contribuindo de maneira significante para a infestação local
[31]

. 

Estes fatores modelam as chances de desenvolvimento larvário, o tamanho do vetor e 

consequentemente seu alcance de voo, número de ovos por fêmea, competência vetorial e a 

dispersão viral. Em estudo realizado na Baixada Santista, SP
[32]

, região de elevada incidência de 

dengue, verificou-se que as calhas, caixas d’água e ralos, apresentaram pupas com peso médio 

maior que o daquelas produzidas em outros tipos de recipientes. Além destes criadouros, o pneu 

e o tambor também foram identificados como recipientes de maior produtividade 
[33]

. 

Ainda em situações onde se configura a existência prévia do vetor, há de se considerar as 

mudanças de hábitos por parte das formas imaturas, que representam, na realidade, a fase 

vegetativa dos mosquitos. As larvas são os organismos que se alimentam e crescem em ambiente 

líquido e, portanto, podem ser considerados como participantes da fauna hídrica
[34]

. 
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Na análise das perspectivas atuais de controle das doenças vetoriais no Brasil, é importante 

considerar três aspectos: a urbanização da população, a transformação do caráter eminentemente 

rural dessas doenças em concomitante transmissão urbana ou peri-urbana e a descentralização 

das atividades do seu controle para os municípios
[35]

. 

Autores reforçam a ideia que a urbanização desordenada das populações nas áreas 

tropicais, principalmente em países subdesenvolvidos e sem infraestrutura básica de saneamento, 

amplia a faixa de ocorrência da dengue, em razão da difusão dos mosquitos em áreas antes livres 

da doença
[36-37]

. 

Apesar dos esforços que os governos vêm desenvolvendo para o controle de novas 

epidemias, a efetividade das medidas implementadas tem se mostrado muito limitada, visto o 

aumento de incidência e a expansão da endemia para outras áreas, estabelecendo situações 

epidêmicas e endêmicas, além da ocorrência das formas graves da doença
[38]

. 

As elevadas densidades demográficas nas áreas urbanas, a produção desenfreada de 

descartáveis e sua disposição no meio ambiente, além do acentuado aumento da mobilidade das 

populações, facilitam sobremaneira a circulação dos agentes e vetores das doenças 

transmissíveis
[38]

. 

As mudanças demográficas ocorridas nos países subdesenvolvidos, a partir da década de 

1960, consistiram em intensos fluxos migratórios rural-urbanos, resultando num "inchaço" das 

cidades. Estas não conseguiram dotar-se oportunamente de equipamentos e facilidades que 

atendessem às necessidades dos migrantes, entre as quais se incluem a habitação e saneamento 

básico. Boa parte desta população passou a viver em favelas, invasões e cortiços. Estima-se que 

20 a 25% da população de grandes cidades da América Latina estejam nestas condições
[19]

.  

A população brasileira já era, desde 1970, predominantemente urbana. Estima-se que mais 

de 70% dela, vivia em algum tipo de cidade, conforme Censo do IBGE 1980
[20]

. 
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 Segundo o Censo Demográfico 2010, há 160.879.708 de habitantes vivendo em áreas 

urbanas, o que representa 84,35% da população total
[39]

. 

 As condições socioambientais é que determinam as possibilidades concretas de ocorrência 

e a magnitude de um processo endêmico-epidêmico como o dengue. A presença desses 

determinantes é mediada pela densidade do vetor, e as relações entre as condições 

socioambientais e as condições de produção da doença são sempre complexas
[40]

. 

O saneamento básico, particularmente o abastecimento de água e a coleta de lixo, 

mostram-se insuficientes ou inadequados nas periferias das grandes metrópoles. Uma das 

consequências desta situação é o aumento do número de criadouros potenciais do principal 

mosquito vetor. Associada a esta situação, o sistema produtivo industrial moderno, que produz 

uma grande quantidade de recipientes descartáveis entre plásticos, latas e outros materiais, cujo 

destino inadequado, abandonados em quintais, ao longo das vias públicas, nas praias e em 

terrenos baldios, também contribui para a proliferação do inseto transmissor da dengue
[19]

. 

Outro fator que favorece o aumento da densidade vetorial é a alta quantidade de imóveis 

fechados para especulação imobiliária. Há uma inexistência de política habitacional que atenda 

às necessidades dos grupos sociais menos favorecidos. São milhares de imóveis, fechados ou 

terrenos baldios. Isso gera uma enorme possibilidade de criadouros de dengue e dificulta muito o 

trabalho dos agentes de saúde. Segundo Sabroza, se houver redução da vulnerabilidade 

socioambiental e da injustiça social na ocupação do espaço urbano, começaremos a resolver o 

problema da dengue
[40]

. 

É primordial reduzir os criadouros do vetor Ae. aegypti para viabilizar a redução do 

número de casos de dengue. Ao longo dos anos a dengue vem se tornando um grave problema de 

saúde em todo Estado do Rio de Janeiro, destacando-se o município de Itaboraí, pelo padrão 

epidêmico de transmissão observado nos últimos anos. 
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3 - Dengue no Estado do Rio de Janeiro e no Município de Itaboraí  

 

No Estado do Rio de Janeiro, dentre os municípios de importância para a dengue na área 

do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), destaca-se o município de 

Itaboraí. Neste, apesar de não ter havido isolamento nos anos 2007 e 2008, há similaridade no 

padrão de ocorrência nos mesmos sorotipos envolvidos nas diversas epidemias do período da 

doença em todo o Estado, indicando também a rapidez com que a doença se difunde a partir dos 

municípios responsáveis pela introdução, Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu, para os seus 

vizinhos
[41-42]

. 

Chama-se atenção para o município de Nova Iguaçu, que desde 1986 vem apresentando 

grande receptividade e vulnerabilidade à dengue, tendo reportado subsequentes epidemias da 

doença de dengue clássico. Esse município destaca-se ainda pelo isolamento pioneiro dos três 

diferentes vírus no país, do sorotipo 1 em 1986, 2 em 1990 e do 3 em 2001
[42-43]

.  

O município de Nova Iguaçu situa-se na Baixada Fluminense, região integrada por 13 

municípios na área metropolitana do Rio de Janeiro e tem uma distância por rodovias de 

aproximadamente 77 km entre o município de Nova Iguaçu e Itaboraí. É o maior município da 

baixada em extensão territorial, 11,1% da área metropolitana, e o segundo em população, 

estimada em 830 mil habitantes (IBGE). Tem alta densidade demográfica, 1.449,60 hab/km², 

acima da média do Estado, que é de 328,08
[44-46]

. 

Machado et al. (2009) analisaram a relação entre as condições de vida e a ocorrência da 

dengue, além da relação entre as desigualdades socioeconômicas e variações temporais da 

incidência da doença município de Nova Iguaçu, entre os anos de 1996 e 2004. Os achados desse 

estudo retrataram as desigualdades locais nas regiões estudadas que mantiveram relações 

coerentes com a ocorrência da dengue em Nova Iguaçu
[47]

. 
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Desde 1923, em Niterói, município do Estado do Rio de Janeiro, há referências de 

epidemia de dengue
[48]

. Niterói está situada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, 

tem uma população de aproximadamente 476 mil habitantes e sua área é de 131,8 km². A 

qualidade de vida no município está entre as mais elevadas do país (terceiro lugar dentre 5.565 

municípios), de acordo com os padrões da Organização das Nações Unidas (ONU)
[49]

.  

Em estudo local em um bairro do município de Niterói, Flauzino et al. (2009) analisaram a 

ocorrência espacial e temporal da dengue e sua associação com as características do ambiente 

urbano local. Nesse estudo os autores mostram a heterogeneidade espacial existente nos setores 

censitários, em relação às condições de vida, bem como, as diferenças na distribuição espacial e 

temporal do risco de ocorrência da dengue
[50]

. 

 De acordo com o relatório de dengue do convênio FIOCRUZ-ENSP/COMPERJ, as 

primeiras ocorrências de dengue no Estado do Rio de Janeiro aconteceram em 1986, onde foram 

notificados 1.079.885 casos novos da doença até o ano de 2010. Em Itaboraí foram notificados 

18.118 casos novos da doença, que equivalem a 1,68% dos casos notificados no Estado neste 

período
[51]

.  

Em 1986 com a introdução do sorotipo 1, cerca de 32.000 pessoas foram contaminadas 

com este sorotipo no Estado do Rio de Janeiro. No ano seguinte quase o dobro dos casos foram 

registrados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Outra importante 

epidemia ocorreu em 1991, com a introdução do sorotipo 2 no Estado do Rio de Janeiro, onde 

foram registrados 85.891 novos casos da doença. 

