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RESUMO

Nos últimos anos, a dengue se tornou um problema de Saúde Pública, isto devido ao grande número de 
casos da doença. A transmissão só acontece no período de viremia, ou seja, quando o vírus ainda circula 
no sangue do indivíduo, período este que se inicia um dia antes da manifestação da febre, estendendo-
se até o sexto dia da doença. Deste modo, objetivou-se com o presente trabalho analisar espacialmente 
os casos de dengue na região da Serra Geral no ano de 2012. De acordo com a Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) a região da Serra Geral apresenta 29 municípios, inseridos 
no semiárido baiano. Para tanto, foram usados os dados oriundos do Sistema Nacional de Agravos e 
Notificações (SINAN). Posteriormente, utilizou-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG) para as 
análises espaciais e representação dos resultados obtidos em mapas e gráficos. Observaram-se maiores 
incidências de dengue nas cidades de Guanambi, Piripa e Rio do Antônio com ocorrências proeminentes 
em indivíduos do sexo feminino nos intervalos de 20 a 39 anos e 40 a 49 anos. Além disso, percebeu-se 
que no final do período chuvoso existem elevadas notificações de casos de Dengue na região da Serra 
Geral.

Palavras – Chaves: SINAN; Saúde Pública; Análises Espaciais; SIG. 

INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença que possui etiologia viral, febril aguda, com progressão benigna na sua 
forma clássica, em contrapartida pode ser grave quando se apresenta na forma hemorrágica (BRASIL, 
2005). 

Atualmente é a mais relevante arbovirose que acomete o ser humano, constituindo-se em um 
sério problema de saúde pública mundial, sobretudo em países que apresentam clima tropical, pois as 
características do meio ambiente beneficiam o desenvolvimento e a propagação do Aedes aegypti, vetor 
basilar da doença (BRASIL, 2002). 

O modo de transmissão da Dengue ocorre pela picada do Aedes aegypti, na série mosquito 
infectado – homem susceptível – homem infectado – mosquito infectado (TEIXEIRA et al., 1999). O 
mosquito é capaz de transmitir o vírus após 8 a 12 dias de incubação, período posterior ao repasto de 
sangue contaminado. 

Outra forma de transmissão pouco comum é a transmissão mecânica, acontecendo após o repasto 
interrompido e a alimentação imediata do mosquito em um hospedeiro susceptível adjacente (BRASIL, 
2005). Cabe ressaltar a impossibilidade de transmissão por contado direto com o enfermo ou com as 
suas secreções. A transmissão só acontece no período de viremia, ou seja, quando o vírus ainda circula 
no sangue do indivíduo, período este que se inicia um dia antes da manifestação da febre, estendendo-se 
até o sexto dia da doença (BRASIL, 2002).

De acordo com Flauzino et al. (2009) existe 2,5 bilhões de pessoas que se encontram em perigo de 
infecção, especialmente países tropicais, em que a umidade e a temperatura é propicio para a proliferação 
do mosquito vetor, Aedes aegypti. 

Pelo fato de não haver vacina, a prevenção básica da dengue se dá por meio das ações da vigilância 
entomológica, especialmente em áreas de risco, ou combate do vetor antes da introdução do vírus. As 
medidas de combate ao vetor são pouco efetivas quando existe a circulação de um ou mais sorotipos, sendo 
que a vigilância epidemiológica e os órgãos responsáveis pela prevenção da doença sofrem inúmeros 
problemas técnico-científicos e funcionais, pautadas especialmente à complexidade epidemiológica da 
doença (TEIXEIRA et al., 1999).

A distribuição espacial das doenças pode ser mapeada e analisada usando-se o Sistema de 
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Informações Geográficas (SIG). O SIG que tem como características a organização, manipulação e 
análise de banco de dados alfanuméricos georreferenciados (CÓSME, 2012). De acordo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o SIG trata-se de um utensilio capaz de auxiliar no Programa Nacional de 
Controle da Dengue (PNCD), sendo relevante no desenvolvimento de estudos para planejar e aplicar 
políticas públicas para melhoria da qualidade de vida das populações. 

É nessa perspectiva, que o presente trabalho objetivou-se analisar espacialmente os casos de 
dengue na região da Serra Geral no ano de 2012 e avaliar a distribuição dos casos da doença por idade 
e gênero. Além disso, também correlacionar a distribuição de ocorrência de dengue nos meses com a 
precipitação pluviométrica no ano de 2012.

METODOLOGIA

A região econômica da Serra Geral é composta por 29 municípios localizados no estado da Bahia, 
que se insere entre as coordenadas geográficas 43°32’46”O, 15°11’40” S e 40°55’46” O, 13°30’48” S. 
A figura 1 destaca a localização da região econômica da Serra Geral. 

