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Resumo – No Brasil, alguns fatores são apontados como grandes responsáveis pela disseminação 
da doença transmitida pelo Aedes aegypti, tais como, a ausência ou ineficiência dos serviços de 
saneamento básico e distribuição de água. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi utilizar o 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) como ferramenta para analisar a relação entre os casos 
notificados de dengue no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em 2012 e o 
número de pessoas atendidas pelos serviços de coleta de resíduos, coleta e tratamento de esgoto e 
distribuição de água em 42 municípios da Bacia do Capibaribe. A partir da comparação do mapa 
síntese dos indicadores, obtido pelo método de álgebra de mapas, e do mapa contendo os casos de 
dengue reportados no SINAN, concluiu-se que os indicadores isoladamente não influenciaram no 
aumento da notificação de dengue. Logo, outras variáveis, como adensamento populacional, clima, 
condição de moradia, sexo, idade, instrução e renda, podem estar agindo em conjunto com os 
indicadores para aumentar os casos de dengue. Ademais, suspeita-se que a subnotificação de casos 
possa ter gerado resultado falso-negativo. 
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ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN DENGUE CASE 

 NOTIFICATIONS AND INDICATORS OF BASIC SANITATION AND 
WATER DISTRIBUTION IN THE CAPIBARIBE RIVER BASIN  

USING THE GIS 
 
Abstract – In Brazil, some factors are pointed out as the main reasons for the vector-borne diseases 
(VBD) dissemination, such as the absence or inefficiency of basic sanitation services and water 
distribution. In this context, the aim of this study was to use the GIS as a tool to analyze the 
relationship between reported cases of dengue in 2012 available on Notifiable Diseases Information 
System (SINAN) and the number of people attended by the services of waste collection, collection 
and treatment of sewage and water distribution in 42 municipalities of the Capibaribe river basin. 
From the comparison of indicators synthesis map, built through the map algebra method, and the 
dengue cases map, it was concluded that the indicators alone hadn’t influence in the increase in the 
number of dengue notifications. Thus, the dengue cases are likely to be multifactorial, involving 
population density, climate, housing conditions, sex, age, education and income. In addition, the 
underreporting of dengue may have created false-negative results. 
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INTRODUÇÃO 
A dengue possui ocorrência em uma vasta região do planeta e tem se destacado entre as 

doenças emergentes com grande potencial para se manifestar nas formas graves e letais entre a 
população (Flauzino et al., 2009). O vírus pode ser transmitido por duas espécies de mosquito, no 
entanto, no Brasil, o Aedes aegypti é único vetor responsável pela transmissão da dengue, não tendo 
sido relatados casos da doença relacionados ao mosquito A. albopictus, importante vetor na Ásia 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). As epidemias desta doença têm se tornado frequentes em 
algumas cidades brasileiras e devido ao seu alto potencial de disseminação — de acordo com dados 
do Ministério da Saúde (2015), o vírus da dengue está largamente presente em 4.318 municípios 
brasileiros — e gravidade dos sintomas associados, a dengue vem preocupando as autoridades 
sanitárias no Brasil e no mundo. 

No ano de 2013, o Brasil já engrossava as estatísticas da doença nas Américas representando 
80% dos casos, estando grande parte deles associados ao “inchaço” das médias e grandes cidades 
pelo fluxo rural-urbano dos últimos 30 anos (Tauil, 2001; Bessa-Júnior et al., 2013). A falta de 
estrutura das cidades para receber este elevado contingente populacional culminou em péssimas 
condições de habitação e saneamento básico, particularmente, coleta de lixo, coleta e tratamento de 
esgoto e falta de tratamento de água para os moradores dos grandes centros urbanos (Costa e Natal, 
1998; Tauil, 2001; Tucci, 2002). Segundo Tauil (2002), estes fatores têm contribuído para que o A. 
aegypti se multiplicasse e se disseminasse nos dias atuais. Dados mais recentes do Ministério da 
Saúde (2015) deixam claro que a dengue não é apenas um problema das grandes cidades: com a 
proliferação dos mosquitos aliada à cocirculação dos quatro sorotipos, a dengue passou a ser 
notificada em municípios de todos os portes populacionais. Somente em Pernambuco, dos anos de 
1995 a 2006, foram reportados 378.374 casos de dengue e 612 casos de dengue hemorrágica, a 
forma mais letal da doença, com 33 mortes (Cordeiro et al. 2007). Já no último ano, em 2016, de 
acordo com o Ministério da Saúde, o Nordeste somou 324.815 casos confirmados de dengue, sendo 
35.688 casos em Pernambuco, o maior número registrado desde o surto de 2002, ano em que foram 
registrados 99.652 casos de da doença.   

