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RESUMO 

A dengue é uma doença transmitida por mosquitos do gênero Aedes, caracterizada 

como doença aguda febril, etiologicamente viral, de gravidade distinta, e atualmente um 

importante problema de saúde pública. A doença de padrão sazonal, apresenta no Brasil, índices 

mais elevados de casos no decorrer dos cinco primeiros meses do ano, período considerado 

mais quente e úmido, típico dos climas tropicais. As altas temperaturas, umidade e épocas 

chuvosas, são fatores determinantes que auxiliam na multiplicação e difusão do vetor da 

dengue. Este estudo teve como objetivos realizar o levantamento da incidência de dengue no 

município de Jataí, estado de Goiás; mapear as regiões com focos de transmissão; identificar 

possíveis fatores climáticos que influenciam na ocorrência da doença e avaliar o perfil 

socioeconômico da população estudada a partir dos casos notificados e confirmados de dengue 

no período de 2014 a 2016. Foi possível constatar que, em Jataí, ocorreram sucessivas 

reincidências de casos por dengue, com número crescente de casos notificados durante os anos 

avaliados. O setor central do município de Jataí, se destacou com o maior número de 

notificações de dengue durante os três anos, apresentando casos durante todos os meses do ano, 

com picos entre os meses de fevereiro até maio. Os dados meteorológicos demonstraram que o 

período chuvoso, a temperatura e a umidade relativa do ar influenciam de forma direta o 

aumento da incidência da dengue. Em relação a análise do perfil epidemiológico dos casos de 

dengue no município de Jataí, foi possível identificar maior prevalência da doença em 

indivíduos do sexo feminino, alfabetizados e na faixa etária de 20 a 39 anos. De mesmo modo, 

verificou-se que a maioria dos casos se classificam como dengue clássica e apresentam 

tendências para progredir à quadros de dengue hemorrágica. Os exames mais utilizados para 

confirmação de diagnósticos foram a pesquisa do antígeno NS1 e a sorologia de IgM. Nos três 

anos analisados foram isolados no município apenas os sorotipos DENV-1 e DENV-4. O estudo 

evidenciou diversos criadouros de dengue, em especial, uma grande quantidade de entulhos e 

lixo nas residências e em terrenos baldios da cidade, fator considerável para o aumento do 

número de casos de dengue, o que infere a negligência e falta de conscientização da população 

em relação a gravidade da doença. 

 

Palavras-Chave: Espacialização da dengue; epidemiologia; índices entomológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Dengue fever is a disease transmitted by mosquitoes of the genus Aedes, characterized as an 

acute febrile disease, etiologically viral, of distinct severity and currently an important public 

health problem. The disease shows a seasonal pattern and presents higher rates of cases during 

the first five months of the year in Brazil, a period considered hotter and humid, typical of 

tropical climates. High temperatures, humidity and rainy seasons are key factors that help in 

the multiplication and diffusion of the dengue vector. The aims of this study were to survey the 

dengue incidence in the city of Jataí, state of Goiás, to map the regions with focus of 

transmission, to identify possible climate factors that influence the occurrence of the disease 

and to evaluate the socioeconomic profile of the population studied from notified and confirmed 

dengue cases in the period from 2014 to 2016. It was possible to verify that, in Jataí, there were 

repeated recurrences of dengue cases, with a growing number of cases reported during the years 

evaluated. The central sector of the city of Jataí, stood out with the highest number of dengue 

notifications during three years, showing cases during all months of the year, with peaks 

between February and May. The meteorological data demonstrate that the rainy season, the 

temperature and the relative humidity of the air, influence directly the increase of the dengue 

incidence. Regarding the epidemiological profile of the dengue cases in the city of Jataí, it was 

possible to identify a higher prevalence of the disease in female individuals, literate and in the 

group with ages ranging from 20 to 39 years old. Likewise, it was verified that the majority of 

the cases are classified as classical dengue and tend to progress to hemorrhagic dengue fever. 

The most commonly used tests to confirm diagnosis were NS1 antigen screening and IgM 

serology. In the three years analyzed, only the serotypes DENV-1 and DENV-4 were isolated 

in the city. The study showed several dengue breeding sites, especially a large amount of trash 

and rubble in the residences and in inhabited areas of the city, a considerable factor for the 

increase in the number of dengue cases, which infers the population's negligence and lack of 

awareness in relation to the disease severity. 

 

Keywords: Dengue spatialization; entomological indexes, epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Etiologia da dengue 

 

A dengue é uma doença transmitida por mosquitos do gênero Aedes, infectados 

por vírus pertencentes a família Flaviviridae, gênero Flavivírus e que apresenta cinco 

sorotipos distintos, DENV-1, 2, 3, 4 e 5; que infectam os seres humanos por meio de duas 

espécies de mosquitos, o Aedes aegypti e Aedes albopictus. Estes vetores possuem dois 

ciclos epidemiológicos diferentes de transmissão: urbano e silvestre. No ciclo urbano, o 

homem é o único hospedeiro e a transmissão ocorre através do mosquito Aedes aegypti. 

E no ciclo silvestre, os macacos são os principais hospedeiros e o vetor é o mosquito 

Aedes albopictus (SANTOS et al., 2008).  

A dengue é caracterizada como doença aguda febril, etiologicamente viral de 

gravidade distinta e atualmente, um importante problema de saúde pública, se destacando 

como uma arbovirose gravíssima que atinge o homem em todo o mundo (AGUIAR & 

RIBEIRO, 2009). Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram 

que, no mundo, 2,5 bilhões de pessoas estão sob risco de se infectarem pelo vírus da 

dengue, cinquenta milhões acabam de fato contraindo a dengue, e dessas no mínimo 550  

mil são diagnosticadas com a forma grave e necessitam de atendimento hospitalar e 20  

mil chegam à óbito (BRASIL, 2009).   

A resposta imunológica à infecção causada pelo vírus da dengue apresenta-se de 

duas maneiras: primária e secundária. A primária ocorre quando o indivíduo é exposto 

pela primeira vez a um dos sorotipos de dengue e a secundária quando o indivíduo é 

exposto pela segunda vez (COURA, 2015). 

Segundo a OMS, a dengue apresenta-se clinicamente de forma assintomática e 

sintomática. A forma sintomática divide-se em três classes: dengue sem sinais de alarme, 

dengue com sinais de alarme e dengue grave (WHO, 2009) como apresentado no esquema 

da figura 1. Acrescenta-se ainda que, mesmo sem sinais clínicos aparentes, a infecção 

pelo vírus pode desencadear formas graves da doença, e até levar à óbito. (WHO, 1997). 
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        Figura 1: Fluxograma do espectro clínico da infecção pelos vírus da dengue 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

               

     Fonte: COURA, 2015. 

 

A doença, de padrão sazonal, apresenta no Brasil índices mais elevados de casos 

no decorrer dos cinco primeiros meses do ano, período considerado mais quente e úmido 

e típico dos climas tropicais. As manifestações clínicas da dengue se confundem com as 

mais variáveis doenças febris, fator que contribui para que uma parcela considerável da 

população infectada pelo vírus não procure assistência médica. Esse fato aliado ao 

desenvolvimento de formas assintomáticas da doença favorece o subregistro de casos de 

dengue (FUNASA, 1999). 

As altas temperaturas do clima, umidade e épocas chuvosas associadas, a 

urbanização precária e ausência de saneamento adequado são pontos chaves que auxiliam 

na multiplicação e difusão do vetor da dengue (PINHEIRO & TADEI, 2002).  

A disseminação e o fluxo dos variados sorotipos do vírus da dengue no decorrer 

dos anos, também tem influência significativa nas epidemias, assim como, no aumento 

de casos diagnosticados pela forma mais grave da doença. Esses fatores demonstram a 

importância de introduzir medidas preventivas com intuito de diminuir os índices de 

dengue (ARAÚJO et al., 2017).  

1.2. Vetores  

 

Os vetores da dengue são mosquitos do gênero Aedes, e através da picada da 

fêmea hematófaga ocorre a transmissão do vírus da dengue entre os homens, além de já 

ter sido constatada a transmissão vertical do vírus, que ocorre da mãe para o feto 

(JANJINDAMAI & PRUEKPRASERT, 2003). 

Infecção por dengue 

Infecção assintomática 

Dengue sem sinais de 

alarme 

Dengue com sinais de 

alarme 

Infecção sintomática 

Dengue 

grave 
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O Aedes aegypti é um mosquito doméstico, antropofílico, com atividade 

hematofágica diurna e preferências artificiais de água limpa para depositar seus ovos, os 

quais sobrevivem na ausência de água durante 450 dias (TAUIL, 2002). O fato da fêmea 

se alimentar de sangue é relevante no desenvolvimento dos ovos. No decorrer de sua vida, 

as fêmeas são capazes de pôr em torno de 70 a 150 ovos em cada ovoposição e dar origem 

a cerca de 1500 mosquitos. A hematofagia pelas fêmeas é mais voraz a partir do segundo 

ou terceiro dia após a emergência da pupa e da cópula com o macho (PESSOA & 

MARTINS, 1982). 

          Figura 2: Vetor adulto Aedes aegypti 

         

                          Fonte: Organics News Brasil 

Reservatórios como caixas d'água, potes, latas e garrafas, vasos de planta, pneus, 

tambores entre outros são favoráveis a postura dos ovos (FORATTINI & BRITO, 2003). 

O Aedes aegypti se desenvolve através de metamorfose até alcançar a fase adulta, 

na qual sobrevive no máximo 45 dias. Do ovo a forma adulta, o ciclo de vida pode variar 

de acordo com a temperatura, disponibilidade de alimentos e quantidade de larvas em um 

mesmo criadouro, considerando que a competição de larvas por alimento (em um mesmo 

criadouro com pouca água) se coloca como um obstáculo para o amadurecimento da larva 

para a fase adulta. Em condições favoráveis, conforme elucida a figura 3, após a eclosão 

do ovo, as etapas que caracterizam o desenvolvimento do mosquito até a fase adulta 

podem levar um período de 10 dias e consistem em: ovo, larva, pupa e na forma adulta.  

 

      Figura 3: Fases do Desenvolvimento do mosquito da dengue: (1) Ovo (2) Larva (3) Pupa. 

                                                            

                              1                                                    2                                                   3                                                                                                                                                                                                                                           

   Fonte: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2008. 
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Entretanto, é na fase larvária que ocorre o desenvolvimento em água parada e 

limpa (AGUIA & RIBEIRO, 2009). Levando esse período em consideração, a eliminação 

de criadouros em ambientes domésticos, por pelo menos uma vez por semana, é uma 

medida capaz de interromper o ciclo de vida do mosquito. 

O mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, tem se adaptado 

perfeitamente ao ambiente urbano, foi introduzido na América do Sul, inclusive no Brasil 

provavelmente através dos navios negreiros advindos da África. Já a espécie albopictus, 

que possui como habitat primariamente o ambiente silvestre foi identificado como 

possível agente transmissor no país na década de 80. Apesar de não haver confirmação 

de adultos de A. albopictus infectados com o vírus da dengue no Brasil, estudos 

laboratoriais confirmaram a capacidade do vetor ser contaminado pelo vírus da dengue e 

passar a transmiti-lo (FIOCRUZ, 2009).  