Figura 1 – Localização da região econômica da Serra Geral/BA

Fonte: IBGE, 2010; SEI, 2010
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2016

A população total da região da Serra Geral é de 570.104 mil habitantes, com 51% da população 
inserido na área urbana e 49% na zona rural. O município de Guanambi configura-se com maior população 
alcançando 78.833 mil habitantes (IBGE, 2010).

Os dados de dengue foram adquiridos através do Sistema Nacional de Agravos e Notificação 
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(SINAN) para o ano de 2012, esse que foi o último período disponível no sistema. As notificações 
categorizam-se da seguinte maneira: 1° notificação, dados mensais, por idade e gênero (masculino 
e feminino). O SINAN tem como proposito coletar, transmitir e disseminar dados formados pelo 
Sistema de Vigilância Epidemiológica, utilizando uma rede informatizada, para auxiliar no processo 
de investigação e dando assistência à análise dos dados da vigilância epidemiológica das doenças de 
notificação compulsória.

Já os dados de precipitação pluviométrica são oriundos do banco de dados histórico e climático do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foram adquiridos dados de chuvas mensais para o ano de 
2012. Vale ressaltar que a estação meteorológica utilizada foi da cidade de Guanambi (BA). Os dados de 
precipitação foram relacionados com os casos de dengue mensais.

A técnica utilizada para a análise espacial foi o Sistema de Informação Geográfica (SIG) que 
tem como intuído a organização, o manuseio e a análise de informações georreferenciados (CÓSME, 
2012). Em ambiente SIG foram organizados os casos de dengue por município, comtemplando 29 
municipalidades da região econômica da Serra Geral.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dengue é um problema de saúde pública, que se encontra influenciada diretamente pela 
urbanização desordenada, ou seja, pela falta de organização das cidades. Em virtude disso, baixas 
condições educacionais, sanitárias da população e os descartes impróprios de resíduos sólidos 
apresentam condições favoráveis para a disseminação do vetor da dengue. De acordo a Costa et al. (1998) 
o desenvolvimento urbano desordenado gera uma ampla fonte de indivíduos vulneráveis. Este fato, 
relacionado com as baixas condições de saneamento básico, moradias inapropriadas, fatores culturais e 
educacionais, favorecem as condições ecológicas para a transmissão da dengue. 

Assim, a presente pesquisa indica que na Região da Serra Geral, no ano de 2012, foram registrados 
2.740 casos de dengue, sendo consideradas as notificações nos primeiros sintomas. De acordo com a 
figura 2, percebe-se uma concentração de casos no município de Guanambi com 1.318 casos, seguidos 
por Piripá e Rio do Antônio com 396 ocorrências e 166, respectivamente. 

Apesar dos casos de dengue não demonstrarem proeminência nos municípios limítrofes a 
municipalidade de Guanambi (BA), o estudo alerta para atenções a saúde pública no entorno de Guanambi. 
Principalmente devido a forte influência socioeconômica e de assistência medica que o município de 
Guanambi tem na microrregião e na Serra Geral. Além disso, percebe-se um padrão espacial de forte 
ocorrência dos casos de dengue nos municípios de Cordeiro e Piripá, esses que são limítrofes (figura 2). 

Já as municipalidades de Contendas do Sincora, Jacaraci, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, 
Pindaí e Urandi não apresentaram nenhuma notificação no ano de 2012 (figura 2). Esse fato pode ter 
relação com a deficiência no fornecimento de informação para os sistemas de notificações, associadas 
ainda a escassez de profissionais qualificados em municípios de pequeno porte (MPP). De acordo com 
Farienili (2014) ocorrem agravantes nos dados do SINAN, devido à subnotificações ou atrasos nas 
notificações por parte dos gestores municipais. Isso dificulta o planejamento da gestão municipal para 
nortear politicas publicas.
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Figura 2 – Distribuição espacial das notificações dos casos de Dengue na Região da Serra Geral/BA 
(2012)

Fonte: Limites municipais IBGE, 2010; SINAN, 2012.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2015.

Notam-se entre os casos de dengue que acometem homens e mulheres, maiores notificações no 
sexo feminino. Assim, do total dos casos notificados 57% foram diagnosticadas no sexo feminino (Figura 
3), sendo que dos 29 municípios em torno de 18 obtiveram números maiores de casos notificados em 
mulheres, ou seja, 62% do total em comparação com os homens.

Esses resultados são semelhantes ao de Costa et al. (2011), ao qual analisou as notificações de 
Dengue por sexo e observou maior incidência no sexo feminino. Conforme Torres (2005), a preferência 
do vetor pelo sangue humano priorizando o hematofagismo durante o dia, associado ainda aos grandes 
números de indivíduos do sexo feminino presente no ambiente domiciliar, tornando-se mais propicio a 
serem contaminados.  Em conformidade a Ribeiro (2006), existe diferenças entre os índices de dengue 
em mulheres, devido às mesmas passar maior parte do tempo em ambiente domiciliar ou em áreas 
próximas de domicílios, locais estes que tem predominância de transmissão da dengue.
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Figura 3 – Notificação de casos de Dengue por sexo na região econômica da Serra Geral/BA (2012)

Fonte: Limites municipais IBGE, 2010; SINAN, 2012.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2015.