 Nos anos seguintes novos casos foram registrados e nos isolamentos realizados 

evidenciou-se os sorotipos 2 e 1. Na epidemia de 1995, o sorotipo predominante foi o 2, com 

83% (59 casos de dengue) dos isolamentos realizados, enquanto na epidemia de 1998 o sorotipo 

1 já se apresentava em maior proporção, com 97% (412 casos de dengue) dos isolamentos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_%28subdivis%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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 No ano de 2001 ainda se evidenciava de forma majoritária os sorotipos 1 e 2, porém os 

primeiro casos do sorotipo 3 foram detectados. Em 2002 ocorreu a maior notificação de casos de 

dengue do período de análise com 288.245 novos casos, em decorrência da introdução do 

sorotipo 3 (94%) no Estado, fato este que se repetiu nos anos seguintes, porém de forma mais 

branda. 

A partir de 2006 o número de casos da doença vem aumentando consideravelmente no 

estado (Gráfico 1). Neste ano e no seguinte o vírus circulante foi o sorotipo 3, responsável pela 

quase totalidade dos casos notificados. Porém com a reintrodução do sorotipo 2 no final de 2007, 

o ano de 2008 registrou a segunda maior epidemia do estado para o período histórico analisado 

(1986 a 2010), com 255.070 casos novos de dengue, sendo 85% dos casos investigados do 

sorotipo 2
[51]

. 

No município de Itaboraí no ano de 2002 ocorreu à maior notificação de casos de dengue 

de 1986 a 2010, com 6.385 novos casos e no ano de 2008, foi registrada a segunda maior 

epidemia do município desse período, com 3.450 notificações da doença
[51]

. 

 

Gráfico 1 – Sorotipos isolados no Estado do Rio de Janeiro e Itaboraí no período de 1986 a 2010. 
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4 - Técnicas de Geoprocessamento no Estudo de Dengue  

 

A incorporação de técnicas de geoprocessamento na área de saúde é relativamente recente 

e depende da disponibilidade e acesso a um conjunto de bases tecnológicas e metodológicas. O 

uso de dados de sensoriamento (imagens de satélite e fotografias aéreas), em estudos 

epidemiológicos tem se tornado mais frequentes durante a última década
[52]

. 

O geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de técnicas computacionais, 

necessárias para manipular informações espacialmente referidas. Aplicado a questões de Saúde 

Coletiva permite o mapeamento de doenças, a avaliação de riscos, o planejamento de ações de 

saúde e a avaliação de redes de atenção
[53]

. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são constituídos por conjuntos de técnicas 

matemáticas e computacionais para tratamento da informação geográfica e que influenciando de 

maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transporte, 

Comunicação, Energia e Planejamento Urbano e Regional de coleta e exibição de informações 

indexadas geograficamente. Um dos sistemas que se utilizam dessas técnicas é o Sistema de 

Informação Geográfica (GIS, de Geographic Information System), que se constitui em uma 

estrutura de processamento eletrônico de dados, que permite capturar armazenar, manipular os 

dados referenciados geograficamente. Além disso, as ferramentas do SIG possibilitam detectar, 

descrever, ilustrar, explicar e predizer fenômenos epidemiológicos que podem ser utilizados para 

contribuir nas atividades de vigilância e controle das doenças
[54-56]

.  

O uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para esquadrinhamento da área urbana 

tem sido notável, embora o geoprocessamento em saúde venha sendo incorporado, basicamente, 

como ferramenta de visualização de eventos de saúde em mapas, sem definição de uma proposta 

epidemiológica conceitual de vigilância do espaço
[57]

. 
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A construção de mapas temáticos podem representar elementos como classificação de 

solos, nível de renda, densidade demográfica, e outras variáveis. O geoprocessamento permite a 

rápida apresentação destes mapas, bem como a superposição e interação entre estes, apresentadas 

como camadas (‘layers’), contendo estas diferentes informações 
[58]

.  

As informações para a análise de um território implica uma coleta sistemática de dados que 

informam sobre situações-problema naquela população e naquele território, indicando suas inter-

relações espaciais. Identifica vulnerabilidades, populações expostas e a seleção de problemas 

prioritários para as intervenções. Permite a escolha de ações mais adequadas, apontando 

estratégias no processo de pesquisa, que melhor as operacionalizem e viabiliza o uso da 

epidemiologia como ferramenta poderosa para o planejamento através da microlocalização dos 

problemas de saúde
[59]

. 

Especificamente sobre a dengue alguns autores realizaram uma revisão sistemática sobre 

estudos de espacialização da doença no Brasil, utilizando técnicas de geoprocessamento. Araújo 

(2008) identificou 46 artigos nas bases de dados Pubmed, Bireme e Scielo, respectivamente 11, 

20 e 15, sendo selecionados 3, 2 e 8 nas três bases, respectivamente, totalizando 13 estudos 

originais e distintos
[60]

. 

Recentemente Flauzino (2009), fez uma revisão sistemática buscando bases Medline, 

Scielo e Lilas, e banco de teses Capes com o termo dengue, sistema de informação geográfica, 

análise espacial, geoprocessamento sensoriamento remoto e indicadores socioeconômicos e 

ambientais. Dos 22 estudos, o SIG foi utilizado em um inquérito e em 11 estudos das outras 

categorias
[61]

. 

Dentre as técnicas utilizadas nos estudos, o geoprocessamento tem sido destacado na 

análise de padrões pontuais na área de saúde, na qual o principal interesse é a localização pontual 
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dos eventos. Áreas de maior risco podem ser estimadas através da densidade kernel. Essa é uma 

técnica não paramétrica de interpolação apropriada para posições de pontos individuais, baseada 

em uma função matemática que cria uma superfície simétrica sobre cada ponto, avaliando a 

distância do ponto a uma posição de referência, somando depois o valor de todas as superfícies 

para essa posição de referência. Através da estimativa do kernel é possível identificar as áreas 

“quentes”, ou seja, a intensidade das ocorrências dos agravos/doença
[62-63]

.  

 

5 - Justificativa  

 

Apesar das iniciativas para o controle da dengue, as medidas implementadas no Brasil, até 

o momento tem se mostrado de pouca efetividade, tendo em vista o aumento da incidência da 

doença em diferentes áreas, com formas graves e também com a expansão da endemia para 

quase todo país. No intuito de compreender a distribuição espacial e temporal dos índices de 

infestação vetorial e da dengue em áreas urbanas, este estudo se propõe a evidenciar áreas com 

distintas condições de transmissão da doença. Utilizou-se para tanto a integração do Sistema 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o Sistema de Informação de Febre Amarela e 

Dengue (SISFAD), a associação de aspectos sociodemográficos, territoriais e entomológicos, 

além de técnicas de geoprocessamento e o uso de sistemas de informação geográfica, no sentido 

de investigar processo endêmico-epidêmico da dengue em nível local, no município de Itaboraí, 

buscando contribuir para as atividades de vigilância e controle da endemia no município. 
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6 - Objetivos 

 

6.1 Objetivo Geral: 

 

Estudar a distribuição espacial e temporal da infestação domiciliar por Ae. aegypti, 

considerando a ocorrência de casos dengue, buscando associá-los aos indicadores 

sociodemográficos, no município de Itaboraí no período 2007 e 2008. 

 

 

6.2 Objetivos Específicos: 

 

6.2.1 Descrever a distribuição mensal dos casos, incidências de dengue e dos índices de 

infestação predial para o município de Itaboraí nos anos de 2007 e 2008. 

6.2.2 Descrever a distribuição dos casos e das incidências de dengue por Unidade de 

Vigilância Local (UVL) do município de Itaboraí, na alça epidêmica de maior magnitude 

ocorrida em 2008 (janeiro a agosto). 

6.2.3 Descrever a distribuição dos índices de infestação predial (IIP) nas UVLs do 

município de Itaboraí, no período que antecede a alça epidêmica de maior magnitude ocorrida 

em 2008. 

6.2.4 Identificar as associações existentes entre a incidência média de dengue da alça 

epidêmica de maior magnitude ocorrida em 2008 e o índice de infestação predial (outubro/2007 

a março/2008), com os indicadores sociodemográficos. 
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7 - Materiais e Métodos 

 

7.1 - Desenho do Estudo 

 

É um estudo ecológico, tendo como base os dados secundários sobre casos de dengue e os 

índices de infestações (IIP e IB). 

 

 

7.2 - Área de Estudo  

 

O primeiro aspecto sobre a história do município de estudo revela a influência dos antigos 

habitantes da terra. O nome Itaboraí tem origem tupi e significa Pedra Bonita escondida na 

água, como foi chamada pelas tribos indígenas que habitavam a região. Segundo consta, os 

colonizadores observaram que os nativos utilizavam uma fonte de água que ficava na área mais 

elevada e atual centro histórico da cidade e chamavam o local de Itaboraí.  