Fatores como precariedade na infraestrutura e ocupação desordenada dos centros 

urbanos; crescente índice de migração de pessoas; condições ambientais de umidade e 

temperatura favoráveis a multiplicação do vetor da dengue e a ineficácia das ações de 

vigilância e controle do mosquito Aedes aegypti, contribuem significativamente para 

agravar e aumentar os casos de dengue (GOLÇALVES NETO & REBÊLO, 2004). 

 

1.3. Ciclo de transmissão 

 

A dengue é transmitida através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, 

que ao alimentar de sangue humano virémico, infecta-se com o vírus que após um período 

de incubação de cerca de 8 a 12 dias, denominado período de incubação extrínseco,  já 

pode ser transmitido para outra pessoa durante subsequente sondagem ou alimentação. A 

partir de então, o vetor é capaz de transmitir o vírus da doença até o final de sua vida 

(WHO, 2009). 

O período de incubação intrínseco, no homem, ocorre ao longo de 3 a 15 dias. 

Após esse período  dá-se início aos sintomas da doença, nos casos sintomáticos. Enquanto 

houver a presença de vírus no sangue de uma pessoa, que ocorre um dia antes das 

primeiras manifestações clínicas até o desaparecimento da febre, em torno do 5º ou 6º 

dia, a mesma estará apta a transmitir o vírus para outros mosquitos. (MAFRA & LEMOS, 

2009). 
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1.4. Manifestações clínicas 

 

A infecção pelo vírus da dengue pode ser desde assintomática até ocasionar 

doença grave que coloque em risco a vida do paciente com quadros de hemorragias e 

choques (SANTOS et al., 2008). As principais formas clínicas da dengue são: Dengue 

clássica (DC); dengue com complicações (DCC), e a Febre Hemorrágica da Dengue 

(FHD) que ainda pode evoluir para uma forma mais grave denominada de Síndrome do 

Choque da Dengue (SCD). Dessa forma, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2016) 

classifica os casos de dengue em três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação 

conforme descritas a seguir. 

 

1.4.1. Fase Febril 

 

Os primeiros sintomas da dengue surgem entre o segundo e o sétimo dia após a 

infecção, geralmente com febre alta (39ºC a 40ºC), associada a cefaleia, fraqueza, 

mialgia, artralgia exantema e dor retroorbital. Esporadicamente, em alguns casos pode 

ocorrer anorexia, náuseas, vômitos e casos de diarreia com três a quatro evacuações por 

dia. Com o termino da fase febril, parte significativa dos doentes recupera o estado geral, 

inclusive, o apetite. 

 

1.4.2. Fase Crítica 

 

Fase que alguns pacientes desencadeiam com evolução para formas graves de 

dengue a partir do aparecimento de sinais de alarme, e após a queda súbita da temperatura 

entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. Os sinais de alarme podem ser 

observados a partir de manifestações como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos 

persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural, desfalecimento, sangramento de 

mucosa, perda temporária ou completa da sensibilidade ou de movimentos, irritabilidade 

e aumento progressivo de glóbulos vermelhos no sangue. 

A dengue, em sua forma grave, manifesta-se com a disfunção de órgãos, com o 

derrame de plasma que gera choque ou acumulo de líquidos e desconforto respiratório. 

Outros sintomas clássicos são: ascite, sinais de disfunção do coração, dos pulmões, dos 

rins, do fígado e do sistema nervoso central, além de, ocorrer sangramentos abundantes 

quando o paciente faz uso de ácido acetilsalicílico (AAS). 
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1.4.3. Fase de Recuperação 

 

No decorrer dessa fase, os pacientes que tiveram complicações, aos poucos irão 

progredir para melhora do quadro clínico. Porém, é importante estar em constante 

avaliação hídrica desses doentes e de possíveis complicações de hidratação, na 

normalização do débito urinário, na ocorrência de bradicardia e em especial de infecções 

bacterianas, as quais podem ter caráter grave e levar o paciente até a morte. 

 

1.5. Diagnóstico 

 

A dengue é diagnostica mediante dados clínicos, epidemiológicos e testes 

laboratoriais que visam a detecção do vírus da dengue, de antígenos NS1, do ácido 

nucléico viral (RNA) e pesquisa sorológica de anticorpos específicos (IgM e IgG), 

(ELISA) (GUZMÁN & KOURÍ, 2004).  

O isolamento viral é realizado com sangue coletado entre o terceiro e o quinto 

dia da doença. A detecção do antígeno é feita por imunoensaios em soro de pacientes 

durante a infecção primária. Na sorologia de anticorpos, a identificação é feita com testes 

de neutralização (TN), inibição da hematoglutinação (HI), fixação de complemento, 

pesquisa de anticorpos IgM por imunofluorescência (IF) ou por ensaio imunoenzimático 

(EIA) (SANTOS, 2008). 

Durante a detecção de anticorpos específicos, a presença de IgG significa 

memória imunológica, e de IgM indica a fase aguda da doença. Afim de analisar a maior 

sensibilidade nos primeiros dias da doença, é realizada a pesquisa de antígenos do vírus 

da dengue. Para fins de pesquisa científica, e determinação de sorotipos de vírus, são mais 

utilizados o isolamento viral e a detecção por Reação de transcriptase seguida por uma 

reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR). Por fim, exames laboratoriais 

como o RT-PCR têm maior significância no acompanhamento da evolução da doença e 

na identificação do sorotipoviral (XAVIER, 2014). 

Com a finalidade de minimizar a mortalidade causada pela febre hemorrágica e 

síndrome de choque de dengue, torna-se importantíssimo a realização de um diagnóstico 

precoce, e a monitorização cuidadosa e adequada no gerenciamento de ingetão de fluidos. 

Tanto a análise das manifestações clínicas, quanto dos exames laboratorias são cruciais 
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para obter uma evolução bem sucedida dos pacientes acometidos pela dengue 

(DESHWAL et al., 2015). 

 

 

1.6. Tratamento 

 

O uso de medicamentos à base de salicilatos são contraindicados em casos de 

suspeita de dengue, visto que eles facilitam quadros hemorrágicos (AGUIAR & 

RIBEIRO, 2009). Apesar de existirem tratamentos com antivirais, os mesmos não são 

indicados. A indicação mais apropriada para tratar a dengue consiste em: analisar 

cuidadosamente os sintomas, com avaliações clínicas e laboratoriais, reidratação oral e 

repouso (BRASIL, 2007).  

Com o objetivo de diagnosticar precocemente os casos de dengue grave e 

introduzir rapidamente a conduta adequada à cada fase clínica da doença, o Ministério da 

Saúde elaborou o protocolo que classifica os pacientes em quadro grupos. O grupo A, 

com casos suspeito de dengue, ausência de sinais de alarme (dor abdominal intensa e 

continua, vômitos persistentes, hipotensão postural, desfalecimento, sangramento de 

mucosas, perda da sensibilidade e de movimentos, irritabilidade e de veias frágeis sujeitas 

a hemorragias), sem grupo de risco ou condições clinicas especiais.  O Grupo B, que 

engloba casos suspeitos de dengue, com ausência de sinais de alarme, porém com a 

presença de veias frágeis e sangramentos espontâneos e de condições clínicas especiais 

ou de risco social. A classificação de pacientes no Grupo C, abrange os casos suspeito de 

dengue com presença de sinais de alarme e presença ou não de hemorragias. Por fim o 

Grupo D, retrata casos suspeito de dengue com sinais de choque, presença de hemorragias 

severas e disfunção grave de órgãos (BRASIL, 2016a). 

Para receber a alta hospitalar o paciente deve preencher seis requisitos 

imprescindíveis como: evolução positiva do quadro clínico, no decorrer de 48 horas com 

ausência de febre e estabilização hemodinâmica, quantidade de células vermelhas 

normais dentro do período de 24 horas e aumento crescente de plaquetas, além de estarem 

acima de 50.000/mm3 (BRASIL, 2016a). 
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1.7. Prevenção e Controle 

 

O controle da incidência e de surtos de dengue está centrado na redução de 

infestações dos vetores, por meio de intervenções preventivas voltadas para os possíveis 

focos de transmissão da doença.  

Considerando que o mosquito possui hábitos oportunistas, a infestação é mais 

intensa em ambientes urbanos com alta densidade populacional e ocupação desordenada, 

onde as fêmeas possuem mais oportunidades de alimentação e dispõem de mais 

criadouros para ovoposição. Acrescenta-se ainda que, é crucial a eliminação de 

recipientes, reservatórios ou quaisquer lugares, tanto favoráveis, quanto os não 

convencionais para a ovoposição e desenvolvimento das fases aquáticas do vetor, visto 

que, o vetor é de fácil adaptação e tem escolhido locais menos prováveis para se 

desenvolver. A utilização de inseticidas, quando permitida, contribui para eliminação do 

vetor (WHO, 2012). 

O Guia de Vigilância em Saúde adverte que, para detectar focos de dengue e em 

casos de epidemias, as visitas são intensificadas e ocorre a utilização de inseticidas, 

quando necessário. Educação em saúde, comunicação, mobilização social, uso de 

proteção individual e a assistência adequada aos casos suspeitos e confirmados são 

fundamentais na prevenção de óbitos por dengue (BRASIL, 2016b). 

Medidas de infraestrutura e saneamento básico são de grande relevância no 

controle da disseminação do vetor já que grandes reservatórios como caixas de água, 

tonéis e galões, muitas vezes utilizados para armazenamento de água para uso doméstico 

em locais com infraestrutura precária, são criadouros que produzem frequentemente, mais 

mosquitos. Com foco no controle e prevenção da dengue, o Ministério da Saúde, propõe 

dez requisitos de ações: 1. Vigilância epidemiológica, 2. Combate ao vetor, 3. Assistência 

ao paciente, 4. Integração com atenção básica, 5. Ações de saneamento ambiental, 6. 

Ações de educação integrada em saúde, 7. Comunicação e mobilização, 8. Capacitação 

de recursos humanos. 9. Legislação de apoio ao programa, 10. Acompanhamento e 

avaliação (BRASIL, 2010). 
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1.8. Epidemiologia da Dengue no Mundo e nas Américas 

 

O vírus da dengue (DENV) foi isolado pela primeira vez em 1943 (DENV 1)  no 

Japão e em 1945 (DENV 1) no Havaí (KIMURA & HOTTA, 1944, citado por SILVA, 

2013). O DENV-2 foi isolado em Nova Guiné em 1944 (SABIN & SCHLESINGER, 

1945, citado por SILVA, 2013). Por fim o DENV-3 e DENV-4 foram isolados nas 

Filipinas em 1956 (HAMMON et al., 1960, citado por SILVA, 2013) e desde então, 

espalha-se infectando as populações no mundo todo. Até o ano de 2006, quatro sorotipos 

de dengue tinham sido isolados: DENV 1, 2, 3 e 4. Porém, em 2007, pesquisadores que 

examinaram amostras virais de dengue encontraram um vírus coletado durante um surto 

no estado de Sarawak, na Malásia, os mesmos sequenciaram o vírus e descobriram que 

este é distinto dos outros quatro tipos, denominando-o de DENV-5 (SPJ, 2013). 