Como demonstra a figura 4, em relação às notificações por intervalo de idade, observou-se uma 
maior incidência de dengue no intervalo de 20 a 39 anos de idade (1116 casos), seguido dos intervalos 
de 40 a 59 anos (580 casos) e de 15 a 19 anos (325 casos). A menor incidência ocorreu em população 
maior que 80 anos. 

Em consenso com Maciel (2008), que encontrou uma prevalência maior de casos em indivíduos 
com intervalos de 20 a 39 anos, subsequente na população acima de 40. Este resultado também foi 
apresentado por Flauzino (2009) no qual é a maior incidência encontrada na população adulta que 
compreendem os intervalos de idade de 20 a 39 anos. 
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Figura 4 – Casos de Dengue por faixa etária na região econômica da Serra Geral/BA (2012)

 
Fonte: SINAN, 2012

Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2015.

Percebe-se um trade-off entre os valores de precipitação e casos de dengue, ou seja, o final do 
período chuvoso apresenta-se com elevadas notificações de casos de dengue na região da Serra Geral. 
Observa-se um pico no mês de março com 866 casos de dengue, período este de declínio da precipitação 
com níveis pluviométricos de 125,4 mm.  

Desse modo, para as epidemias de dengue os meses seguintes aos períodos de chuva apresentam-
se condições ambientais favoráveis, devido ao acúmulo de água associados a condições microclimáticas 
adeptas, como locais quentes e úmidos. Além disso, materiais depositados em logradouros e lotes vagos 
também contribuem para a proliferação do vetor, que não ultrapassam 5 dias para eclodirem (SILVA, et 
al. 2008) 

De acordo com Costa et al. (2011), a dengue tem influência proeminente com os níveis 
pluviométricos, pois os meses que apresentam os maiores níveis de chuva antecedentes aos meses com 
maior incidência de dengue são os que auxiliam para a proliferação do mosquito desta doença. 

A região da Serra Geral localiza-se no semiárido baiano, essa região é marcada pela concentração 
de precipitação em poucos meses e períodos de estiagem prolongados (REBOUÇAS, 1997). No caso 
da presente pesquisa, os casos de dengue têm apresentou quedas nos valores de abril a outubro, sendo 
setembro menor valor registrado. Esse período caracteriza uma estiagem de precipitação pluviométrica 
no ano de 2012 (de abril a outubro) (Figura 05). Isso indica a configuração de um ambiente desfavorável 
para a proliferação do Aedes aegypti. 

Entretanto apesar do vinculo proeminente dos fatores ambientais para proliferação do Aedes 
aegypti, a falta de saneamento básico, distribuição desigual de renda, acesso à água de qualidade e a 
descaso com o planejamento urbano são fatores que elevam a expansão dessa doença que acomete as 
populações (SARAIVA, 2013).
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Figura 5 – Casos de Dengue notificados mensalmente e níveis pluviométricos

Fonte: SINAN, 2012; INMET, 2011; 2012. 
A) Casos notificados de Dengue no ano de 2012; 

B) Precipitação mensal de outubro de 2011 a dezembro de 2012.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino, 2015.

Nesse contexto, a partir da pesquisa foi possível percebe a concentração da dengue em alguns 
municípios com a finalidade de alerta as autoridades competentes para desenvolver políticas públicas 
para uma maior vigilância e saúde pública da população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da distribuição espacial da dengue na Região Econômica da Serra Geral, utilizando o 
Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitiu vislumbrar notificações sobre a dengue de forma 
total, analisando a doença por idade e a relação da precipitação com os casos de dengue. 

Em geral observaram-se maiores incidências de dengue nas cidades de Guanambi, Piripa e Rio do 
Antônio. Além disso, maiores ocorrências de casos de dengue nos indivíduos do sexo feminino e nos 
intervalos 20 a 39 anos e 40 a 49 anos. 

Percebe-se uma medida conflitante entre os valores de precipitação e casos de dengue, sendo que 
no final do período chuvoso existem elevadas notificações de casos de dengue na região da Serra Geral. 
Contudo, a grande variedade dos tipos de depósitos do vetor e o elevado número torna a ação contra a 
dengue um grande problema de saúde pública. 

Logo, o controle desta patologia está diretamente ligado à colaboração da população, e uma maior 
atenção das políticas públicas. 