O povoamento da região de Itaboraí tem origem em 1567, dois anos após a fundação da 

Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Itaboraí, cidade histórica do Estado do Rio de 

Janeiro, localizado na região metropolitana, tem o orgulho de ser o resultado de três importantes 

vilas do passado colonial e imperial do Brasil: A maior delas, a Vila de Santo Antônio de Sá 

(Figura 3), a 2ª formação do Rio de Janeiro, no recôncavo da Guanabara; A Vila de São João de 

Itaboraí (Figura 4), inicialmente uma parada de tropeiros, e que mais tarde se tornaria o maior 

produtor açucareiro da região e principal entreposto comercial ligando o norte fluminense a 

capital da província; e a Vila de São José Del Rey (conhecida como São Barnabé, ou Itambí), 

cuja região fora uma importante Missão Jesuítica entre os índios Tamoios que por aqui 

habitavam
[64]

. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Itaboraí, 2010 

Figura 3 – Ruínas do Convento de São Boa Ventura na antiga Vila de Santo Antônio de Sá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itaboraí, 2010 

Figura 4 – Vila de São João de Itaborahy em 1843 

 

O município de Itaboraí está localizado no Estado do Rio de Janeiro, na porção nordeste da 

Baía de Guanabara. Faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abrangendo a bacia 

hidrográfica do rio Caceribu, com uma área próxima de 430,373 km², correspondente a 8,08% da 

Região Metropolitana e uma densidade demográfica 506,56 hab/km². Limita-se ao norte com os 

municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, ao sul com Maricá, a leste com o município 

de Tanguá e a oeste com São Gonçalo e a Baia de Guanabara
[39]

.  
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O município de Itaboraí tem como coordenadas geográficas a latitude: 22° 44’ 51” Sul e 

longitude: 42° 51’ 21” Oeste e uma altitude: 17 m em relação ao nível do mar e a distância da 

capital (Rio de Janeiro) de 40 Km (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COMPERJ/Ensp/Fiocruz, 2012 

Figura 5 – Imagem de Satélite do município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil  
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O território do município de Itaboraí está dividido em oito distritos: 1º Itaboraí, 2º Porto 

das Caixas, 3º Itambí, 4º Sambaetiba, 5º Visconde de Itaboraí, 6º Cabuçu, 7º Manilha e 8º 

Pachecos (Figura 6). 

         

                         

 

 

 

 

 

 

                          

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COMPERJ/Ensp/Fiocruz, 2012 

Figura 6 – Imagem de satélite, divisão dos distritos do município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
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O município de Itaboraí está situado nas cinco regiões hidrográficas que abarca as bacias 

dos rios que nascem nas encostas da Serra do Mar. Os rios mais expressivos fazem parte das 

bacias do rio Caceribu, com 256 km², destacando-se o rio Duques, contribuinte dos rios Aldeia e 

Caceribu, contribuinte do rio Macacú. É importante ressaltar que interligado por canal ao rio 

Guapimirim, este o maior da bacia hidrográfica, além de ser vital para o abastecimento de água 

da população da região Leste da Bacia. O município possui grande importância para a história 

fluminense, sendo detentor de vasto patrimônio cultural, ambiental, arqueológico e 

paleontológico, onde se encontram os sítios arqueológicos de Porto das Caixas e Itambí, 

cemitérios indígenas de Itambí, sambaquis de Sambaetiba e o Parque Paleontológico, com 

fósseis de animais de mais de 70 milhões de anos dentro da Reserva Ecológica da Bacia Calcárea 

de São José em Cabuçu
[64]

.  

 

7.2.1- Aspectos Socioambientais do Município de Itaboraí 

  

Segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, o município de Itaboraí tem uma população 

total de 218.008 habitantes, correspondentes a 1,84 % do total da população da Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, sendo 215.412 habitantes na área urbana (98,8%) e 

2.596 na área rural (1,2%). Esta população encontra-se distribuída entre os oito distritos que 

compõem o município, estando a maior parcela no distrito Itaboraí com 48,1% da população, 

seguido pelo distrito de Manilha, com 26,2%. O distrito que apresenta menor população é Porto 

das Caixas (2,1%) que, em épocas anteriores, teve lugar de destaque no município
[65]

.  

Em termos de gênero, existe uma pequena predominância das mulheres, que totalizam 

111.818, ou seja, 51,3% da população total
[39]

. Com relação à faixa etária e, ainda de acordo com 

o Censo de 2010, a maioria da população é jovem, na faixa etária entre 15 a 29 anos, seguida 
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pela faixa de 30 a 44 anos (Gráfico 2). A população é composta por 69.507 pessoas responsáveis, 

das quais 28.584 (41,1%) são chefiadas por mulheres e as demais 40.923 (58,9%), por 

homens
[66]

.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Demográfico de 2010 (IBGE) 

Gráfico 2 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade Itaboraí ano 2010, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

 

Os dados do Censo de 2010 mostram que a população total, desconsiderando-se as crianças 

na faixa etária de 0 a 10 anos, é composta predominantemente por pessoas com renda de até 3 

salários mínimos (84,9%). Por outro lado, é insignificante a participação da parcela da população 

com renda superior a 10 salários mínimos (1,7%) e mesmo a faixa entre 5 e 10 salários mínimos 

(6,0%)
[66]

.  

A taxa de crescimento anual estimada correspondente ao período de 1970 a 2010 foi de 

2,4%. De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2000, 86,8% da população do município era alfabetizada
[66]

. 
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Com relação ao abastecimento de água, Itaboraí tem 18.688 (26,9%) dos domicílios 

particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral, 61,8% com acesso a 

domicílios particulares permanentes com abastecimento de água de poço ou nascente na 

propriedade e 10,4% outra forma de abastecimento de água
[66]

. 

De acordo com o censo demográfico de 2010, Itaboraí tem 92,3% dos domicílios com 

coleta regular de lixo, e 88,5% com lixo coletado por serviço de limpeza, 3,8% lixo coletado em 

caçamba de serviço de limpeza, 5,8% lixo queimado na propriedade e 0,6% lixo jogado em 

terreno baldio ou logradouro e 0,2% com outro destino de lixo
[66]

. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi construído com objetivo de medir o grau 

de desenvolvimento de um país, estado e municípios. É uma medida comparativa que engloba 

três dimensões: riqueza, que é a renda per capita (toda a riqueza produzida ao longo de um ano, 

dividida aritmeticamente por sua população), educação, ou seja, a escolaridade (número de 

crianças alfabetizadas e regularmente matriculadas nas escolas) e a expectativa de vida ao nascer, 

a sua longevidade (expectativa de vida da população). É uma forma padronizada de avaliação e 

medida de bem-estar de uma população
[39]

. 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) varia de zero (0) até um (1), sendo 

considerado baixo quando está entre 0 e 0,499; é médio de 0,500 a 0,799; alto quando é maior ou 

igual a 0,800
[67]

.  

O município de Itaboraí encontra-se na setuagésima sexta (66) posição com o IDH 0,737 

no Estado do Rio de Janeiro, não sendo uma posição muito boa. O município de Niterói vem na 

primeira posição 0,886, seguida pelo município do Rio de Janeiro com 0,842
[39]

.  
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7.2.2 - Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ 

 

O Comperj está sendo construído em uma área de 45 milhões de metros quadrados, no 

município de Itaboraí, que está localizado próximo aos Portos de Itaguaí (103 km) e Rio de 

Janeiro, dos terminais de Angra dos Reis (157 km), Ilhas d’Água e Redonda (30 km) e é 

atendido por rodovias e ferrovias, além da cooperação com a REDUC (50 km) para 

processamento dos materiais. O COMPERJ será constituído por uma refinaria e unidades 

geradoras de produtos petroquímicos, e um Arco Metropolitano, que ligará Itaboraí ao Porto de 

Itaguaí, atraindo indústrias para as esferas municipais da região
[68]

. 

Em março de 2008 foram iniciadas as atividades de terraplanagem para as instalações 

industriais do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ).  Um dos 

principais empreendimentos da história da Petrobras, o Comperj marca a retomada da 

Companhia no setor petroquímico e vai transformar o perfil socioeconômico de sua região de 

influência, onde esta localizada o município de Itaboraí. 

Com início da implantação no ano de 2008 e da operação em 2015, o COMPERJ irá 

produzir uma grande alteração na dinâmica econômica na região fluminense
[69]

. 

 

7.3 - Unidades de Análise 

 

7.3.1- Bases Cartográficas 

 

A base cartográfica é um conjunto de objetos geograficamente referenciados a um 

determinado sistema de coordenadas. Esses objetos devem ser omitidos ou representados de 

diversas formas, de acordo com a escala empregada, possibilitando uma visualização 

transparente de dados aos usuários, a partir de seus arquivos digitais e softwares aplicativos, 
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suportados por um adequado ambiente de processamento de dados que se constitui na base 

cadastral técnica
[70]

. 

Um dos maiores desafios na consolidação de bancos de dados de doenças de transmissão 

focal tem sido proceder à identificação, localização e registro dos casos segundo os lugares de 

transmissão e ou residência, de modo a que seu posicionamento seja compatível com as 

informações populacionais das bases de dados de localidades já disponibilizadas, como as do 

IBGE, das instituições municipais de planejamento, e as bases de dados ambientais. A 

consolidação dos bancos de dados é uma importante ferramenta na intervenção das ações dos 

municípios. 