Diante deste cenário, o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), como ferramenta na 
análise de doenças, vem ganhando destaque por facilitar o planejamento das ações de controle, já 
que permite a visualização simplificada dos locais de ocorrência de diversas enfermidades. No caso 
das doenças transmitidas por vetores, grupo onde se enquadra a dengue, a delimitação dos pontos 
críticos em um mapa permite o direcionamento eficaz dos agentes de saúde no que tange à 
aplicação de atividades de controle e dos agentes governamentais, na formulação de políticas 
públicas. Estas facilidades fazem com que o SIG seja de grande utilidade na saúde pública 
(Carneiro e Candeias, 2010).  Em suma, o SIG possui a capacidade de armazenamento das 
informações geográficas e possibilita correlacioná-las com dados tabulares, ajudando na 
determinação espacial das doenças e na análise de indicadores epidemiológicos. O Sistema de 
Informações Geográficas é, inclusive, tratado como uma ferramenta eficaz para gerenciar o 
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) (FUNASA, 2002; Bessa-Júnior et al., 2013).  

Posto o aumento da notificação de casos de dengue em território nacional e a sua relação, 
segundo Costa e Natal (1998), Tauil (2001) e Tucci (2002), com a ineficiência dos serviços de 
saneamento básico e a escassez de trabalhos com enfoque no tema a ser aqui explorado, o presente 
estudo tem por objetivo comparar dados sobre distrubuição de água, coleta de esgoto e resíduos e 
tratamento de esgoto com o número de casos de notificação de dengue nos 42 municípios que 
integram a Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, utilizando um SIG, o software ArcGis 10.1, para 
o cruzamento e comparação das informações geradas. Assim sendo, os fatores de risco e os casos de 
dengue serão cruzados para tentar explicar os números da doença encontrados para os municípios 
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da bacia. A partir dos resultados, procura-se-á contribuir com uma melhor identificação e 
determinação do papel que têm os indicadores socioambientais selecionados na incidência e 
propagação da enfermidade nos municípios estudados, possibilitando a aplicação de melhores 
estratégias para o seu combate.  

 

METODOLOGIA 
Caracterização da área de estudo 

Segundo a APAC (Agência Pernambucana de Águas e Climas), a bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe (Figura 1) está localizada na porção nordeste do estado de Pernambuco e estende-se por 
cerca de 280 km até alcançar a sua foz, na cidade do Recife. O rio Capibaribe nasce na divisa dos 
municípios de Poção e Jataúba, na Zona do Agreste na região semiárida do Estado de Pernambuco. 
Desde a sua nascente à sua foz o rio corta 42 municípios, dos quais 15 estão totalmente inseridos na 
bacia e 26 possuem sua sede na mesma. A bacia em questão abrange uma área de drenagem de 
7.454,88 km2, correspondente a 7,58% da área do estado de Pernambuco. (PERNAMBUCO, 2010). 
De acordo com o Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, a área de estudo 
enfrenta problemas pertinentes à carência de investimentos para a universalização no abastecimento 
de água nas áreas urbanas e rurais e de esgotamento sanitário nas áreas urbanas dos 42 municípios 
da bacia (PERNAMBUCO, 2010). Estas condições podem contribuir significativamente para o 
aumento no número de casos de notificação de dengue nesta porção do estado de Pernambuco. 

 
Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Capibaribe 

Seleção e tratamento de dados  
Foram selecionados quatro indicadores, enquadrados na dimensão socioambiental, são eles: 

população atendida pela distribuição de água (PADA), população atendida pela coleta de esgoto 
(PACE), população atendida pelo tratamento de esgoto (PATE) e população atendida pela coleta de 
resíduos (PACR). Os dados relacionados aos três primeiros indicadores foram obtidos através do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2012) e os dados de PACR, são 
provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Os dados relacionados 
aos casos de dengue para os municípios da bacia do Capibaribe foram obtidos por meio do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN, 2012). É importante ressaltar que neste estudo 
optou-se trabalhar com os dados dos indicadores no período de 2012, para que fossem compatíveis 
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com o período mais recente da notificação dos casos de dengue disponíveis no SINAN. A exceção 
ocorreu para o indicador PACR, porque os últimos dados inseridos no IBGE, em se tratando da 
população atendida pela coleta de resíduos, são do ano de 2010. O SNIS possui dados para este 
indicador no ano de 2012, todavia, as informações não contemplam todos os municípios da bacia. 