Em 1964 foi isolado o DENV 3 no Pacífico Sul, mais precisamente no Haiti, 

local onde o vírus circulou por cinco anos, e mais tarde com isolamento viral do sorotipo 

DENV 1 e 2. Na Austrália houve o isolamento dos quatro sorotipos do vírus da dengue 

(FARRAR et al., 2007). 

A última década se destaca pela crescente preocupação direcionada para o 

aumento significante de casos diagnosticados pelo vírus da dengue, inclusive, em países 

que nunca tiveram surtos. O índice chega a ser 30 vezes maior em todo o mundo (WHO, 

2012). Em 2012, mediante a exorbitante manifestação da doença, o surgimento e 

disseminação dos quatro sorotipos virais da Ásia para as Américas, África e regiões 

orientais do mediterrâneo, a Organização Mundial de Saúde classifica a dengue como a 

doença viral de maior relevência e alarme mundial. 

Assim como na Ásia e na África, nas Américas, a dengue também emergiu há 

mais de 200 anos com fortes agravos em alguns países desde o ínicio da década de 60, 

mas foi a partir de 1980 que inúmeras notificações de epidemias comecaram a ocorrer. O 

Brasil, a Bolívia, o Paraguai, o Equador, o Peru, e Cuba se destacaram por relatarem pela 

primeira vez na região casos de Febre Hemorrágica da Dengue (BRASIL, 2005). 

A figura 4 ilustra a disseminação dos quatro sorotipos de dengue isolados por 

anos nas diversas região da África, Américas, e Ásia e por país dentro dessas regiões. 

(MESSINA et al., 2014). 

 

 

http://www.sciencepartnerjournals.org/
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Figura 4: Distribuição dos tipos de Dengue no Mundo desde 1943 até 2013.                                                                                                                                                          

 

       Fonte:Messina, 2014. 
 

Nas Américas, mesmo com políticas e ações de prevenção e controle do vetor 

não foi possível erradicar com a doença, visto que, continuam ocorrendo surtos a cada 3 

a 5 anos. No período que compreende 2001 a 2007, os quatro sorotipos foram 

identificados e somam-se 4.332.731 casos notificados da doença em mais de 30 países 

americanos, sendo que, 2.798.601 são casos provenientes da Argentina, Chile, Paraguai, 

Uruguai e do Brasil, 106.037 são casos de dengue hemorrágica com 1.299 óbitos (WHO, 

2009). 

No mundo, cerca de 108 novos casos ocorreram anualmente em mais de 100 

países endêmicos, colocando mais de 40% da população mundial em risco (cerca de 2,5 

bilhões de pessoas). As regiões mais afetadas segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2016a) são: região das Américas e do Sudeste da Ásia, com mais de 1,2 milhão de casos 

registrados em 2008 e mais de 3 milhões em 2013. 
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1.9. Histórico da Dengue no Brasil 

 

Afirma-se que o mosquito  Aedes aegypti  tenha chegado ao Brasil por meio dos 

navios negreiros, onde seus ovos vieram dentro de depósitos de água das embarcações. 

Há relatos clínicos de dengue desde 1846, ocorridos em São Paulo e Rio de Janeiro 

(BARRETO & TEIXEIRA, 2008). Porém, na literatura, os primeiros casos registrados 

ocorreram no ano de 1916 em São Paulo (MEIRA, 1916, citado por BARRETO & 

TEIXEIRA, 2008). Em 1923 em Niteroí (PEDRO, 1923, citado por BARRETO & 

TEIXEIRA, 2008) e em 1928 em Salvador, Bahia, chegou um navio com casos suspeitos, 

porém não houve a circulação do vírus na cidade (SOARES, 1928, citado por BARRETO 

& TEIXEIRA, 2008). 

Entre o período que compreende os anos de 1981 até 1999, ocorreram quatro 

grandes epidemias no Brasil. A primeira com confirmação laboratorial ocorreu em Boa 

Vista-Roraima em 1981, com isolamento viral do tipo 1 e 4, a segunda, entre 1986 e 1987, 

a terceira, entre 1990 e 1991 e abrangeu em especial indivíduos do Estados do Ceará e do 

Rio de Janeiro. O vetor de disseminou rapidamente pelo estados e municípios do país 

desde 1994, fator marcante para a quarta epidemia entre 1997 e 1998 (BRAGA &VALLE, 

2007). 

Até os anos 80 a dengue estava adormecida, sem casos aparentemente 

notificados, porém, a partir dessa época a doença reapareceu com alarmante infecção na 

população, e desde então, tem modificado o perfil de morbidade do país (TEIXEIRA, 

2009). Em 1986 foi identificado o sorotipo DENV-1 na cidade de Nova Iguaçu, Estado 

do Rio de Janeiro e a partir daí, a virose disseminou para cidades vizinhas como Niterói 

e Rio de Janeiro, com taxas de incidência de 276,4 e 491,1 por 100 mil habitantes, 

respectivamente. Também em 1986, foram registrados casos de dengue em Alagoas, e 

em 1987 no Ceará, com altas taxas de incidência, 411,2 e 138,1 por 100 mil habitantes, 

respectivamente. Ainda em 1987, ocorreu um surto em Pernambuco, com 31,2 casos por 

100 mil habitantes, além de surtos registrados em pequenas cidades de São Paulo, Bahia, 

e Minas Gerais (TEIXEIRA et al., 1999). 

A incidência de dengue hemorrágica teve início no Brasil em 2002 e, caso sua 

ocorrência não for erradicada ou no mínimo reduzida, acarretará em modificações no 

perfil da mortalidade por casos de dengue (TEIXEIRA, 2009). Ainda em 2002 foi 

http://www.combateadengue.com.br/?page_id=941
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identificado o sorotipo DENV 3, e em pouco tempo se alastrou por 22 estados brasileiros 

(TEIXEIRA et al., 2005). 

Em comparação com o ano de 2006, o ano de 2007 teve um aumento de 100% 

nos casos de dengue. Em seguida em 2008 registra-se um cenário comprometedor da 

doença no Brasil causada pelo vírus DENV 2, com inúmeras internações e óbitos, porém 

no ano seguinte, em 2009, houve uma redução de 34% dos casos (TALIBERTI & 

ZUCCHI, 2010). 

De 2000 a 2015, observou significante aumento na infecção pelo vírus da dengue 

no Brasil, com destaque para as taxas de incidência e de mortalidade. O crescimento foi 

de 232,7% no índice de casos e de 639,0% no índice de mortes, com variabilidade no 

decorrer desses anos de 184,3% na quantidade de incidência, e de 500% na quantidade 

de óbitos (ARAÚJO et al., 2017). 

Segundo dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, nos 

últimos três anos, 2014, 2015 e 2016 os quatro diferentes sorotipos continuaram 

circulando pelo país e infectando populações. Em 2014 até a 53ª semana, foram 

notificados 591.080 casos prováveis de dengue, destes, 9.249 foram confirmados e as 

regiões Sudeste e Centro-Oeste destacaram com altas incidências (BRASIL, 2015b).  

No ano de 2015, até a 52ª semana foram notificados 1.649.008, e confirmados 

um total de 22.761 casos de dengue, com maior incidência novamente nas regiões Sudeste 

e Centro-Oeste (BRASIL, 2016c). Por fim, em 2016, até a 52ª semana, foram notificados 

1.688.688 e confirmados 9.905 casos, com destaque de maior incidência primeiro na 

região Sudeste, segundo na região Nordeste e em terceiro encontra-se a região Centro-

Oeste (BRASIL, 2017). 

Por ser um país tropical e apresentar característica sazonais em relação ao tempo, 

o Brasil tem maiores índices de distribuição da dengue no período do verão, entre os cinco 

primeiros meses do ano, com aumento da temperatura e com chuvas, fatores que 

influenciam na proliferação do vetor (BRAGA & VALLE, 2007). Conforme Dantas et al, 

no outono prevalece a maior incidência de dengue, e a menor incidência nos registros de 

casos observa-se na estação da primavera. 

Em cidades do interior do País, há poucos estudos sobre a distribuição espacial 

da população de Aedes aegypti nos setores (bairros) dos municípios, pois a maioria deles 

enfatizam a distribuição apenas relacionado aos agravos de saúde. Com vista a identificar 

dependências espaciais e baseado nos padrões de distribuição, a utilização de técnicas de 

análise espacial é de grande relevância na elaboração de medidas que buscam à 
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diminuição da densidade do vetor da dengue (BARBOSA & LOURENÇO, 2010). 

Portanto, são de grande importância a realização de estudos de mapeamento de vetores 

da doença e consequentemente da circulação viral em variados contextos, afim de facilitar 

uma melhor compreensão dos caminhos da transmissão em diferentes áreas habitadas. 

 

1.10. Epidemiologia da Dengue em Goiás e no município de Jataí 

 

Goiás é distribuído em cinco macrorregionais (Centro-Norte; Centro-Oeste; 

Nordeste; Sudeste; e Sudoeste) e possui um total de 246 municípios. O Estado localiza-

se na região Centro-Oeste do Brasil, e sua população estimada é de 6.695.855 milhões de 

habitantes no ano de 2016 (IBGE, 2017). De acordo com Machado (2016), Jataí é uma 

cidade com índice pluviométrico médio de 1630 mm, características climáticas que 

propiciam o surgimento do vetor Aedes aegypti. 

No estado de Goiás, mais precisamente na capital Goiânia, o sorotipo da dengue 

DENV1 foi o primeiro a aparecer no ano de 1994, o qual registrou uma grande epidemia 

que infectou em torno de 3,5 mil pessoas. A introdução do vírus do tipo DENV2 foi 

detectado pela primeira no ano de 1999, e circulou juntamente com o DENV1, assim, 

contribuíram fortemente para aumentar a quantidade de casos diagnosticados por dengue 

grave e o número de hospitalizações pela doença durante os anos seguintes (SIQUEIRA 

et al., 2004). 

No ano de 2003 foi registrado em Goiás, alta ocorrência de um novo tipo de 

vírus, o sorotipo DENV3 (FERES et al., 2006). E apenas em 2011, foi registrado os 

primeiros casos de dengue pelo sorotipo DENV-4, o qual gerou uma epidemia em 2013 

no Estado, com 164 mil casos notificados, dos quais 65 foram a óbito (TEIXEIRA et al., 

2013). 

Em relação aos anos de estudo do trabalho, em 2014 a região Centro-Oeste 

destacou-se em segundo lugar com maior número de casos prováveis (114.814 casos) de 

dengue no Brasil, o que representa um total de 1,415,1 casos/100 mil habitantes, 

considerado de alta incidência. Foram isolados nesse ano os sorotipos DENV1 e DENV4 

(BRASIL, 2015).   

A análise da incidência de casos prováveis de dengue em 2015 demonstra que a 

região Centro-Oeste se destaca novamente com alta incidência de 1.205,7 casos/100 mil 
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habitantes, e Goiás representa 2.500,6 dos casos. Neste ano foram isolados os sorotipos 

DENV 1, DENV2 e DENV 4 (BRASIL, 2016). 