Apesar do município de Itaboraí apresentar uma lei de abairramento que define os limites 

dos bairros, os dados existentes em outras bases de dado, não utilizam esses critérios 

estabelecidos pelo município, sendo assim, para uma melhor adequação das informações foi 

necessário realizar uma composição entre as diferentes bases utilizadas nesse estudo
[71]

.  

 

7.3.2 – Unidade de Vigilância Local (UVL) 

 

A fim de compatibilizar todos os bancos de dados utilizados, Soares (2006) elaborou um 

conjunto de procedimentos para a identificação de unidades territoriais em escala submunicipal 

nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, com intuito de viabilizar a comparação da divisão 

territorial e os ajustamentos das bases territoriais dos Setores Censitários (SC), e desse modo, 

subsidiar a vigilância da leishmaniose tegumentar, apoiando e orientando as ações de controle 

numa escala de lugar. A essas unidades territoriais denominou de Unidade de Vigilância Local 

(UVL)
[72]

.  
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Para o município de Itaboraí, o projeto de monitoramento do COMPERJ realizou a 

compatibilização das bases de dados existentes, resultando nas Unidades de Vigilância Local 

(UVL) do município. Essa unidade de análise espacial foi utilizada nesse estudo sobre dengue. 

As UVLs para Itaboraí foram construídas a partir da malha digital dos bairros e 

desenvolvidas utilizando diversas bases territoriais locais procedentes de diferentes fontes de 

informação (IBGE, Secretaria de Planejamento e Coordenação de Itaboraí, SISFAD). Destaca-se 

que a base de bairros e dos setores censitários foram sobreposta e, posteriormente, os setores 

foram agregados aos bairros de acordo com o critério de maior concentração de residências. Os 

bairros que não são contemplados pelo PSF tiveram suas populações estimadas pelo FAD. Os 

agentes de epidemiologia em seu processo de trabalho de campo identificam o número de 

domicílios residenciais por setores (unidade de análise própria do FAD). Tendo acesso aos 

relatórios de campo utilizado por esses agentes, retiramos a informação necessária (número de 

domicílios residenciais por bairro). Além disso, foram utilizadas informações sobre a 

proximidade e similaridade dos setores censitários com relação aos indicadores de condições de 

vida para se criar as UVLs
[73]

.  

O IBGE é o responsável pela criação das bases cartográficas de todo o país. Essas bases 

partem de uma divisão Estadual, Municipal, Distritos e Setores Censitários. A base de dados do 

IBGE utilizada foi do censo 2010. Os bairros do município de Itaboraí foram numerados 

seguindo um código dado pelo próprio município, que vai de 1 a 79 (Figura 7 e Tabela 1). 
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município de Itaboraí, 2009 

Figura 7 – Mapa preliminar dos 79 bairros do município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
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Tabela 1 – Descrição nominal dos 79 bairros do Município de Itaboraí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir da Secretaria de Planejamento e Coordenação do município de Itaboraí, 2009 

 

Código Bairro Código Bairro 

  40 Grande Rio 

1 Vila Esperança 41 Morada do Sol II 

2 Engenho Velho 42 Jardim Itambí 

3 Itaville 43 Itambí Centro 

4 Picos 44 João Caetano 

5 Chácaras Igua 45 Morada do Sol I 

6 Colônia 46 Parque Aurora 

7 Venda das Pedras 47 Gebara 

8 Quissamã 48 Alto do Jacu 

9 Calundu 49 Quinta dos Colibris 

10 Caluge 50 Chácaras Bela Vista 

11 Badureco 51 Sambaetiba Centro 

12 Sapé 52 Agro Brasil 

13 Três Pontes 53 Parque Nova Friburgo 

14 Bela Vista 54 Sambaetiba 

15 Ampliação 55 Industrial 

16 Nova Cidade 56 Vila Gabriela 

17 Outeiro das Pedras 57 Santo Antonio 

18 Rio Várzea 58 Monte Verde 

19 Santo Expedito 59 Aldeia da Prata 

20 Retiro São Joaquim 60 Apollo II 

21 Itaboraí Centro 61 Manilha Centro 

22 Jardim Imperial 62 Marambaia  

23 Nancilândia 63 Vila Brasil 

24 Joaquim de Oliveira  64 Novo Horizonte 

25 Retiro  65 Granjas Cabuçu 

26 City Areal 66 São Miguel 

27 Sossego 67 Pitanga 

28 Jardim Fema 68 Recanto dos Magalhães 

29 Areal 69 Cabuçu Centro 

30 N.S da Conceição 70 Vila Verde 

31 Porto das Caixas Centro 71 São Sebastião 

32 Porto das Caixas 72 São José 

33 Vila Visconde 73 Peróbas 

34 Visconde de Itaboraí 74 Curuzu 

35 Village do Sol 75 Cabuçu 

36 Visconde Centro 76 Pachecos Centro 

37 Itamarati 77 Granja Mirassol 

38 Maravilha 78 Pachecos 

39 Itambí              79 Vila Rica  
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A figura 8 apresenta diferentes divisões territoriais local do município de Itaboraí, segundo 

as fontes de dados utilizadas neste estudo
[71]

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Urbanismo-Município Itaboraí/ IBGE/COMPERJ, 2010. 

Figura 8 – Mapas município de Itaboraí para formação das UVLs 

 

As localidades utilizadas pelo Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue 

(SISFAD) foram agregadas formando as UVLs (Figura 9). Para gerar a malha digital das UVLs 

segundo as localidades do SISFAD foi feito o seguinte procedimento: 

- Os croquis das localidades referentes ao SISFAD foram digitalizados em formato TIFF 

(Tagged Image File Format), através de um scanner e posteriormente foram capturadas as 

bordas/limites dessas localidades para compatibilização com a malha de UVLs.  

- Através do programa MapInfo Professional 10.0 foram atribuídas coordenadas 

geográficas aos pontos de controle que foram criados nos croquis. Esses pontos de controle 

foram capturados do Google Earth 6.0 para região estudada. 

- Foi utilizado um conversor para transformação das coordenadas geográficas em latitude e 

longitude, capturados do Google Earth 6.0 para Universal Transverse Mercator (UTM), datum 

SAD 69, zona 23, hemisfério sul. 

- Através do georreferenciamento dos croquis das localidades referentes ao SISFAD, foi 

possível criar uma tabela de atributos permitindo outras operações de edição. 
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- Após digitalização e georreferenciamento das bases (localidades e UVL), estas foram 

sobrepostas em ambiente SIG. 

- Para compatibilizar as bases territoriais locais com os setores do IBGE, foi feito um 

aglomerado dos setores censitários segundo proximidade e similaridade com relação aos 

indicadores de condições de vida criando as Unidades de Vigilância Local (UVL), as quais 

foram compatibilizadas com os bairros dos municípios mediante análise de imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fiocruz/Ensp/Densp/COMPERJ, 2010 

Figura 9 – Mapa município de Itaboraí dividida em Unidade de Vigilância Local (UVL) 
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7.4- Fontes dos Dados 

No Brasil as atribuições de controle da vigilância da dengue são realizadas utilizando dois 

principais sistemas de informação: o Sistema de Informação da Febre Amarela e Dengue 

(SISFAD) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
[23]

. 

O SISFAD diz respeito às atividades de controle relacionadas aos índices de infestação 

predial (IIP) e índice breteau (IB) dos anos 2007 e 2008, foram disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) e Secretaria de Saúde Municipal de Itaboraí – Vigilância Ambiental – 

Coordenação de Controle da Dengue. 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) consolida as notificações 

dos casos de dengue ocorridos no município. Esses dados foram disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), referente ao período de 2007 e 2008. Os registros contidos no SINAN 

podem apresentar duplicidades, isto é, o mesmo doente pode entrar mais de uma vez no sistema 

de informação. 

 7.4.1 - Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue (SISFAD) 

O Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue (SISFAD) é um sistema que permite 

a informatização dos dados referentes às atividades de controle do vetor da dengue do Programa 

Nacional de Controle da Dengue (PNCD). Está implantado desde 1997 e encontra-se 

descentralizado em todas as Unidades Federadas, exceto nos estados de Minas Gerais e São Paulo, que 

possuem sistemas próprios compatíveis com o Sistema Nacional
[74]

. O SISFAD fornece 

informações para subsidiar os gestores das três esferas de governo quanto ao monitoramento das 

ações de Controle e Tomadas de Decisão em relação a dengue
[74]

. 
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O SISFAD foi desenvolvido para dar suporte operacional e gerencial aos serviços de 

combate vetorial e permitir o acompanhamento entomológico, realizado pelo Ministério da 

Saúde - Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) monitorando as endemias em todo o país. 