Os dados dos indicadores foram organizados em tabelas no Microsoft Excel® e inseridos em 
um banco de dados específico para a bacia estudada utilizando-se o software ArcGis 10.1. Estes 
dados tabulares presentes no banco de dados geográficos (GDB) foram transformados em shapefile 
para possibilitar a conversão para arquivo raster. Os arquivos raster foram reclassificados, 
utilizando-se o método de classificação “intervalo idêntico”, para que os valores dos dados fossem 
divididos em subintervalos de tamanhos iguais. Atribuiu-se cinco classes para estes valores, que 
foram automaticamente geradas pelo ArcGis. Em “New values”, surgiram as notas de 1 a 5, sendo 
1 atribuído à classe que indicava situação mais crítica e 5, àquela que denotava a melhor situação 
para um conjunto de valores de um determinado indicador. Este procedimento foi repetido para 
cada um dos quatro arquivos raster, que representava, cada qual, os indicadores estudados. A 
álgebra de mapas se deu através da sobreposição das camadas de informação utilizando-se a 
calculadora raster. Atribuiu-se peso de 0,25 para cada um dos indicadores, baseando-se na 
concepção de que cada qual possuía igual grau de importância para a suposta associação com os 
casos de dengue nos municípios da bacia do Capibaribe. 

À parte, foram trabalhados os dados pertinentes ao número de casos de dengue para 
possibilitar a sua inserção no ArcGis. Vale salientar que antes de serem submetidos ao ArcGis, estes 
dados do SINAN foram previamente transformados para obtenção da porcentagem da população de 
2012 de cada município da bacia (dados do IBGE, 2012) infectada pelo vírus da dengue. A tabela 
com as informações do SINAN foi vinculada ao shapefile da bacia do Capibaribe, permitindo a 
criação de um conjunto de valores classificados em intervalos idênticos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a aplicação de todos os procedimentos acima descritos, foi obtido o mapa síntese para os 
quatro indicadores trabalhados (PADA, PACE, PATE e PACR) (Figura 2). Os municípios 
destacados em vermelho foram os que apresentaram a pior situação para todos os indicadores e 
aqueles destacados em verde escuro (Caruaru, Recife e Vitória de Santo Antão), exibiram os 
melhores resultados. Os municípios que apresentaram destaque negativo foram: Casinhas, Vertente 
do Lério, Jataúba, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, Cumaru, Bom Jardim, 
João Alfredo e Glóia do Goitá, com índice entre 1 e 1,8. Já a manipulação dos dados e criação de 
classes de intervalos idênticos para os valores coletados no SINAN, resultou em um mapa contendo 
o percentual da população afetada pelo vírus da dengue nos 42 municípios da Bacia do Rio 
Capibaribe (Figura 3).  

As informações sintetizadas em ambos os mapas, permitiram a visualização de forma mais 
clara sobre existência ou não da relação entre os indicadores (PADA, PACE, PATE e PACR) e os 
casos de dengue reportados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 
Baseando-se no pressuposto de que a dengue é uma doença de veiculação hídrica, tendo a sua 
ocorrência agravada pelos serviços de saneamento inadequados e baixa distribuição de água (Costa 
e Natal, 1998; Tauil 2001; Tucci, 2002), era de se esperar que os municípios com uma menor 
abrangência destes serviços possuíssem os maiores números de notificação de casos de dengue, 
situação que não foi constatada na maior parte dos municípios neste estudo, já que não foi 
observado um comportamento linear no aumento de casos de dengue à medida que a cobertura dos 
serviços de saneamento básico e distribuição de água diminuíam.  Se houvesse forte relação entre os  
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Figura 2 – Mapa síntese congregando os quatro indicadores PADA, PACE, PATE e PACR. 