Por fim em 2016, a região Centro-Oeste ficou em terceiro lugar com maior 

número de casos prováveis (205.786 casos) de dengue, porém em relação a incidência 

por casos/100 mil habitantes, registrou 1.322,0 casos, considerada significativa. Goiás 

destacou-se com 1.845,1 casos/100 mil habitantes e Aparecida de Goiânia/GO destacou-

se com 113,6 casos/100 mil habitantes entre os municípios com índice mais elevado de 

dengue (BRASIL, 2017). 

A cidade de Jataí localiza-se na região Centro-Oeste e corresponde a uma 

microrregião do Sudoeste Goiano. Os aspectos geográficos do município, caracterizam-

se em: clima tropical mesotérmico, com duas estações bem definidas pelo regime sazonal 

de chuvas. O período de chuva é de outubro a abril e o de seca entre maio e setembro. A 

temperatura máxima oscila de 35º a 37ºC, e a mínima de 12º a 15ºC. O volume 

pluviométrico é de 1.800 mm, considerado grande, porém mal distribuídas ao longo do 

ano (PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, 2017).  

 

              Mapa: Jataí-GO 

 

 
           Figura 5: Jataí-GO, Sudoeste Goiano 

                           Fonte: Machado, 2016. 
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Mediante o exposto acima, estudos sobre as variáveis socioeconômicas, 

demográficas, meteorológicas e ambientais que possam contribuir para a prevenção e 

redução da carga de dengue nos centros urbanos, precisam ser realizados. Metodologias 

adequadas que disponibilizem informações fidedignas sobre a dinâmica de infecção da 

dengue possibilitará um controle mais eficaz dos vetores e dos arbovírus circulantes, 

assim como a redução dos índices de infecção nas diversas regiões que são propícias a 

surtos. 
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2. OBJETIVOS   

2.1. Objetivo Geral   

 

Avaliar os determinantes epidemiológicos e ambientais envolvidos na incidência 

de dengue no município de Jataí por meio de um levantamento de casos notificados e 

confirmados da doença no período de 2014 a 2016. 

 

2.2.  Objetivos Específicos   

 

• Verificar a existência de associação entre os índices de pluviosidade, 

temperatura e umidade e os casos de dengue por mês nos s anos 2014, 2015 e 

2016. 

• Caracterizar a distribuição temporal, espacial e geográfica da dengue nos 81 

bairros do município de Jataí; 

• Determinar o perfil epidemiológico da população infectada pela doença;  

• Identificar as ações implantadas na redução da doença em Jataí no período 

estudado; 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Delineamento do Estudo 

 

Esta pesquisa consistiu em um estudo epidemiológico descritivo transversal, 

acompanhado de uma análise exploratória espacial que teve como objeto todos os casos 

de dengue provenientes do município de Jataí notificados e confirmados por bairros, os 

quais foram obtidos de dados secundários do Sistema Nacional de Agravos de 

Notificações - SINAN. Cada bairro recebeu uma numeração específica de 1 a 81 por 

ordem alfabética como critério de identificação dos mesmos. O corte do estudo 

compreende três anos, 2014, 2015 e 2016.  

Para estabelecimento da prevalência e incidência de casos confirmado de dengue, 

utilizou-se como critério, a análise de distribuição normal dos dados, tendo como 

referência a média geral dos casos para dividir o município em setores de “baixa 
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incidência” valores abaixo da média (38,00) e “alta incidência” valores acima da média 

correspondentes ao número de casos notificados no período de 2014 a 2016 (Tabela 1). 

(Tabela 1) Análise estatística de distribuição normal dos casos de dengue nos três anos 

Nº de amostras 

243 

Média 

38,39       

Mínimo 

0,0 

Q1 

7          

Mediana 

21 

Q3 

54 

Máximo 

542 

 

 

3.2. Local de estudo 

 

Definiu-se como área de estudo o município de Jataí, o qual é constituído por 81 

bairros. A área pertence à microrregião do Sudoeste Goiano, composto por dezoito 

municípios com aproximadamente 503.397 habitantes e área territorial de 56.111,526 

km². Jataí é o segundo município mais populoso com cerca de 97.077 habitantes. A cidade 

está situada sob as coordenadas, Latitude: -17.8323 e Longitude: -51.7291, ocupando uma 

área de 7.174,225 km2 (IBGE, 2017). 

 

3.3. Coleta dos dados 

 

Os dados epidemiológicos foram disponibilizados pelo Departamento de Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde/ Secretaria de Saúde – Jataí/GO, 

obtidos a partir das fichas de notificação do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). Os dados de precipitação mensal foram disponibilizados pela 

Estação Meteorológica e Laboratório de Climatologia/ Convênio Regional Jataí/UFG-

INMET/GO. A organização dos dados foi realizada através de distribuições em mapas, 

gráficos e tabelas para melhor comparação da evolução da doença, entre os anos de 2014, 

2015 e 2016. 

 

3.4. Análise dos dados 

 

Os dados foram agrupados e analisados quanto o número de casos notificados e 

confirmados em relação às variáveis demográficas (sexo, faixa etária, bairro, raça), 

socioeconômicas (escolaridade), mortalidade (dados laboratoriais e clínico-
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epidemiológicos), temporal (mês de notificação) e dados de campos ignorados e em 

branco, conforme a figura 6.  

 

Figura 6: Etapas da coleta de dados para realização do estudo. 

 

 

 

Devido ao fato de a população da área urbana de Jataí-GO não ser quantificada 

no Censo demográfico por bairro, não foi possível realizar o cálculo das taxas de 

incidências, implicando, assim, o uso de dados absolutos neste trabalho. A confecção dos 

mapas foi realizada pelo programa SURFER 2014. 

 

3.5. Analise estatística 

 

Foi realizado análise estatística descritiva de distribuição normal dos dados 

referente aos três anos utilizando o programa Minitab 18. 

 

3.6. Questões Éticas  

 

Os dados referentes aos casos da doença foram obtidos exclusivamente de fontes 

secundárias (dados oficiais e de domínio público), sem identificação dos pacientes, de 

modo que foi dispensada a aprovação do projeto do estudo por Comitê de Ética em 

Pesquisa, em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 

466, de 12 de dezembro de 2012. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Casos de dengue no município de Jataí 

 

No período investigado, foram notificados um total de 10.183 casos de dengue, 

somando notificações de regiões urbanas, rurais e os campos ignorados ou em branco 

quanto a identificação de endereço no município de Jataí. Os casos foram amplamente 

distribuídos pelo município. O ano de 2014 foi responsável pelo registro de 3.060 

(30,05% casos). Em 2015, foram registrados 5.055 (49,65%), aumento considerável no 

número de casos. Já no ano de 2016 foram notificados 2.068 (20,3%) casos de dengue. 

São apresentadas algumas explicações para a redução no número de casos em 2016 como 

por exemplo: possível subnotificação de dengue no município ou medidas de controle 

mais eficazes durante esse ano. 

As notificações da zona urbana especificamente entre 2014 e 2016 realizadas por setores 

(bairros), totalizaram 9.965 casos de dengue no município de Jataí, com notificação de 3.006 

(30,17%) casos em 2014, 4.969 (49,86%) em 2015 e, 1.990 (19,97%) casos em 2016.   Segundo 

o Ministério da Saúde (2015), foram registrados no Brasil em 2015, mais de 1,5 milhões 

de casos de dengue até novembro, dado referente a um aumento de 176% quando 

comparado ao ano de 2014. E em destaque encontrou-se o estado de Goiás, com 2.314 

casos por 100 mil habitantes, tornando-o responsável pelo registro do maior número de 

casos de dengue no mesmo ano. 

Desde o surto da dengue em 1990, o maior índice registrado até então tinha sido 

em 2013 com 1,4 milhão de casos. Porém em 2015, a situação agravou-se ainda mais no 

país, atingiu 1,6 milhão de casos de dengue, a maior epidemia registrada (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2016). Os três anos do estudo, 2014, 2015 e 2016, no município de Jataí, 

apresentaram variações no número de casos notificados e confirmados de dengue no 

decorrer dos meses.  

Na tabela 2 estão representados os 81 bairros do município de Jataí e a 

quantidade de casos notificados e confirmados por cada bairro nos três anos estudados. 
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(Tabela 2) Identificação dos bairros da cidade de Jataí em 2017. 

 Bairros 
Município de Jataí 

CN 
2014 

CC 
2014 

CN 
2015 

CC 
2015 

CN 
2016 

CC 
2016 

1 Centro A e B 273 258 545 542 207 151 
2 Colmeia Park 117 111 164 161 80 68 
3 Condomínio Barcelona 5 5 2 2 6 5 
4 Conj. Cidade Jardim I 63 61 160 154 54 43 
5 Conj. Cidade Jardim II 0 0 0 0 11 7 
6 Conj. Estrela Dalva 107 104 67 67 41 36 
7 Conj. Mauro Antônio Bento 92 89 137 137 31 25 
8 Conj. Rio Claro I e II 78 75 128 127 57 44 
9 Conj. Rio Claro III 70 68 59 58 19 14 
10 Cyleneu Franca 24 21 54 53 13 9 
11 Divino Espírito Santo 17 15 37 36 24 17 
12 Dom Abel 78 74 182 180 79 71 
13 Dom Benedito 27 24 9 9 8 7 
14 Dorival de Carvalho 13 13 25 25 6 6 
15 Epaminondas I 30 29 90 90 33 25 
16 Epaminondas II 5 5 10 10 4 4 
17 Fernandes e Amilton Nunes 0 0 1 1 4 4 
18 Filostro Machado 15 15 21 21 8 6 
19 Francisco Antônio 57 56 32 28 22 21 
20 Frei Domingos 21 21 54 53 11 9 
21 Jardim America 14 13 35 35 6 3 
22 Jardim da Liberdade 57 56 104 101 34 27 
23 Jardim Floresta 6 6 16 16 1 1 
24 Jardim Goiás I 30 30 43 43 17 10 
25 Jardim Goiás II 0 0 0 0 0 0 
26 Jardim Maximiliano 22 22 24 24 8 7 
27 Jardim Paraíso 19 18 55 55 26 22 
28 Jardim Primavera 0 0 0 0 0 0 
29 Jardim Rio Claro 79 73 142 139 48 33 
30 Morada Do Sol 3 3 7 7 6 4 
31 Popular 18 17 21 21 9 8 
32 Primavera 15 15 21 20 3 2 
33 Recanto da Mata 1 1 8 8 5 4 
34 Res. Alto das Rosa 26 26 28 27 10 8 
35 Res. Bandeirantes 11 10 11 11 6 3 
36 Res. Cohacol I 22 21 24 23 12 8 
37 Res. Cohacol V 23 22 51 49 27 12 
38 Res. das Brisas 15 13 25 24 8 4 
39 Res. Flamboyant 0 0 0 0 1 0 
40 Res. Jardim Jataí 0 0 1 1 3 2 
41 Res. Nossa Senhora de Fátima 0 0 0 0 0 0 
42 Res. Portal do Sol 9 7 18 18 9 5 
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 (Tabela 2) Identificação dos bairros da cidade de Jataí em 2017 enumerados de 1 a 81, continuação 
 