O SISFAD dispõe de informações por área detalhada, deve ser utilizado como instrumento 

de controle de qualidade do serviço executado, bem como de planejamento para possíveis 

intervenções
[75]

. 

A avaliação do risco de transmissão de dengue é realizada, pelo monitoramento de 

indicadores da distribuição e frequência de formas imaturas do Ae. aegypti em coleções hídricas 

examinadas periodicamente pelos agentes de endemias dos serviços municipais, estaduais e 

federais de saúde.  

 

7.4.1.1 - Indicadores Entomológicos 

 

Segundo Gomes (2008), a vigilância entomológica tem se estruturado sobre inúmeros 

métodos de captura que detectam e mensuram a densidade da população de Ae. aegypti. Os 

índices larvários que servem para medir o impacto das ações sobre esse vetor, calculados a partir 

de domicílios, não vêm atendendo a esse princípio, tampouco à predição de epidemias: seus 

limites, de 1,0%, para o IIP ou de 5 para o IB, não são indicadores precisos para nortear o 

sucesso do controle empregado ou garantir a interrupção da transmissão da doença
[76]

. 
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Índice Infestação Predial (IIP) 

 

É a relação expressa em porcentagem entre o número de imóveis positivos e o número de 

imóveis pesquisados
[77]

. 

                      

                        IP = Imóveis positivos       x100 

                                Imóveis pesquisados 

  

Os índices infestação predial adotado para medir o risco são: 

 

                          0% < IIP < 0,9% Baixo Risco 

                          1% < IIP < 3,9% Médio Risco (alerta) 

                           4% > Alto Risco  

 

É recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o IIP nas residências para o 

Ae. aegypti de até 1%. 

Segundo Kuno (1995), a baixa densidade do vetor na transmissão da dengue é tema de 

muito debate. Em Singapura o índice total de infestação registrada era de 1%, uma densidade 

considerada baixa, mesmo assim ocorreu uma explosão de dengue hemorrágica
[78]

. O mesmo foi 

relatado por Santos (2005), que através do controle intensivo do vetor com uso de inseticida, 

pressão da população, intensa campanha educativa e controle entomológico, o índice de 

infestação predial foi mantido em torno de 1% a 2%. Mesmo assim a cidade vivenciou uma 

epidemia da doença com registros de casos hemorrágicos
[79]

. 
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Índice de Breteau (IB) 

O índice de Breteau consiste na combinação de dois índices (índice de edifício e de 

recipientes). É a relação entre o número de recipientes e o número de imóveis pesquisados, 

corrigido de forma que o resultado seja expresso para 100 imóveis. 

                            IB = Recipientes positivos  x 100 

                                     Imóveis pesquisados 

 

 

Conforme é citado em algumas publicações de Gomes, os dois métodos tem sido os mais 

utilizados para estimar a densidade do Ae. aegypti. Entretanto, incorre na mesma falha, ou seja, 

também não considera a produtividade dos criadouros identificados
[6, 80]

. 

Os tipos de depósitos potenciais criadouros para Ae. aegypti foram classificados em cinco 

grupos, permitindo conhecer a importância epidemiológica desses criadouros e o direcionamento 

das ações de controle vetorial. 

 

7.5 - Variáveis e Indicadores 

 

 

7.5.1 - Dependentes 

 

Foram utilizados os casos de dengue da alça epidêmica de maior magnitude em 2008 

(janeiro a agosto) para o cálculo da taxa média de incidência da doença e os dados sobre o vetor, 

como imóveis inspecionados e imóveis positivos para o Ae. aegypti, para o cálculo do índice de 

infestação predial (outubro de 2007 a março de 2008),  segundo as UVLs.  
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7.5.2 - Independentes 

 

Foram utilizadas varáveis sobre as características de infraestrutura urbana (coleta de lixo, 

abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário) e de escolaridade e sexo, disponíveis para 

o Censo Demográfico de 2010, no site do IBGE para o cálculo dos indicadores 

sociodemográficos (Quadro 1).  

Entende-se por infraestrutura urbana um conjunto de variáveis que possibilitam verificar as 

condições de acesso da população a alguns serviços essenciais urbanos, relacionados ao 

saneamento ambiental. Pode ser conceituada como um sistema técnico de equipamentos e 

serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, podendo ser vistas sob os aspectos 

social, econômico e institucional. Os principais serviços de infraestrutura urbana aqui 

considerada: acesso à rede de água tratada, disponibilidade que focam esgotamento sanitário, 

coleta de lixo
[81-82]

.  

Quadro 1 – Indicadores Sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Código dos Indicadores Descrição dos Indicadores 

DOMAGUAGERA 
Proporção Domicílios Particulares Permanentes com Abastecimento de Água da 

Rede Geral 

DOMAGUAPOÇO 
Proporção Domicílios Particulares Permanentes com Abastecimento de Água de 

Poço ou Nascente na Propriedade 

DOMOUTFOAGUA 
Proporção Domicílios Particulares Permanentes com Outra Forma de Abastecimento 

de Água 

DOMLIXOCO Proporção Domicílios Particulares Permanentes com Lixo Coletado 

DOMLIXOQUEI Proporção Domicílios Particulares Permanentes com Lixo Queimado na propriedade 

RAZÃOHM Razão de Homens Residentes por Mulheres Residentes 

PHOMALFA Proporção Homens Alfabetizados 

PHMULALFA Proporção Mulheres Alfabetizadas 

Fonte: Base de Informações do Censo Demográfico 2010 (IBGE) 

 

mmmmm 
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7.6 - Análises dos Dados 

 

Para descrever a distribuição dos casos de dengue por UVL foram utilizados os casos 

confirmados para o município de Itaboraí, disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações (SINAN), para os anos de 2007 e 2008.  

Inicialmente foram calculadas as incidências acumuladas mensais de cada ano, para 

analisar a distribuição mensal da doença em Itaboraí. Além disso, foi calculada a incidência 

média que corresponde à alça epidêmica de maior magnitude em 2008. Este recorte utilizado 

justifica-se porque nesse período o município registrou o maior número de casos de todo o 

período analisado.  

A estimativa populacional do município de Itaboraí utilizada nesse estudo foi realizada 

pela equipe de geoprocessamento do projeto COMPERJ/ENSP/FIOCRUZ, mediante a 

compatibilização de bases territoriais de três fontes de informação, a saber: 1) Censo 

demográfico 2000; 2) Dados de levantamento territorial realizado pelo Programa Saúde da 

Família (PSF); 3) Relatório de campo dos agentes de epidemiologia do Programa de Febre 

Amarela e Dengue (FAD), os quais foram compatibilizados por bairro e UVL. Além dos dados 

desse período, foram utilizadas as populações obtidas do PSF e FAD, as quais se referem 

respectivamente para o ano de 2008. Dessa forma, com as populações de 2000 e 2008, por UVL, 

foi aplicado o método linear seguida de um fator de correção da população total a partir da 

estimada pelo método geométrico
[71]

.  

Foram calculados o índice de infestação predial e índice de breteau mensais para analisar a 

distribuição mensal no município. No entanto foram utilizados somente os IIP na composição 

dos gráficos, mapas e tabelas, pois apresentaram melhor preenchimento das variáveis contidas no 

SISFAD. O recorte utilizado para o cálculo do índice foi o período de outubro de 2007 a março 
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de 2008, em virtude de ter sido o período de elevada densidade vetorial que antecedeu a alça 

epidêmica de maior magnitude em 2008.  

Foram construídos mapas temáticos da distribuição espacial dos casos e da incidência 

média de dengue correspondente à alça de maior magnitude em 2008 (jan a ago), do índice de 

infestação predial (out/2007 a mar/2008) e dos indicadores sociodemográficos. O aplicativo 

utilizado na análise espacial e nos mapas temáticos produzidos foi o ArcGIS 10.0. 

Com intuito de minimizar o problema da instabilidade das taxas de incidência calculadas 

para pequenas áreas, optou-se por corrigi-las utilizando-se uma abordagem Bayesiana 

empírica
[83-84]

. Assim, neste estudo foi utilizado o procedimento bayesiano empírico local, que 

inclui os efeitos de proximidade espacial, utilizando informação de regiões vizinhas à área 

geográfica para a qual se deseja estimar a taxa de incidência. 

Foi utilizada a malha digital das principais rodovias do IBGE que cortam o município de 

Itaboraí, disponíveis no site do IBGE.  

Áreas de maior risco para ocorrência de dengue foram detectadas pelo método de kernel, 

através da função de kernel quártico, no qual os pontos mais próximos recebera maior peso, além 

de garantir que a área sob a função integre um, como esperado em distribuição de probabilidade. 

Além disso, o grau de alisamento foi controlado através da largura de banda (bandwidth), com 

raio de 3.000 m
[62]

.  

Foi feito a sobreposição do Kernel da taxa de incidência suavizada da alça de maior 

magnitude em 2008 à imagem de satélite Landsat 5 Temathic Mapper (TM), disponível no site 

GLCF (Clobal Land Cover Facility) da NASA (National Aeronautics and Space 

Administration).  