45

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Faculdade Guanambi (FG/CESG) pelo apoio a pesquisa e ensino. Somos gratos ao 
Observatório FG do Semiárido Nordestino pelo suporte técnico e intelectual relevante para constituição 
dessa pesquisa, e agradecemos também ao SINAN e o INMET pela disponibilização dos dados.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MINISTERIO DA SAÚDE, Dengue diagnóstico e manejo clínico, 2º ed. Brasília- DF, 2005.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, Dengue, aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento. 
Brasília- DF, 2002.

COSTA, A. G.; SANTOS, J. D.; CONCEIÇÂO, J. K. T.; ALECRIM, P. H.; CASSEB, A. A.; BATISTA, 
W. C.; HECKMANN, M. I. O., Dengue: aspectos epidemiológicos e o primeiro surto ocorrido na 
região do Médio Solimões, Coari, Estado do Amazonas, no período de 2008 a 2009. Revista Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, vol. 44, n.4. p. 471-474, 2011.

COSME, A., Projeto em Sistemas de Informação Geográfica. Ed. Lider. ISBN 978-972-757-849-8. 
2012.

COSTA, M. S.; LIMA. L. C.; COSTA, M. J.; ZANELLA, M. E., Geografia da saúde: pressupostos 
teóricos e o estudo da relação da precipitação com os casos de dengue no município de Eusébio-CE-
Brasil. Revista Geográfica de América Central, vol. 2 nº 47, pag. 1-13, Costa Rica, 2011.

COSTA. A. I. P.; NATAL. D., Distribuição espacial da dengue e determinantes socioeconômicos em 
localidade urbana no Sudeste do Brasil, Revista Saúde Pública, vol.32, n.3, pag. 231- 236, 1998.

FLAUZINO. R. F; SANTOS, R. S.; BARCELLLOS, C.; GRACIE, R.; MAGALHÃES, M. A. F. M.; 
OLIVEIRA, R. M., Heterogeneidade espacial da dengue em estudos locais, Niterói/RJ, Revista Saúde 
Pública, vol.43, n. 6, p. 1035-1043, 2009.

JÚNIOR, F. N. B.; NUNES, R. F. F.; SOUZA, M. A.; MEDEIROS, A. C.; MARINHO, M. J. M.; 
PEREIRA, W. O., Distribuição espacial da dengue no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, 
utilizando o Sistema de Informação Geográfica, Revista Brasileira Epidemiológia, vol. 16, nº 3, pag. 
603- 610, 2003.

MARCIEL, I. J.; JÚNIOR, J. B. S.; MARTELLI, C. M. T., Epidemiologia e desafios no controle do 
dengue, Revista de Patologia Tropical, vol. 37, nº 2, pag. 111-130, 2008.

MAZZER, C.; CAVALCANTI, O. A. Introdução à Gestão Ambiental de Resíduos. Infarma, v.16, pag. 
67 –77, 2004

OHIRA. R. H. F.; JUNIOR, L. C.; NUNEZ, E. F. P. A., Perfil dos gerentes de Atenção Primária á Saúde 
de municípios de pequeno porte do norte do Paraná, Brasil, Revista Ciências Saúde Coletiva, vol.19, 
nº 2, Rio de Janeiro, 2014.



46

REBOUÇAS, A.C. Água na região Nordeste: desperdício e escassez. Estudos avançados. 11 (29), 1997.

RIBEIRO, A. F.; MARQUES, G. R. A. M.; VOLTOLINI, J. C.; CONDINO, M. L. F.; Associação entre 
incidência de dengue e variáveis climáticas, Revista Saúde Pública, vol. 40, ed.4, p. 671-674, 2006.

SARAIVA, A. R. B. Análises das doenças de vinculação hídrica prevalentes em crianças no 
município de Crato (CE). Dissertação. Universidade Federal do Ceará. Programa de Pós Graduação 
em Desenvolvimento regional sustentável. Juazeiro do Norte. 2013.

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL, Programa de desenvolvimento 
regional sustentável da Região Serra Geral – PDRS SERRA GERAL – Salvador, 2007.

SILVA, J. S; MARIANO, Z. F; SCOPEL, I. A dengue no Brasil e as políticas de combate ao aedes 
aegypti: da tentativa de erradicação ás políticas de controle. Revista Brasileira de Geografia Médica e 
da Saúde – Hygeia. 3 (6):163-175. 2008.

TAUIL, P. L. Aspectos críticos do controle do dengue no Brasil, Caderno de Saúde Pública. p. 867-
861, Rio de Janeiro, 2012.

TEIXEIRA, M. G.; BARRETO, M. L.; GUERRA, Z., Epidemiologia e medidas de prevenção do dengue. 
Informe Epidemiológico do SUS, v.8, n.4, p.5-33, 1999.

TORRES, E. M.. Dengue, ed. Fiocruz, Rio de Janeiro, 2005, p. 344. 