                Bairros                                           CN               CC                CN             CC               CN              CC 
      Município de Jataí                              2014           2014            2015         2015           2016          2016 

43 Santo Antônio 45 44 109 109 32 25 
44 Sebastião Herculano de Souza 17 15 42 41 19 14 
45 Serra Azul 10 10 22 21 9 7 
46 Setor Aeroporto 68 61 134 133 48 38 
47 Setor Aimbire 2 2 0 0 0 0 
48 Setor Antena 83 79 81 80 33 29 
49 Setor Bela Vista 46 43 56 56 26 21 
50 Setor Colinas 20 20 36 35 22 18 
51 Setor Cordeiro 1 1 3 3 2 2 
52 Setor Frabrinny 7 7 33 30 9 7 
53 Setor Gedda 21 21 32 32 8 6 
54 Setor Granjeiros 43 43 62 60 19 17 
55 Setor Hermosa 33 32 61 61 22 15 
56 Setor Industrial 1 1 2 2 0 0 
57 Setor Jacutinga 86 83 152 150 68 62 
58 Setor José Bento 157 150 86 84 56 45 
59 Setor José Estevam 23 20 21 21 11 8 
60 Setor Mansões 2 1 8 8 2 1 
61 Setor Planalto 25 22 57 54 11 4 
62 Setor Samuel Grahan 32 31 57 57 25 13 
63 Setor Santa Lúcia 41 38 66 65 33 28 
64 Setor Santa Maria I 115 113 201 200 86 70 
65 Setor Santa Maria II 0 0 4 4 0 0 
66 Setor Santa Terezinha 53 50 132 132 37 32 
67 Setor Sul 22 18 22 22 16 8 
68 Sítios de Recreio Alvorada 2 2 6 6 6 6 
69 Sodre 8 7 19 18 7 6 
70 Três Marias 6 6 8 8 0 0 
71 Vila Brasilia 33 31 46 46 24 17 
72 Vila Campo Neutro 38 37 62 61 15 14 
73 Vila Fátima 133 129 266 262 106 79 
74 Vila Iracema 18 18 57 57 14 12 
75 Vila Luiza 18 17 15 15 15 11 
76 Vila Olavo 106 102 160 155 66 59 
77 Vila Palmeiras 21 17 59 59 17 14 
78 Vila Paraíso 37 34 60 60 22 18 
79 Vila Progresso 76 75 101 98 59 49 
80 Vila São Pedro 31 31 64 63 30 26 
81 Vila Sofia 64 61 156 152 58 48 

 Total  3.006     2.869 4.969    4.896    1.990    1.564 
*CN (Casos Notificados) *CC (Casos Confirmados)             Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 
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O estudo mostra que maiores números de casos são confirmados em indivíduos 

da zona urbana do município de Jataí, o correspondente no ano de 2014 a 2.869 (93,75%), 

em 2015 a 4.896 (96,85%) e em 2016 a 1.564 (75,62%).  A pesquisa de Ujavari (2003) 

demonstrou que 80% dos indivíduos infectados residem em centros urbanos e que estes 

centros propiciam condições ambientais favoráveis de criadouros e disseminação do vetor 

através da produção de lixo não orgânico. De acordo com Mendonça (2009), a geração 

de dejetos, reservatórios, e lixões lançados nas ruas, em loteamentos e em áreas públicas 

dos grandes centros urbanos, são criadouros que acumulam água das chuvas e contribuem 

para o desenvolvimento e disseminação do Aedes aegypti. 

 

4.2. Distribuição espacial da dengue no município de Jataí 

 

Em Jataí, a distribuição da dengue ocorre de maneira intensa com registros na 

maioria dos bairros da cidade, no qual os índices de casos confirmados seguem um padrão 

sazonal, com ocorrência registradas principalmente no período do verão e do outono. 

Embora a cidade disponha de políticas voltadas para o combate da doença, esta, 

apresenta-se de forma alternada, com inúmeros registros de casos em um ano, que leva a 

uma epidemia, e no ano seguinte ocorre a diminuição das ocorrências. As figuras 7, 8 e 9 

a seguir, apresentam a distribuição espacial das epidemias confirmadas nos bairros nos 

três anos. 

Figura 7: Mapas da distribuição espacial de casos confirmados de dengue no município de Jataí/GO nos 

anos de (A) 2014, (B) 2015 e (C) 2016 por bairros (1 a 81). 

 

A) 
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B) 

 

C) 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN. 

 

 

A partir do critério de alta incidência estabelecido, foi possível analisar a 

distribuição espacial dos casos de dengue apenas nos bairros que apresentaram acima de 

38 notificações em cada ano (figura 8).  
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Figura 8: Mapas da distribuição espacial dos bairros com mais de 38 casos notificados de dengue no 

município de Jataí/GO nos anos de (A) 2014, (B) 2015 e (C) 2016. 

 

A)                                                                                 

 

 

B) 
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C) 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN. 

 

Observa-se uma predominância maior de regiões com a cor branca na figura 8, 

a qual ilustra os bairros de baixa incidência (menos que 38 casos notificados) durante 

cada ano estudado. Por outro lado, percebe-se ainda, uma ampla região colorida, que 

destaca os bairros de alta incidência, representados em ordem crescente de casos, da cor 

verde para a cor vermelha. 

Utilizando ainda o critério de alta e baixa incidência, a distribuição espacial dos 

casos de dengue foi analisada apenas nos bairros que apresentaram alta incidência de 

casos nos três anos (figura 9). Observou-se que em 2014, 2015 e 2016, 12 dos 81 bairros 

do município de Jataí se destacaram com comportamentos de alta incidência, 

apresentando acima de 38 casos confirmados nos três anos. Os bairros em destaque são: 

(1) Centro, (2) Colmeia Park, (4) Conjunto Cidade Jardim I, (8) Conjunto Rio Claro I e 

II, (12) Dom Abel, (57) setor Jacutinga, (58) setor José Bento, (64) setor Santa Maria I, 

(73) Vila Fátima, (76) Vila Olavo, (79) Vila Progresso e (81) Vila Sofia.  
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Figura 9: Mapas da distribuição espacial dos 12 bairros com alta incidência de dengue no município de 

Jataí/GO nos três anos estudados.  

 

 

 

             Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN. 

 

Esses achados mostram que no município de Jataí, independente da região 

central concentrar a maior parte da população residente, a dengue dissemina-se por toda 

a cidade. Fato que possivelmente é justificado no município, devido à localização das 

residências da periferia e a distância do local de trabalho, que permite um intenso fluxo 

de um local para outro, também à falta de conscientização da própria comunidade que, 

mesmo instruída, não toma as devidas precauções com os criadouros de proliferação do 

vetor, além das dificuldades encontradas pela vigilância sanitária e epidemiológica no 

controle e eliminação das larvas do mosquito em terrenos baldios. 

Corroborando com nosso estudo, Câmara et al. (2007) afirma que o controle da 

proliferação do Aedes aegypti tornou-se uma difícil tarefa devido a desordenada 

urbanização, a dificuldade de limpeza dos centros urbanos, a facilidade de movimentação 

e locomoção da população dentro das cidades, além da concomitante ineficácia das 

políticas de combate ao mosquito associado a falta de conscientização populacional. 
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Como demonstrado, casos de dengue se distribuem por todo o município de 

Jataí.  A distribuição da dengue é complexa e engloba a propagação do Aedes aegypti e 

sua adaptação ao meio, a facilidade de locomoção da população favorece a circulação do 

vírus, e fatores abióticos que são alterados constantemente, como o clima, contribuem no 

desenvolvimento do vetor e na transmissão da doença (XAVIER et al., 2017). No estudo 

de Ribeiro et al. (2006), casos de dengue distribuíram-se principalmente na região central 

do município de São Sebastião, área que abriga grande parte da população e com grande 

disseminação do Aedes aegypti, caracterizando a dengue como uma doença de caráter 

urbano. 

 

4.3.  Casos de dengue e índices meteorológicos mensais 

 

Conforme mostrado na figura 10, casos de dengue são notificados durante todo 

os meses do ano no município de Jataí.  

 

Figura 10: Frequência de casos por mês de notificação. 

 

          Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN. 

 

Os casos são crescentes e contínuos no período de fevereiro a maio, com 

consequente diminuição de junho até novembro, sendo que a partir de novembro o 

número de casos notificados começam a aumentar novamente. Os dados relatados aqui 

vão de encontro com um outro estudo realizado no município de Tupã, Estado de São 

Paulo que evidencia o alto índice de infestação no primeiro trimestre de cada ano, com 
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registros no número de casos crescente entre os meses de janeiro a abril, e em seguida a 

diminuição desses casos (BARBOSA & LOURENÇO, 2010). 

De acordo com Dantas et al. (2007), o período de março até junho corresponde 

a estação do outono, com temperatura e umidade elevadas, que contribuem para a 

proliferação do mosquito. Em seguida no inverno, diminui significativamente a 

transmissão e infecção pelo vírus, considerando o pressuposto de que as baixas 

temperaturas influenciam na disseminação e sobrevivência do mosquito. 

O estudo de Câmara et al. (2007), contribui ainda mais com os dados 

encontrados nesse estudo ao relatar que, os maiores números de casos de dengue naquele 

ano ocorreram no primeiro semestre do ano na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, 

período que engloba os meses mais quentes do ano. No segundo semestre, meses em que 

ocorre a diminuição da temperatura, nota-se a redução na incidência de casos. Porém, 

essa diminuição não interrompe a transmissão, que continua em números menores, mas 

com ocorrências durante todos os meses do ano. 

Em relação as chuvas, o ano de 2014 apresentou precipitação anual média de 

142 mm, com período chuvoso de janeiro a abril no primeiro semestre e de outubro a 

dezembro no segundo semestre do ano. O mês mais chuvoso foi dezembro com 309,2 

mm. 

 

Figura 11: Índice pluviométrico mensal nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

 

Fonte: Estação Meteorológica e Laboratório de Climatologia/UFG-INMET/GO. 
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No ano de 2015, o período chuvoso foi de fevereiro a abril no primeiro semestre 

e de outubro a dezembro no segundo semestre e março foi o mês que destacou com maior 

índice pluviométrico de 275,2 mm. A precipitação anual média ficou em torno de 121,2 

mm.  

Em 2016, verificou que o período chuvoso no primeiro semestre foi de janeiro a 

março e no segundo semestre de outubro a dezembro. Os meses mais chuvosos foram, 

março e dezembro com 307 mm e 362,3 mm respectivamente. Já a precipitação média 

anual foi de 133,5 mm. 