Foram empregadas transformações do tipo logaritmo neperiano (Ln) para o IIP, taxa de 

incidência bayesiana e para os indicadores sociodemográficos. Essas transformações foram 
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escolhidas porque resultaram em melhores aproximações para a distribuição normal. Para 

analisar as correlações existentes foi construída a matriz de correlação do Coeficiente de Pearson 

entre o IIP e a incidência de dengue e os indicadores sociodemográficos. O aplicativo utilizado 

nas análises foi o SPSS 16.0.  

 

8 - Aspectos Éticos 

 

O Estudo foi aprovado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE - Conselho Nacional de Saúde / 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro – Parecer do Projeto de Pesquisa / CEP-

CMM/HUAP 194 / 11 CAA: 0203.0.258.000-11- agosto de 2011. 

 

9 - Resultado e Discussão 

 

O maior número de notificações de casos de dengue no município de Itaboraí ocorreu nos 

primeiros meses dos anos de 2007 e 2008 (Gráfico 3). Este fato coincide com o período de 

chuvas e maior umidade na Região Sudeste, o que favorece inicialmente o aumento da densidade 

vetorial e posteriormente o aumento da transmissão.  

Nos municípios da Região Sudeste, a maior atividade vetorial ocorria nos meses de março 

e abril. Recentemente com mudanças nos períodos de chuvas na região, alguns municípios 

apresentaram uma expansão no período de transmissão da doença, estendendo assim a 

transmissão para os meses subsequentes. É observado um padrão sazonal de incidência 

coincidente com o verão, devido à maior ocorrência de chuvas e aumento da temperatura nessa 

estação
[85]

. 
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Pode-se observar que o ano de 2008, o município de Itaboraí registrou uma grande 

epidemia com a notificação de 3202 casos de dengue. Embora a maioria desses casos tenha sido 

notificado no primeiro quadrimestre (68,6%), houve ainda um considerável número de registros 

do agravo nos meses seguintes, evidenciando uma alça epidêmica entre janeiro e agosto de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN/SES 

Gráfico 3 - Distribuição mensal dos casos de dengue nos anos de 2007 e 2008, município de Itaboraí, Estado 

do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Na tabela 2 encontra-se a distribuição mensal dos casos de dengue no município de 

Itaboraí em 2007 e 2008 e os respectivos índices (IIP e IB) no mesmo período. A maior 

concentração de casos em 2007 ocorreu em março, quando os índices ficaram abaixo de 1%. 

Observa-se que para o ano de 2008 o maior número de casos de dengue ocorreu no mês de abril. 

Deve ser destacado, entretanto, que logo após a elevação dos índices infestação (acima de 1%) 

houve aumento do número de casos de dengue.  
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Tabela 2 – Casos e Taxas de Incidências de Dengue, Índice Infestação Predial e Breteau por mês/ano em 2007 

e 2008 município Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN/SISFAD/SES 

 

O gráfico 4 mostra a distribuição anual da taxa de incidência de dengue e o IIP em 2007 e 

2008 e pode-se observar que o IIP mais elevado foi em janeiro de 2007 (1,84%). A partir de 

fevereiro deste ano, as taxas de incidência começam a se elevar no município, porém com pouca 

expressividade, muito possivelmente em decorrência da escassez de suscetíveis ao sorotipo 

circulante neste período.  

          

MÊS CASO Tx. Inc. IIP IB 

jan-07 34 1.63 1.84 1.97 

fev-07 89 4.27 1.23 1.24 

mar-07 441 21.14 0.97 0.97 

abr-07 118 5.66 0.86 0.86 

mai-07 176 8.44 0.82 0.82 

jun-07 56 2.68 0.53 0.53 

jul-07 18 0.86 0.52 0.52 

ago-07 7 0.34 0.39 0.40 

set-07 3 0.14 0.28 0.28 

out-07 26 2.74 0.41 0.42 

nov-07 47 2.25 1.02 1.04 

dez-07 64 3.07 0.59 0.62 

jan-08 184 8.69 0.77 0.77 

fev-08 111 5.24 0.69 0.71 

mar-08 505 23.85 1.11 1.11 

abr-08 1396 65.94 0.99 0.99 

mai-08 506 23.90 0.29 0.29 

jun-08 169 7.98 0.32 0.32 

jul-08 52 2.46 0.21 0.22 

ago-08 44 2.08 0.50 0.50 

set-08 33 1.56 0.30 0.30 

out-08 58 2.74 0.33 0.33 

nov-08 62 2.93 * * 

dez-08 82 3.87 * * 

* Sem Trabalho    
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Ainda em 2007 os IIP caem vertiginosamente durante os meses mais frios do ano, o que 

era de se esperar, considerando o período sazonal, voltando a aumentar no mês de outubro e 

permanecendo em um patamar elevado até o mês de abril de 2008. 

 Mesmo com índices de infestação inferiores ao registrado no início de 2007, este fato, 

associado à reintrodução do sorotipo 2 no Estado, favoreceu o aumento expressivo da incidência 

da doença nos meses de março a maio, com um pico epidêmico no mês de abril  e ainda com 

transmissão significativa até o mês de agosto de 2008.  

Esse resultado mostra claramente um padrão de transmissão na qual ocorre inicialmente 

um aumento na densidade vetorial e posteriormente um incremento nas taxas de incidência, 

mediado pelo número de suscetíveis aos sorotipos circulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SISFAD/SINAN/SES 

Gráfico 4 - Distribuição mensal da taxa de incidência de dengue e do índice de infestação predial nos anos de 

2007 e 2008, município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
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A tabela 3 mostra a distribuição das taxas de incidência de dengue por UVL. A maior 

incidência no ano 2007 foi de 148.51 casos por 10 mil habitantes, na UVL ita08 (Itaboraí 

Centro). Em 2008 a UVL (ita08) registrou a segunda maior taxa de incidência do período, 

ficando abaixo apenas da UVL ita11 (Agro Brasil) que teve 315.57 casos por 10 mil habitantes. 

 Ressalta-se que houve incremento em quase todas as taxas de incidência de um ano para o 

outro, exceto para as UVLs ita01 (Comperj) ita02 (N. S. da Conceição) não tiveram notificação 

de casos de dengue e para UVL ita10 (Visconde Centro), que sofreu redução na taxa de 

incidência, de 69.73 casos por 10 mil habitantes no ano de 2007 para 29,46 em 2008. 
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Tabela 3- Taxa de Incidência anual de dengue por Unidade de Vigilância Local (10.000 habitantes) em 2007 e 

2008. Município de Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVL Nome UVL Casos1 População2 Taxa Incidência 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

ita01 Comperj 0 0 780 779 0,00 0,00 

ita02 N.S Conceição 0 0 498 497 0,00 0,00 

ita03 Pachecos 10 34 3326 3322 30,07 102,35 

ita04 Cabuçú 18 85 9709 9957 18,54 85,37 

ita05 Calundu 7 29 3938 4093 17,78 70,85 

ita06 Visc. de Itaboraí 17 105 4083 4293 41,64 244,58 

ita07 Sambaetiba 0 12 2820 2872 0,00 41,78 

ita08 Itaboraí Centro 291 551 19595 19512 148,51 282,39 

ita09 Manilha 51 255 13344 13421 38,22 190,00 

ita10 Visconde Centro 12 5 1721 1697 69,73 29,46 

ita11 Agro Brasil 18 74 2348 2345 76,66 315,57 

ita12 Itambi Centro 18 131 10974 11665 16,40 112,30 

ita13 Areal 115 325 24328 24872 47,27 130,67 

ita14 Esperança 117 374 29130 29683 40,16 126,00 

ita15 Badureco 162 445 27690 28055 58,50 158,62 

ita16 Cabuçu Centro 3 22 2779 2720 10,80 80,88 

ita17 Itambi 39 84 9535 9434 40,90 89,04 

ita18 Marambaia 180 609 34839 34904 51,67 174,48 

ita19 Porto das Caixas 21 62 7134 7576 29,44 81,84 

Fonte: 
1
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); 

2
COMPERJ 
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Na figura 10 observa-se a taxa bruta e suavizada da incidência de dengue para alça 

epidêmica de maior magnitude em 2008 (janeiro a agosto/2008). Nota-se que após a suavização, 

todas as UVLs do município de Itaboraí passaram a ter taxas acima de 40 casos por 10 mil 

habitantes. 

Figura 10 – Mapa da taxa de incidência bruta e bayesiana local de dengue (alça epidêmica 2008), município 

de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

Na análise da estimativa de Kernel foi possível identificar que as regiões de maior risco 

para dengue no município de Itaboraí, são aquelas mais próximas as principais rodovias que 

cortam o município
[9, 86]

. Essas são separadas em quatro grandes núcleos de risco: no primeiro, 

localizam-se as UVLs ita08, ita13 e ita15, na parte central do município, as margens da rodovia 

BR 101 e Avenida Vinte e Dois de Maio e apresentam população acima de 70.000 habitantes. 