 
Figura 3 – Mapa do percentual dos casos de dengue registrados para os 42 municípios da Bacia do Capibaribe. 

casos de dengue x saneamento básico e distribuição de água, o município de Casinhas, por exemplo, 
que possui a menor cobertura de coleta de resíduos, coleta e tratamento de esgoto e distribuição de 
água, figuraria no mapa da Figura 3 com a pior situação em número de casos de dengue e o 
município do Recife, com uma das situações mais favoráveis em torno dos indicadores, teria menor 
quantidade de casos da doença. Presume-se, com base nestes resultados, que outras questões 
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podem, em conjunto com a deficiência na cobertura de saneamento básico e distribuição de água, 
ter um importante papel para o aumento da transmissão do vírus pelo Aedes aegypti.  

Variáveis como adensamento populacional têm sido frequentemente apontadas como fator de 
risco para ocorrência de dengue (Costa e Natal, 1998), juntamente com sexo, idade, instrução e 
renda, presença de detritos não reutilizáveis, condições de moradia e características climáticas 
(Cordeiro et al., 2007; Flauzino et al., 2009; Leite, 2010). De fato, o último censo do IBGE (2010) 
mostra que o município de Recife, onde houve maior número de notificações de dengue, possuía 
maior densidade populacional, com 7.039,64 habitantes/km2 e dados do IPEA (2010) dão conta de 
que 23,5% da população habitava em favelas. Estes achados corroboram, em parte, os estudos de 
Leite (2010), de que as áreas com menor densidade de moradores têm menor número de casos de 
dengue reportados. Destaca-se que, “em parte”, porque os municípios de Limoeiro e Vertentes têm 
menor densidade populacional em relação à Recife, com 202,53  e  92,82 habitantes/km2, 
respectivamente, e mesmo assim, se enquadraram na mesma faixa, de 0,65 a 0,80% da população 
acometida pelo vírus da dengue. Neste caso, a combinação do conjunto de variáveis acima 
destacadas pode ter influenciado neste resultado. Outro ponto que deve ser ressaltado é a falha na 
fonte de origem dos dados.  

Paula e Deppe (2005) mostraram que durante confecção do SIG-Dengue, foram encontradas 
inconsistências nos dados do próprio SINAN, resultantes da importação de casos autóctones, ou 
seja, o município de provável infecção não era ele mesmo. A subnotificação de casos de dengue 
também pode ter influenciado no baixo número de ocorrência da doença nos municípios com menor 
abrangência dos serviços de saneamento básico e distribuição de água. A subnotificação no SINAN 
pode estar associada à qualidade dos registros médicos, à assistência médica precária ou prestada ao 
paciente, ao grau de suspeita clínica do médico ou mesmo, à baixa procura dos sistemas de saúde 
pelas pessoas que apresentam os sintomas da dengue (Vasconcelos et al., 2000; Moraes e Duarte, 
2009). Ademais, no Brasil, não existe o hábito da notificação espontânea de doenças pelos médicos 
(Vasconcelos et al., 1998). Diversos estudos soroepidemiológicos, inclusive, revelaram grande 
discrepância entre seus resultados e o número de casos notificados no SINAN (Vasconcelos et al., 
2000; Moraes e Duarte, 2009). 
 
CONCLUSÃO 

Não foi observada uma relação direta entre os indicadores pertinentes aos serviços de 
saneamento básico e distribuição de água, testados isoladamente, e o número de casos de dengue 
disponibilizados no SINAN. De qualquer forma, os resultados aqui reportados, não diminuem a 
importância que a descentralização do saneamento básico e distribuição de água possuem na 
redução das notificações de pessoas infectadas pelo vírus. Como já mencionado anteriormente, a 
ausência ou ineficiência na coleta de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgoto e distribuição 
de água, podem ser coadjuvantes no aumento de casos de dengue, quando aliadas a outras variáveis, 
tais como o adensamento populacional e condições de moradia. Além disso, deve ser considerada a 
subnotificação, já constatada em vários estudos, de dengue no Brasil. Para o aumento da 
confiabilidade dos dados disponíveis no SINAN, é imprescindível que haja a mudança de conduta 
dos médicos e pacientes, através da notificação espontânea de pacientes infectados pelo vírus da 
dengue e pelo aumento da procura dos pacientes que manifestem os sinais clínicos da doença por 
uma unidade de saúde mais próxima. Sugere-se também, a elaboração de um SIG-Dengue para o 
estado de Pernambuco com banco de dados robusto para contribuir com os dados presentes no 
sistema SINAN. 
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