Um estudo realizado no estado de Goiás, teve por objetivo relacionar os índices 

de dengue com os dados pluviométricos. E os dados obtidos no trabalho corroboram com 

nossos achados, ao mostrar a influência dos meses chuvosos, janeiro, fevereiro, março e 

abril, no aumento dos registros de casos de dengue nesse mesmo período (SOUZA et al., 

2010). Considerando ainda, uma pesquisa realizada na cidade de Teresina, Piauí, 

Monteiro et al. (2009), evidenciaram um alto índice de dengue durante todo o primeiro 

semestre do ano e, com destaque para os meses de março a maio por registrar maiores 

números de casos da doença. Os dados obtidos no trabalho mencionado anteriormente se 

aproximam dos nossos ao passo que, no presente estudo, o maior índice de casos de 

dengue ocorreu entre os meses de fevereiro a maio. 

Conforme ilustra a figura 12, nossos resultados confirmaram uma relação entre 

o período chuvoso e o aumento no número de casos registrados de dengue, em especial, 

nos meses seguintes após o início da chuva. Gomes e colaboradores (2012) realizaram 

um estudo das variáveis meteorológicas na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2001 

e 2009, e observaram um aumento no número de casos de dengue no mês seguinte ao 

início do período chuvoso, e sugeriram que esse achado pode estar ligado ao tempo de 

vida do Aedes aegypti, que dura em média 30 dias. Dado que se assemelha ao encontrado 

neste estudo. 

Resultados semelhantes também foram encontrados em outros trabalhos como o 

observado por Gonçalves Neto e Rebêlo (2004) com maior número de casos de dengue 

no período chuvoso (83,80%). Esses mesmos autores relatam ainda que, os altos índices 

pluviométricos interferem significativamente na proliferação do Aedes aegypti por 

aumentar os reservatórios naturais e artificiais que armazenam água, criando condições 

climáticas favoráveis para o desenvolvimento e disseminação do vetor da dengue. 
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Figura 12: Índice pluviométrico e casos de dengue notificados. Jataí, GO, 2014, 2015 e 2016. 

 

      Fonte: Estação Meteorológica e Laboratório de Climatologia/UFG-INMET/GO 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

 

Quanto à temperatura, de setembro a abril, período das temperaturas mais 

elevadas em Jataí, geralmente entre 23,5 e 26,2 º observa-se uma discreta associação entre 

este fator e o aumento do número de casos de dengue, o que pode ser justificado pelo 

aparecimento de mais focos do vetor em períodos mais quentes, conforme ilustrado na 

figura 13. No período que compreende de maio a agosto, a temperatura no município 

tende a diminuir, porém, continua sendo favorável para a proliferação do vetor, visto que, 

casos de dengue continuam a aparecer durante todo o ano.  

Alguns autores confirmam as informações citadas acima ao relatarem que, em 

locais com clima sazonal acentuado, a incidência de focos coincide com períodos mais 

quentes, principalmente com o verão, devido à maior ocorrência de chuva e aumento de 

temperatura nesses períodos (KEATING, 2001; BUSATO et al., 2014). Um outro estudo 

sobre a Epidemiologia da dengue realizado em Vitória, Espírito Santo, entre os anos de 

1995 a 2009, contraria os achados acima ao mostrar que a temperatura não foi um 

indicador positivo para o aumento da quantidade larval (MORRE, 1985, citado por 

CARDOSO, 2010). 
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Figura 13: Temperatura e casos de dengue notificados. Jataí, GO, 2014, 2015 e 2016 

      Fonte: Estação Meteorológica e Laboratório de Climatologia/UFG-INMET/GO 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

. 

 

 

Outras pesquisas semelhantes sustentam os achados deste trabalho, como o 

estudo realizado no município de Uberlândia – MG, entre 2003 e 2005, que identificou 

uma redução acentuada na população adulta do Aedes nos meses mais frios e secos do 

ano, porém, embora em menor número, ainda existiam uma quantidade “significativa” de 

oviposturas encontradas neste período. Este mesmo estudo detectou ainda que, em 

períodos de seca e baixa temperatura, as larvas precisam de um tempo maior para se 

desenvolverem (COSTA et al., 2008). O estudo de Tun-lin (2000) observou que o tempo 

de desenvolvimento do vetor é reduzido em períodos mais quentes. E por fim, o estudo 

de Cardoso (2005) mostra que o Índice de Infestação Predial (IIP) encontra-se relacionado 

com temperaturas mais elevadas, geralmente, em torno de 24 a 26ºC. 

Os dados de umidade relativa encontrados no estudo apresentaram uma relação 

positiva com o número de casos de dengue. Ou seja, quanto menor a umidade do ar, menor 

a quantidade de casos, e a partir do mês que a umidade começa a subir, a quantidade de 

casos notificados da doença sobe simultaneamente. Conforme observado na figura 14, 

nos meses que compreendem o período de junho a outubro, a umidade do ar tende a 

diminuir e apresentou amplitude máxima de 71% e mínima de 48%. Ao contrário do que 

ocorre de novembro até maio no município, com aumento nos registros da umidade, 

amplitude máxima de 79% e mínima de 72%. 

15

17

19

21

23

25

27

0

200

400

600

800

1000

1200

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)

C
as

o
s

N
o

ti
fi

ca
d

o
s

d
e

 D
en

gu
e

 
2014 2015 2016



46 
 

 

Figura 14: Umidade relativa do ar e casos de dengue notificados. Jataí, GO, 2014, 2015 e 2016 

 

      Fonte: Estação Meteorológica e Laboratório de Climatologia/UFG-INMET/GO 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

 

Estudos realizados em São Luís, mostram que a situação estabelecida está 

diretamente relacionada com o aumento da precipitação pluviométrica e da umidade 

relativa do ar. Esses fatores abióticos, além de gerar condições ambientais favoráveis a 

proliferação do vetor, aumentam consideravelmente a quantidade de criadouros 

disponíveis para o desenvolvimento das formas imaturas do vetor (NETO & REBÊLO, 

2004). 

Um outro estudo realizado por Oliveira et al. (2007), observou que o ano de 2002 

apresentou maior amplitude da umidade relativa do ar, entre 81 e 80%, e maior registro 

de casos de dengue. Um dos achados de Cardoso (2005), mostra que o IIP teve o índice 

mais elevado entre as umidades relativas do ar com amplitude entre 75 e 85 %, e que não 

obteve resultados positivos entre 0 a 38% e acima de 94%. 

Em suma, a incidência de casos de dengue sofre influencias das condições 

climáticas e está relacionada com o aumento da pluviosidade, da temperatura e da 

umidade do ar. Esses fatores abióticos favorecem o aumento do número de focos do vetor, 

assim como o seu desenvolvimento (DEPRADINE & LOVELL, 2004, citado por 

RIBEIRO et al, 2006). 
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4.4.  Caracterização dos casos de dengue 

 

A análise dos dados no ano de 2014 demonstrou que dos 3.060 casos notificados, 

141 (4,6%) foram descartados, 2.914 (95,23%) foram classificados como dengue clássica, 

5 (0,17%) como dengue grave e desses, apenas 1 caso evoluiu para óbito. No ano de 2015, 

houve 5.055 casos notificados, 76 (1,5%) foram descartados, 4.969 (98,3%) classificados 

como dengue clássica, 10 (0,2%) como dengue grave e 5 morreram devido a doença. No 

decorrer do ano de 2016, dos 2.068 casos notificados de dengue, 443 (21,4%) foram 

descartados, 1.625 (78,6%) confirmados como dengue clássica, nenhum caso como 

dengue grave e nenhuma morte foi registrada.  

Nesse contexto, um estudo realizado por Cardoso (2011), apresentou tendências 

de aumento nos registros de casos de dengue grave dos anos 90 para o ano de 2007, 

servindo como alerta para a necessidade de um maior controle da doença. Porém um dos 

grandes desafios nacionais é reduzir os índices de mortes por dengue, visto que, por meio 

da assistência qualificada e direcionada a necessidade do paciente, de seu quadro clínico 

e a classificação de risco correta é possível diminuir os óbitos pela doença (BRASIL, 

2013). 

Como é observado na tabela 3, um maior número de casos descartados ocorreu 

no ano de 2016 com 443 casos negativos para dengue, seguido por 2014 com 141 casos. 

O estudo demonstrou que além do ano de 2015 ter o maior número de casos de dengue 

confirmados, ainda teve o menor número de casos descartados.  

 

(Tabela 3) Incidência de Casos Confirmados e Descartados. 

Forma clinicas   

da dengue 

2014 

N         % 

2015 

N        % 

2016 

N         % 

Dengue  

Descartados 

2.919     95,4 

141        4,6 

   4.979   98,5               

   76        1,5   

 1.625     78,6 

 443        21,4 

Total 3.060      100    5.055    100  2.068     100 

                                                        

      Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

A maior incidência de dengue notificada nos três anos estudados ocorreu no sexo 

feminino, correspondendo a 57,4% das notificações totais registradas em 2014, 2015 e 

2016. Em contradição com os achados nesse estudo, em São Luís do Maranhão, os autores 

Gonçalves Neto & Rebêlo (2004) realizaram um estudo dos aspectos epidemiológicos da 
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dengue e não identificaram variações relevantes quanto ao índice de dengue entre os sexos 

masculino e feminino. Porém o estudo de Ribeiro et al. (2006) contribui com o presente, 

ao constatar que 60% dos casos ocorreram em mulheres, e pressupõem ser a permanência 

das mesmas em ambientes residenciais e ao redor de suas residências o fator contribuinte 

para o aumento no registro de casos de dengue no sexo feminino. Outros autores sugerem 

que esse fator é devido a maior procura dos serviços de saúde pelas mulheres com possível 

notificação da doença (CARDOSO et al., 2011). 

A cor autodeclarada que mais se destacou nos três anos foi a parda em primeiro 

lugar com 51,85%, seguido pela branca, com 39,53%, conforme mostra a tabela 4.  

 

(Tabela 4): Número de casos de acordo com a declaração de cor auto referida. 

Cor 2014 2015 2016 

Ignorado/Branco 82 6 0 

Branca 1.133 2.239 654 

Preta 228 366 94 

Amarela 56 33 11 

Parda 1.561 2.411 1.308 

Indígena 0 0 1 

Total  3.060 5.055 2.068 

                                

              Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN                                                                                                              

 

De acordo com dados do último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) realizado em 2010, 46,89% da população jataiense se 

autodeclaram pardas, e 43,81% brancas, o que pode explicar esse predomínio de casos 

em indivíduos de cor parda seguido pela branca. Entretanto, a miscigenação da população 

e o critério auto referido adotado para classificar cor são suscetíveis a influências culturais 

e subjetividade, o que complica a discussão de prováveis razões das diferenças na 

incidência de casos de dengue em relação à essa variável. 

Foram analisadas durante os três anos um total de 2.671 amostras, sendo 1.090 

(40,8%) exames de sorologia para detecção de IgM e 1.581 (59,2%) para a pesquisa de 

antígeno NS1. Esses exames possibilitaram confirmar 1.863 casos de infecção por dengue 

(Tabela 5). Conforme observado no estudo de Zhang et al. (2014), os exames sorológicos 

de NS1 são considerados os melhores indicadores de confirmação e sorotipagem de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24984164
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infecções por dengue, além de ser útil como ferramenta de triagem ao combinar-se com 

testes de IgM. O diagnóstico de dengue é realizado na maioria dos casos mediante os 

testes de sorologia, porém, a identificação dos anticorpos só é possível a partir do sexto 

dia quando se tornam detectáveis no soro (BRASIL, 2016a). 