No segundo núcleo, à direita do primeiro, localizam-se as UVLs ita07, ita11e ita14, situadas na 

   

 



 

47 

 

região nordeste do município e com população superior a 32.000 habitantes. Essas UVLs são 

atravessadas pelas rodovias RJ 116 e BR 101. Já as UVLs ita09 e ita18 próximas as rodovia BR 

101, BR 493 e RJ 104 formam o terceiro núcleo, à esquerda do primeiro. Essas apresentam 

população acima de 66.000 habitantes.  E por último está o quarto núcleo, de menor intensidade, 

composto pela UVL ita06 e uma população 7.000 habitantes (Figura11). 

 

Figura 11 - Mapa de Kernel da taxa de dengue (alça epidêmica 2008) sobreposta a imagem de satélite 

 Landsat 7, município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
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A figura 12 mostra os índices de infestação predial (out/2007 a mar/2008), que antecede a 

alça de maior magnitude da doença na região e as taxas bayesianas de dengue (jan a ago/2008). 

Apesar dos índices de infestação predial, na maioria das UVLs, terem ficado abaixo 0,99 (baixo 

risco), a doença manteve-se acima de 40 casos por 10 mil habitantes. Destaca-se ainda que a 

UVL Nossa Senhora da Conceição (ita02), não teve índice de infestação para o período 

analisado, por não ter sido trabalhada pelos agentes locais, no entanto, apresentou taxa de 

incidência acima de 80 casos por 10 mil habitantes. 

 

 
 

Fonte: SISFAD/SINAN/SES 

Figura 12 – Mapas do índice infestação predial (outubro/2007 a março/2008) e da taxa bayesiana de dengue 

na segunda alça epidêmica (janeiro a agosto/2008) por UVLs, município de Itaboraí, Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil. 
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Na figura 13 observa-se que os maiores números da doença foram notificados em sua 

grande maioria nas UVLs com níveis de infestação abaixo de 0,99 (baixo risco). No entanto, 

apesar das UVLs Badureco (ita 15) e Porto das Caixas (ita19) terem tido índices de infestação 

entre 1,0 e 3,90 (Médio risco), essa última UVL apresentou apenas 59 casos de dengue, cerca de 

14% da UVL Porto das Caixas (407 casos). Além disso, é importante ressaltar a proximidade 

dessas UVLs as principais rodovias do município de Itaboraí.  

 

Fonte: SINAN/SISFAD/SES 

Figura 13 – Mapa do índice de infestação predial (outubro/2007 a março/2008) e casos de dengue (janeiro a 

agosto/2008) por UVLs, município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
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A figura 14 apresenta a distribuição percentual dos indicadores de infraestrutura urbana no 

município de Itaboraí. As piores distribuições estão representadas por tons fortes (vermelho, 

laranja e amarelo). Destaca-se que o município de Itaboraí apresenta um sério problema em sua 

forma de abastecimento de água geral em quase todas as UVLs. A maioria das UVLs 

permaneceu no intervalo de 0.01 a 20.00, e que o abastecimento por poço ficou acima dos 40% 

em quase todo o município. Destaca-se ainda que somente a UVL Porto das Caixas (ita19) 

apresenta melhores condições desse indicador no município, localizando-se no segundo maior 

intervalo da distribuição (acima de 60,01 – 80,00). Esse indicador demonstra que a falta de rede 

geral de abastecimento de água no município é um fator preocupante para a população e que 

pode proporcionar um ambiente favorável para a proliferação do vetor da dengue, uma vez que, 

os indivíduos passam a criar alternativas de armazenamento de água em seus domicílios para uso 

diário
[4, 47, 87]

. 

As outras formas de abastecimento de água do domicílio conforme descrito na base de 

informações do Censo Demográfico 2010, são as provenientes de poços ou nascentes fora da 

propriedade, carro-pipa, água de chuva armazenada de outra forma, rio, açude, lago ou igarapé, 

ou outra forma de abastecimento de água menos frequente. No município de Itaboraí esse 

indicador ficou abaixo dos 20% em quase todas as UVLs. 

A variável lixo proveniente do domicilio particular permanente é classificado em diversas 

formas de coleta. O mais adequado é aquele coletado diretamente por serviço de limpeza pública 

ou privada. Nessa situação observa-se que 16 UVLs apresentam coleta de lixo no domicílio, 

localizando-se no intervalo acima de 40%.  

Dentre as 19 UVLs, três (ita01, ita02 e ita06) situadas na região norte do município, não 

tinham coleta de lixo adequada, sendo ele queimado na propriedade. Destaca-se que o lixo do 

domicilio quando queimado na propriedade pode possibilitar duas situações: uma relacionada ao 
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tempo em que o lixo é armazenado para posterior queima e outra relacionada aos resíduos dessa 

queima que podem produzir pequenos criadouros do vetor. Apesar dessa situação ter relação na 

proliferação dos vetores em pequenos depósitos, estes não são os depósitos que mantém a 

reprodução dos vetores
[4]

. Este indicador na região apresentou valores abaixo de 20%, entretanto, 

observa-se que quase todas as UVLs consideradas rural-urbanas são as que apresentam mais 

proporções de lixo queimado na propriedade. 

 

Fonte: IBGE 

Figura 14 – Mapas dos indicadores sociodemográficos que caracterizam a infraestrutura urbana, Censo 

Demográfico de 2010, município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
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A proporção de mulheres e homens alfabetizados (Figura 15) no município de Itaboraí foi 

bem semelhante entre as UVLs. As UVLs (ita05, ita07 e ita13) foram as que tiveram maior 

proporção de homens alfabetizados comparados com as mulheres. No entanto, nas UVLs rural-

urbana a proporção de alfabetização fica em torno de 80%
[73, 88]

. Chama-se à atenção para as 

UVLs ita02 e ita06, que apresentaram uma proporção de mulheres alfabetizadas abaixo de 

78,31% e de homens abaixo de 61,73%.  

Figura 15 – Mapa da distribuição da proporção de homens e mulheres alfabetizadas no município de 

Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

A figura 16 mostra a distribuição da razão de sexo no município de Itaboraí, por UVLs. 

Nas UVLs ita01 (COMPERJ), ita03 (Pachecos), ita04 (Cabuçú), ita05 (Calundu) e ita07 

(Sambaetiba) existem uma predominância do sexo masculino. Essas UVLs apresentam 
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características de áreas rural-urbanas. As UVLs onde predominaram as mulheres, cerca de 73,7% 

(14 UVLs), apresentam características urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: IBGE 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

Figura 16 - Mapa da Razão de sexo, município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
 

 

A tabela 4 mostra os resultados das correlações obtidas entre o IIP, à taxa de incidência 

bayesiana e os indicadores sociodemográficos. O IIP apresentou correlação positiva com a taxa 

bayesiana de dengue (r=0,641/p=0,010), indicando que quando há elevação nos índices pode 

haver também aumento nas taxas. Contudo, deve ser considerado que o período analisado neste 

estudo (janeiro a agosto/2008), coincide com a reintrodução do vírus tipo 2 (DEN2)
[87]

 no Estado 

do Rio de Janeiro. Nessa situação, quando há entrada de um vírus diferente do que está 

circulando, se houver uma população suscetível, o processo de transmissão da doença se 
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intensifica. Aliado a isso, deve ser considerado o aumento na densidade das populações do Ae 

aegypti, em virtude do aumento da temperatura e umidade, que ocorre durante o verão e 

outono
[26]

. 

Dos oitos indicadores sociodemográficos utilizados neste estudo, quatro apresentaram 

significância estatística com o IIP e dois com a taxa de incidência. Os indicadores: proporção de 

domicílios com abastecimento de água de rege geral (DOMAGUAGERA), de domicílios com 

lixo coletado (DOMLIXOCO) e razão de sexo (RazãoHM) apresentam correlação positiva com 

o IIP, sendo que as duas primeiras com p<0,05 e a última com p<0,01. O indicador proporção de 

lixo queimado (DOMLIQUEI) apresentou correlação inversa com IIP e também com a taxa 

bayesiana de dengue, com p-valor menor que 0,05. Destaca-se ainda que o lixo coletado 

apresentou correlação positiva com a taxa de incidência (p<0,05).  

É importante ressaltar que as correlações existentes entre os indicadores 

DOMAGUAGERA e DOMLIXOCO com o IIP, apontam para uma discussão sobre a qualidade 

dos serviços ofertados, já que em muitas situações há a ligação com a rede geral de 

abastecimento de água, ou mesmo com o serviço de coleta de lixo, entretanto, não há 

regularidade dos mesmos, fazendo com que a população crie ambientes de receptividade para 

transmissão da dengue. Em contra partida, tem-se o indicador proporção de lixo queimado, que 

pode estar relacionado indiretamente com distribuição do vetor em pequenos depósitos, uma vez 

que pode haver intervalos de tempo entre o armazenamento e a queimada do lixo na propriedade. 

Além disso, sugere-se que essa situação ocorra nas UVLs que apresentam as piores condições de 

infraestrutura urbana. 

Em relação ao indicador razão de sexo, observa-se que há maior proporção de homens em 

UVLs com elevada densidade do vetor. Esta situação no município ocorre em UVLs (ita01, 
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ita02, ita03, ita04, ita05, ita06, ita07, ita10, ita11, ita12, ita16, ita17 e ita19) que apresentam 

características de áreas rural-urbanas.  

Apesar do indicador proporção de abastecimento de água de poço não apresentar 

correlação com o IIP e a taxa da doença nesse estudo pode-se sugerir que esse indicador seja 

mais próximo da real condição de abastecimento de água na região de Itaboraí. Isso porque não 

foi possível aferir a regularidade desse serviço, já que não existe um indicador de qualidade para 

os serviços ofertados. Nesse contexto, os domicílios onde o abastecimento de água não é regular, 

a utilização de reservatórios como caixa d'água, cisterna, tambores, potes, cria condições 

ambientais para um maior número de criadouros potenciais do vetor Ae. aegypti
[89]

.  
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Tabela 4. Matriz de correlação dos IIP
1
 (outubro de 2007 a março de 2008), taxa de incidência bayesiana

1
 (janeiro a agosto de 2008)  e indicadores 

sociodemográficos
1
 - Coeficiente de Pearson. Município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

   

IIP 

 

INCBAYES 

 

DOMAGUAGERA 

 

%DOMLIXOCO 

 

%DOMLIXOQUEI 

 

RazãoHM 

 

%DOMAGUAPOÇO 

IIP 1.00       

p valor        

        

INCBAYES   0.641** 1.00 
    

 

p valor   0.010 
     

 

 
      

 

%DOMAGUAGERA   0.611* 0.411 1.00 
   

 

p valor   0.015 0.090 
    

 

 
      

 

%DOMLIXOCO   0.635* 0.515* 0.143 1.00 
  

 

p valor   0.011 0.035 0.584 
   

 

 
      

 

%DOMLIXOQUEI  -0.567* -0.508* -0.421  -0.641**  1.00 
 

 

p valor   0.027  0.027 0.082   0.006 
  

 

 
      

 

RazãoHM   0.679** -0.216 0.504*  -0.740** -0.043 1.00  

p valor   0.005  0.374 0.033   0.001  0.862 
 

 

 
      

 
%DOMAGUAPOÇO -0.475 -0.310 -0.810**  -0.282  0.394 0.467* 1.00 

p valor  0.074  0.196  0.000   0.273  0.095 0.044  

¹Indicadores com transformação neperiana       

*p<0.05  **p<0.01        
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10 - Considerações Finais 

 

 

A cidade do Rio de Janeiro (Região Sudeste) foi considerada o ponto de partida da 

dispersão viral pelo litoral e para o interior desde a primeira epidemia (DENV-1) em 

1986
[90]

. Chama-se atenção para a localização geográfica do município de Itaboraí, uma vez 

que está situado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, próximo aos 

municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu, locais que foram à porta de entrada 

da grande maioria dos sorotipos circulantes e de onde surgiram as primeiras epidemias da 

dengue no Estado. A proximidade entre os municípios é um facilitador à transmissão da 

dengue em Itaboraí, já que um grande número de pessoas circula diariamente na região. Esse 

processo endêmico-epidêmico vem ocorrendo predominantemente nas grandes regiões 

metropolitanas, contribuindo para a disseminação da doença no país
[91]

. 

As medidas para o controle da dengue implementadas no Brasil, até o momento, têm-

se mostrado de pouca efetividade, tendo em vista o aumento da incidência da doença e a 

expansão da endemia, principalmente, em áreas urbanas.     

Um dos grandes desafios do campo da vigilância e prevenção de doenças é o controle 

do vetor da dengue, o Aedes aegypti. O Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue 

(SISFAD) dispõe de informações detalhadas relativas aos indicadores entomológicos e 

deve ser utilizado como instrumento de controle de qualidade dos serviços executados pelos 

agentes de saúde assim como para o planejamento das intervenções necessárias à prevenção 

e controle da dengue.   

Ao longo dos anos os dados utilizados no combate ao vetor da dengue são obtidos no 

SISFAD. No entanto, não apresentam regularidade e uniformidade na coleta e com isso 

limitam as análises em determinados momentos
[92]

. 
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 Apesar das restrições ao SISFAD quanto à confiabilidade dos dados em função de 

possíveis falhas nos sistemas de vigilância entomológicas, bem como, dos programas de 

controle, suas informações necessitam de avaliações críticas e cuidadosas, a fim de 

aprimorar o programa de controle. 

Outras limitações são os índices infestação predial (IIP) e índice de breteau (IB) de 

origem e obtenção distintas, quase sempre são idênticos ou próximos. Existe também a 

limitação nas análises dos índices entomológicos, quando se tem índices de pendências 

altos, dando uma falsa impressão que as unidades locais de análise foram feitas por 

completo, ficando uma grande quantidade de imóveis sem serem inspecionados. 

A integração dos sistemas analisados nesse estudo, SISFAD e SINAN podem ser 

consideradas facilitadores na adoção de medidas e na identificação de áreas críticas no 

município visando à tomada de decisões relativas às atividades de controle podendo conter 

o avanço da proliferação do vetor, através de medidas pontuais.   

No município de Itaboraí, apesar dos índices de infestação predial no ano de 2007 e 

2008 em sua grande maioria ter sido baixos nas Unidades de Vigilância Locais (UVL) de 

Itaboraí, não atingindo 1%, com o recorte feito nesse estudo, foi possível identificar 

associações entre o IIP, à taxa de incidência de dengue e os indicadores sociodemográficos. 

Em relação às associações entre IIP e a incidência foi possível notar que mesmo os baixos 

índices de infestação encontrados não foram suficientes para conter a transmissão da 

doença no município, isso porque houve reintrodução de um sorotipo em uma população 

susceptível. Além disso, cabe ressaltar que apesar do IIP ter sido subestimado no município 

observou-se correlações entre os indicadores sociodemográficos e a doença.  

Alguns estudos mostraram associação estatística positiva entre melhores condições de 

vida e altas incidências de dengue, e que estas podem estar relacionadas à melhor 
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infraestrutura urbana existente, bem como, maior densidade populacional e proximidade às 

vias de acesso
[93]

 e a correlação positiva entre o índice infestação predial e número de casos 

de dengue e pluviosidade. Nesse último, os autores usaram o índice de infestação como 

indicador de risco de transmissão
[94]

. 

Outro aspecto importante observado nesse estudo foi à correlação positiva entre o 

indicador de abastecimento de água na rede geral e o IIP, sugerindo que onde há serviço de 

abastecimento na rede geral de água, há também maior IIP. Apesar de contraditória, essa 

situação sugere que o abastecimento de água em Itaboraí deve ser irregular, fazendo com 

que a população armazene água em recipientes que podem se tornar criadouros do 

mosquito. Dessa forma, a população torna-se mais vulnerável a doença. Nesse contexto, 

outros indicadores seriam necessários aos estudos de transmissão da dengue, como aqueles 

relacionados à qualidade dos serviços de infraestrutura urbana, ofertados à população. 

Destaca-se ainda a unidade espacial de análise utilizada nesse estudo (UVL) que teve 

como propósito contribuir para a análise da doença em Itaboraí, uma vez que essa unidade 

foi um recurso metodológico empregado para compatibilização de diferentes fontes de 

informações sobre a dengue, os índices vetoriais e os aspectos sociodemográficos do 

município, que se apresentavam dispostas em distintas bases cartográficas. Deve-se 

considerar que a dengue é um fenômeno geográfico multiescalar e que as utilizações da 

UVL como unidade de análise nesse estudo possibilitou a visibilidade de ocorrência de 

dengue no município, onde foram observadas algumas correlações. 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Algumas informações 

socioeconômicas, como por exemplo, renda e grau de escolaridade não estavam disponíveis 

para o Censo Demográfico de 2010 até a data de análise dos dados. Em relação à doença, 

destaca-se a grande mobilidade populacional, seja para o trabalho, estudo ou mesmo lazer, 
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o que dificulta de certa forma, a análise das áreas de maior transmissão da dengue, pois o 

indivíduo pode infectar-se tanto em áreas vizinhas ao município, quanto em áreas afastadas. 

Para lidar com esse tipo de situação, o ideal seria analisar somente os casos que ocorrem 

em crianças, pois se admite que para elas esse tipo de mobilidade seja menor. 

Por último, os resultados encontrados no presente estudo indicam para onde devem 

ser direcionados o aprimoramento das ações de controle e vigilância e as melhorias 

estruturais que interferem nas condições de vida e saúde da população do município de 

Itaboraí. 
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