 

(Tabela 5): Resultados laboratoriais para pesquisa de IgM e NS1 referente aos três anos. 

Ensaios Positivo Negativo                  Inconclusivo            Analisadas 

laboratoriais N           % N           % N           %                 N           % 

Sorologia IgM 757       69,4  332       30,5 1            0,1               1.090     100 

Pesquisa NS1 1.106    70,0 474       29,9 1            0,1               1.581     100 

Total 1.863    69,7 806       30,2 2            0,1               2.671     100  

          

         Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

 

No período avaliado, parte das amostras positivas foram submetidas à 

sorotipagem por meio de isolamento viral ou RT-PCR em tempo real. Mediante as 

análises dessas amostras foi possível determinar os sorotipos encontrados em cada ano. 

Em 2014 foi identificado a presença do sorotipo DENV 1, em 2015, o DENV 1 e DENV 

4 e no ano de 2016 não houve a identificação de nenhum dos sorotipos para dengue devido 

a déficits na realização de exame de identificação. 

Com vista para fins científicos, a identificação e determinação do sorotipo viral 

no prazo curto de um a dois dias pela técnica de RT-PCR é a mais utilizada por ser rápida, 

simples e sensível na detecção do vírus (XAVIER et al., 2014). 

A identificação dos sorotipos DENV 4 em nossos estudos concorda com os 

apresentados em um estudo da distribuição temporal e espacial do sorotipo 4, que 

demonstrou que a maioria dos casos notificados de dengue entre os anos de 2011 a 2013 

foram causados por esse mesmo sorotipo (SANTOS JUNIOR, 2015). Para contribuir 

ainda mais, Teixeira et al. (2009) descreve sua preocupação com a renovação constante 

dos vírus da dengue, com destaque para possíveis epidemias, sobretudo pelo DENV4. 

Um outro trabalho realizado por Peixoto e colaboradores (2016) avaliou os sorotipos do 

vírus da dengue em Paraíba, e identificou entre os anos de 2012 a 2015 maior prevalência 

de sorotipos de DENV 1 e 4, assim como os achados neste estudo. 

A análise dos dados por faixa etária, constatou que nos três anos estudados o 

maior número de casos ocorreu em indivíduos com faixas etárias entre 20 a 39 anos, 
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seguido pela faixa etária entre 30 a 39 anos. Em contrapartida, as faixas etárias menos 

acometidas foram em menores de um ano e acima de 80 anos. A figura 15 representa o 

número de casos de dengue registrados por faixa etária em 2014, 2015 e 2016. No estudo 

do perfil epidemiológico da dengue de Fernandes et al. (2013), a maior frequência de 

casos de dengue por faixa etária foi constata em indivíduos entre 20 e 34 anos. Um outro 

achado que corrobora ainda mais com nossos achados é o de Sales (2008), onde foi 

mostrado uma predominância no aumento de número de casos na faixa etária entre 21 e 

40 anos, responsável pelo registro de 56% dos casos de dengue.      

 

Figura 15: Distribuição de casos notificados de dengue por faixa etária. Jataí, GO, 2014 a 2016. 

 

 

         Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

 

No entanto, outros autores observaram em 2006 maior incidência em indivíduos 

menores de cinco anos quando comparada com a faixa etária entre 20 e 39 anos (SAN 

MARTÍN et al., 2010). Já os achados de Santos et al. (2009) apresentaram maior número 

de casos de dengue na faixa etária entre 20 e 39 anos, os quais se semelham aos resultados 

deste estudo, porém, o autor acredita não haver um comportamento exclusivo de 

ocorrência da doença por idade. Outros autores já associam o maior número de casos da 

doença em adultos à um padrão observado em áreas indenes logo após o aparecimento de 

um novo sorotipo de vírus da dengue em determinada região (GONÇALVES NETO & 

RÊBELO, 2004). 

No ano de 2014 a dengue foi notificada na maioria dos casos, por indivíduos 

com o ensino médio completo (24,6%) e de 5ª a 8ª série incompleta do ensino 
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fundamental (18%). Em 2015, fato semelhante aconteceu, notificada por indivíduos com 

ensino médico completo (24,2%) e de 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental 

(21,2%). Referente ao ano de 2016 houve uma inversão no nível de escolaridade, sendo 

(30,3%) das notificações realizadas por indivíduos de 5ª a 8ª série incompleta do ensino 

fundamental e 22,0% por pessoas com ensino médio completo. Conforme ilustrado na 

tabela 6, é possível identificar que os maiores índices de registros de casos de dengue 

ocorrem em classes de indivíduos alfabetizados.  

 

(Tabela 6): Número de casos de acordo com o nível de escolaridade 

Escolaridade 2014 2015 2016 

Ignorado/Branco 91 105 18 

Analfabeto 50 76 7 

1ª a 4ª série incompleta do EF 257 418 171 

4ª série completa do EF 116 246 51 

5ª a 8ª série incompleta do EF 549 1.073 628 

Ensino fundamental completo 195 252 107 

Ensino médio incompleto 385 552 217 

Ensino médio completo 752 1.227 456 

Educação superior incompleta 208 292 108 

Educação superior completa 274 428 95 

Não se aplica 183 386 210 

Total 3.060 5.055 2.068 

 

            Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

 

O estudo de Lutinsky et al. (2013) retrata que o simples fato de os indivíduos 

serem alfabetizados não confere a eles a capacidade de colocar em prática as medidas de 

controle de criadouros e de prevenção da doença enfatizadas por meio de campanhas. 

Afirma ainda que, para obter sucesso nas campanhas, a população deve estar 

comprometida com a problemática da doença. 

Durante a análise dos dados deste estudo, foi possível verificar que muitos 

campos de informações foram preenchidos como ignorados ou deixados em branco, o que 

prejudica na análise dos resultados, possivelmente, esta variável que não foi preenchida 

impediu uma conclusão mais acurada e completa da análise dos dados de dengue. Em 
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muitos casos, os profissionais responsáveis pelo preenchimento das fichas de notificação 

compulsória não estão conscientes da importância dos dados, os quais devem ser 

utilizados pela epidemiologia com segurança.  Portanto, esses profissionais, devem ser 

capacitados e orientados quanto a importância do correto preenchimento das fichas de 

notificação e do impacto que as mesmas causam na qualidade das informações. 

De acordo com Santos et al.  (2009), a ausência ou erro de preenchimento das 

fichas de notificação é preocupante, pois pode levar a subnotificações e divergências ao 

se traçar o perfil epidemiológico da dengue em um município. O autor afirma ainda que, 

as informações coletadas através das fichas são cruciais na formulação de estratégias de 

combate à doença e, em políticas de controle do Aedes aegypti. 

 

4.5. Implantação de políticas e ações da vigilância do município de Jataí 

 

Conforme informado pela Secretaria Municipal da Saúde - Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental em Saúde, são realizadas anualmente duas mobilizações 

contra o Aedes aegypti, afim de eliminar os possíveis criadouros do mosquito no 

município de Jataí-GO. 

Mediante os resultados obtidos acima, observa-se que no período de 2015 houve 

um alerta vermelho de uma epidemia de dengue no município de Jataí. Com objetivo de 

prevenir esse surto, a 1ª Etapa do Manejo Ambiental 2015 foi realizada no período de 30 

de março a 13 de abril de 2015 por meio da Secretaria Municipal da Saúde através do 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, em parceria com a 

Prefeitura Municipal e as Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, Agricultura e 

Pecuária, Administração, Meio Ambiente, Educação e Esporte. 

O trabalho foi dividido em três partes: uma com o maquinário pesado realizando 

a limpeza em terrenos com acúmulos de lixo em alguns pontos críticos dos bairros da 

cidade, uma equipe de braçais na roçagem de terrenos baldios com mato muito alto, para 

assim poder retirar os possíveis criadouros e a outra parte consistiu na retirada de lixo dos 

imóveis através das equipes compostas por Agentes de Combate as Endemias (ACE), 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 120 braçais contratados para esta ação.  

Medidas de controle são implantadas no município de Jataí no decorrer dos três 

anos, porém, nota-se que as experiências de controle realizadas são difíceis de serem 

sustentadas por longos períodos. Parte devido as modificações climáticas sazonais que 

favorecem a multiplicação e disseminação do vetor, e parte devido ao déficit nos 
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suprimentos de recursos necessários para programas e políticas de controle ininterruptos 

no decorrer do ano todo.  

De acordo com Silva et al. (2008), políticas ineficazes de combate ao vetor e 

falta de conscientização da população, justificam o controle precário da dengue. Esses 

mesmos autores sugerem ainda que, para controlar o vírus de forma efetiva, é preciso 

investir na prevenção e no combate do mosquito, visto que, há um déficit nos 

investimentos designados para essa finalidade, principalmente na quantidade de 

funcionários. A transferência de recursos tem sido intermitente e insuficiente para as 

políticas de erradicação do vetor da dengue, para os municípios infestados no País 

(TEIXEIRA, 2000). 

Segundo é mostrado no 1º Manejo Ambiental em 2015, foram retiradas grande 

quantidade de entulhos, inservíveis e lixo nas residências e terrenos baldios da cidade, 

estimando-se em 480 toneladas. Com o maquinário, foi possível realizar a limpeza em 

terrenos de grande proporção e a concomitante retirada de entulhos presentes nestes 

locais, retirados aproximadamente 1.864 toneladas. Resultou em um total de 2.344 

toneladas de entulhos, inservíveis e lixo, que serviriam de criadouros para o mosquito 

transmissor da Dengue (Figura 16). A remoção dos criadouros foi realizada juntamente 

com a orientação em saúde para a população. 

Conforme a figura 16, foi observado que nesta etapa o quantitativo de material 

recolhido em 2015 aumenta em relação ao ano de 2014. e A menor retirada de entulhos 

em 2014 sugere forte contribuição para o aumento significativo nos números de casos de 

dengue em 2015. Por outro lado, a maior retirada de entulhos em 2015, pode ter 

contribuído para uma diminuição dos casos de dengue no ano de 2016. Estudos anteriores 

mostraram que a disponibilidade desses depósitos está mais direcionada à ação do homem 

do que a outros tipos, os quais se tornam criadouros do vetor apenas em período de chuva 

(GOMES et al., 2012). Observa-se que a figura 16 contempla os anos de 2011, 2012, 

2013, 2014 e 2015 devido ao núcleo de vigilância epidemiológica ter fornecido dados de 

anos anteriores e não ter fornecido os dados do ano subsequente de 2016, o qual faz parte 

dos anos de estudo do trabalho. 
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Figura 16. Quantitativo de material retirado nas 1ª etapas dos manejos ambientais. Jataí, GO, 2011 a 

2015. 

 

 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

 

No município de Jataí nos três anos investigados, foram encontrados diversos 

focos positivos para a proliferação do Aedes aegypti, como: depósitos móveis (pratos, 

vasos, frascos com plantas, bebedouros de animais), os depósitos de armazenamento de 

água baixo (cisternas, poços, caçambas) , depósitos naturais (buracos em arvores e em 

rochas, axilas de folhas),  lixos e entulhos, pneus e materiais rodantes, assim como os 

depósitos fixos (tanques em obras, piscinas não tratadas, calhas, lajes).  Conforme o 

estudo realizado em Icaraí, Caucaia, Ceará, por Sales (2008) com foco nas ações de 

educação em saúde para prevenção e controle da dengue, as atividades educacionais em 

saúde, assim como as campanhas de controle e de informatização são fontes cruciais na 

redução de reservatórios do vetor Aedes aegypti, e ainda conforme o autor, tende a ter 

eficiência superior aos produtos químicos (SALES, 2008). 

É notório que ações e políticas para o controle do vetor devem ser contínuas 

durante o ano todo. A limpeza de terrenos somente nos dois períodos do Manejo por ano 

não reduz a quantidade de casos de dengue na cidade pois, além do quantitativo de 

terrenos limpos ser irrisória, não é cobrada taxa dos proprietários, permitindo assim, que 

ao decorrer do ano o terreno fique cheio de mato e a população continue a jogar lixo 

nestes locais. Portanto é necessária ação de limpeza periódica. 

A Secretaria Municipal da Saúde - Núcleo de Vigilância Epidemiológica e 

Ambiental em Saúde/ Jataí-GO relata que as campanhas de educação em saúde são 
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realizadas frequentemente, porém, ainda se identifica um déficit tanto de contribuição 

quanto de conscientização por parte da população. O exposto acima é preocupante, visto 

que a dengue está diretamente relacionada aos cuidados com materiais dispostos 

incorretamente, deixando-os acumularem água. Sugerem ainda a realização de autuações 

e multas como medidas que auxiliariam para que a população contribuísse com o combate 

à dengue de forma mais efetiva. 

 

4.6. Propostas e Medidas de prevenção 

 

Uma das razões que justifica o número de focos de mosquito no município é a 

grande quantidade de lixo produzido diariamente e coletado de forma inadequada ou 

insuficiente, além da atuação mais frequente das políticas públicas. Concomitante ao 

exposto acima, em Jataí, existem fatores que possibilitam o desenvolvimento de 

criadouros como por exemplo, o acúmulo de dejetos orgânicos e recicláveis alocados em 

terrenos baldios. O poder público juntamente com órgãos de pesquisa e a própria 

comunidade, devem atuar juntos para impedir o ciclo de contaminação e eliminar por 

completo os focos de proliferação do vetor conforme sugerido por SILVA et al. (2008). 

Pelos tipos de criadouros/depósitos encontrados nas residências, verifica-se a 

necessidade de estar em constante atividade educativa de esclarecimento à população 

sobre o risco de proliferação e transmissão doméstica do vetor. Os inúmeros terrenos 

baldios e a quantidade de lixos recolhidos, sugerem a implantação urgente de práticas 

contínuas e assíduas da vigilância epidemiológica no município de Jataí, assim como 

políticas de educação ambiental direcionadas à população. De acordo com Teixeira 

(1999), os hábitos culturais no ambiente doméstico, favelização, prédios antigos e a 

dificuldade de intervenções dos agentes de saúde nas residências permitem a manutenção 

da infestação vetorial. 

A comunicação, educação e mobilização social, através de palestras, simpósios, 

informativos, assim como o conhecimento pela vigilância epidemiológica das condições 

de vida e das prioridades comunitárias associadas aos investimentos governamentais, 

parecem apontar para caminhos de controle da doença em Jataí. Busato (2014), alega ser 

essencial acentuar o acompanhamento, registro e controle dos focos do vetor, assim como 

aprimorar a educação continuada em entomologia, principalmente em campanhas que o 

público alvo é a comunidade. Um outro estudo a respeito da prevenção da dengue sugere 

como medidas o uso de agente químicos larvicidas ou anti-mosquitos quando necessário, 
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a disponibilização de recursos para saneamento ambiental, mudança comportamental nos 

hábitos da comunidade, atividades contínuas e rotineiras até a eliminação por completo 

do vetor com medidas educacionais constantes (TEIXEIRA, 1999). 

A associação entre os casos de dengue e o aparecimento de focos do Aedes 

aegypti tem sido relatada por vários autores (SOUZA; SILVA; SILVA, 2010; RIBEIRO 

et al., 2006; PENA et al., 2006). Dessa forma, o cenário epidemiológico brasileiro atual 

reforça que estudos entomológicos devem ser feitos para buscar um melhor entendimento 

sobre os fatores que influenciam no comportamento reprodutivo do vetor (BUSATO, 

2014). 

Portanto, em Jataí, durante todo o ano são notificados casos de dengue, em 

menor escala em períodos de seca, porém nunca ausentes. Esses dados nos indicam que 

ações de vigilância e controle do inseto na cidade são necessárias ao longo de todo o ano, 

e não somente nos meses mais quentes, chuvosos e úmidos. A partir disso, é 

imprescindível a intensificação do acompanhamento, registro e controle dos focos, assim 

como a ampliação das ações de educação em saúde, em especial, as campanhas junto à 

comunidade, além de estar em constante alerta. Afinal, o Aedes aegypti é um transmissor 

potencial não só da dengue, como também da febre amarela, zika e outras arboviroses. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que em Jataí ocorreram sucessivas reincidências de casos por 

dengue, com número crescente de casos notificados durante os anos, o que merece maior 

atenção e esforços da vigilância sanitária, epidemiológica e vetorial, assim como da 

população em geral para a resolução da problemática de acordo com a realidade local. 

O Setor Centro se destacou com altíssimas notificações de dengue durante os 

três anos. Nesse estudo, a geografia evidenciou a distribuição espacial do processo saúde-

doença dos indivíduos por regiões de moradia, fator que vem a contribuir com 

implementações de políticas públicas de saúde nos bairros que identificaram maior foco 

da doença. 

Casos de dengue foram registrados durante todos os meses do ano com picos 

entre fevereiro até maio. Os dados pluviométricos registraram maior incidência de chuvas 

no primeiro semestre do ano, mais especificamente de janeiro a abril. De maneira geral, 

o estudo evidenciou uma relação entre o aumento das chuvas e um maior número de casos 
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de dengue, em especial nos meses seguinte após o início do período chuvoso. Ao avaliar 

a temperatura isoladamente, observa-se uma pequena associação com as incidências de 

dengue no município. Já a variação da precipitação contribuiu para explicar os casos de 

dengue de forma mais significativa, assim como a umidade relativa do ar teve 

participação influente na incidência da dengue. 

Esses resultados sugerem que variáveis climáticas contribuem para proliferação 

do vetor e aumento do número de casos da doença, mas isso pode ser minimizado se os 

criadouros do Aedes aegypti forem eliminados Infere-se a necessidade de estudos de 

seguimento e ações constantes de agentes de saúde e prefeitura para eliminar o acúmulo 

de lixos em terrenos baldios e depósitos de água abertos em residências, focos para a 

proliferação do mosquito.  

Com o estudo do perfil epidemiológico dos casos de dengue no município de 

Jataí foi possível identificar maior prevalência da doença no sexo feminino, em 

indivíduos alfabetizados, e entre 20 e 39 anos, além da maioria dos casos serem 

classificados como dengue clássica e apresentarem tendências no aumento dos casos de 

dengue hemorrágica. Os exames mais utilizados para confirmação de diagnósticos, foram 

a pesquisa de NS1 e a sorologia de IgM e isolaram na cidade nos três anos os sorotipos 

DENV-1 e DENV-4. Esses achados são fundamentais no direcionamento de políticas de 

saúde voltadas para os grupos mais afetados. 

No período do estudo foram identificados diversos criadouros de dengue, em 

especial grande quantidade de entulhos e lixo nas residências e terrenos baldios da cidade. 

Constatou-se ainda que, no ano de 2015 houve um aumento dos materiais recolhidos nas 

campanhas de Manejo Ambiental, considerado como suposto contribuinte no crescente 

dos casos de dengue de 2014 para 2015. Os presentes dados revelaram que o município 

de Jataí intensifica as campanhas e mobilizações de prevenção e controle apenas em 

períodos endêmicos, técnica que soluciona o problema a curto prazo, porém inviável para 

a erradicação do vetor. Daí a reincidência de casos em anos alternados. 

Por fim, os resultados encontrados nesse estudo permitem concluir a importância 

do papel crucial dos programas de educação em saúde, os quais devem ser ampliados e 

revitalizados com o objetivo de garantir o repasse de informações entomológicas 

construtivas para a população no controle do vetor. E no que diz respeito a melhor 

adaptação do Aedes aegypti em épocas de calor e em água limpa durante períodos 
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chuvosos e úmidos percebe-se que, ainda há muito o que entender sobre a influência de 

fatores ambientais no ciclo de vida do mosquito da dengue e no processo de transmissão 

da doença.  

 

6.  RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados obtidos nesta pesquisa, sugere-se que além de 

mobilizações realizadas pelos órgãos responsáveis pelo controle de endemias, 

mobilizações da própria comunidade devem acontecer de forma coletiva, com ações 

individuais que venham a interferir de forma micro nos domicílios, mas que necessitam 

extrapolar este espaço, levando a ocorrência de ações de forma macro em territórios, 

bairros e cidades. 

Concomitante ao exposto acima, os profissionais de saúde devem ser capacitados 

a instruírem adequadamente os indivíduos de forma que os mesmos se sensibilizem e 

sintam-se co-responsáveis pelo seu adoecimento, afim de modificarem seus hábitos e 

costumes e se mobilizem para melhorar o ambiente que vivem. Outro ponto crucial é a 

articulação da intersetorialidade que precisa ser utilizada no cotidiano de trabalho das 

mais variadas equipes, não apenas em circunstancias de surtos, mas em todo o decorrer 

dos meses do ano no município., visto que a “a união faz a diferença”. 

O estudo aponta para a necessidade de a equipe de vigilância do município 

padronizar e realizar uma correta e adequada coleta e análise dos dados obtidos do 

formulário de notificação da referida arbovirose. E sugere que, para isso, devem ser 

elaborados formulários que contenham os dados imprescindíveis, porém, de fácil 

preenchimento. Além de ser fundamental a valorização, pelos próprios profissionais, das 

informações que serão repassadas para o nível estadual e federal, assim como para 

instituições com fins de pesquisas e para a alimentação dos bancos de dados 

epidemiológicos públicos sempre que solicitadas. Conscientizando-os da importância 

dessas informações para as suas ações e para o controle da dengue. Para isso é importante 

uma constante capacitação de todo o pessoal envolvido. 

A pesquisa sugere reflexões relativas às ações educativas implantadas para a 

prevenção da dengue em Jataí-GO, e como a população tem se comportado em relação a 
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gravidade da doença. Infere ainda, a necessidade de aprofundar em pesquisas sobre o 

conhecimento detalhado da realidade de cada setor e sua comunidade, priorizando suas 

subjetividades e determinantes sociais que interferem no comportamento dos indivíduos 

e da coletividade, visto que, a dengue continua sendo um relevante problema de saúde 

pública neste município do sudoeste goiano. 
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