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RESUMO 

 

A dengue é um agravo de importância nacional, assim como para o estado do 
Ceará. Com isto, faz-se necessário conhecer a situação epidemiológica do estado a 
fim de proporcionar conhecimento para planejamento das formas de prevenção. O 
objetivo deste estudo foi caracterizar a tendência temporal da dengue e identificar a 
dinâmica da incidência de casos no estado do Ceará, bem como identificar 
aglomerados de maior incidência da doença. Estudo ecológico com dados obtidos 
no SINAN DATASUS. As variáveis analisadas foram a incidência da dengue e de 
dengue grave na população geral e em menores de 15 anos. O período de análise 
foi segmentado em três grupos de quatro anos: 2001 a 2004; 2005 a 2008; e 2009 a 
2012. Realizou-se regressão linear contínua e com pontos de inflexão para 
caracterizar a tendência temporal e posteriormente, análise espacial com elaboração 
de mapas com valores da incidência média bruta, com a incidência suavizada pelo 
método Bayesiano Empírico Local e também com a autocorrelação espacial 
utilizando o índice local de associação espacial para o MoranMap. A maioria dos 
municípios do estado do Ceará encontra-se com incidências brutas entre 0,1 e 206 
casos de dengue/100.000 habitantes nos três períodos. Ocorreu aumento do número 
de municípios com maiores incidências de 2005 a 2008. Verificou-se um padrão com 
o aumento da incidência do início de cada ano do até o mês maio ao longo de todo o 
período do estudo. Em seguida, a incidência decresce até o mês de agosto 
chegando até outubro em alguns períodos. Depois disso, a incidência apresenta um 
leve crescimento até o início do ano seguinte. Ocorreu aumento da incidência da 
dengue, mas não de forma gradativa. Os anos se intercalaram entre incidências 
baixas e altas. Os anos com maiores incidências foram: 2001 com 672,27 casos de 
dengue por 100.000 habitantes e 2012 com 607,29. Os de menores incidências 
foram 2004 com 48,39 e 2009 com 47,11. Também se observa uma tendência 
crescente para os casos de dengue grave em menores de 15 anos. De 2001 a 2004, 
verificou-se um aglomerado de incidência alta na região centro oeste do estado e 
três de incidência baixa nas regiões centro leste, noroeste e norte do Ceará. De 
2005 a 2008, destaca-se um aglomerado de incidência alta na região sudeste e dois 
de incidência baixa nas regiões centro leste e outro no noroeste do estado. De 2009 
a 2012, um aglomerado de incidência alta na região centro oeste e um de incidência 
baixa na região centro leste. Conclui-se que há uma tendência ascendente da 
incidência da dengue na população geral e da dengue grave em menores de 15 
anos. No entanto, não se verificou uma região que se mantivesse com valores altos 
ou mesmo com valores baixos estatisticamente significantes, mas verifica-se, na 
região sudoeste, principalmente o município de Tauá uma área com incidência 
elevada para a dengue e a região centro leste como a de menor incidência. 

Palavras-chave: Epidemiologia; Dengue; Análise espacial; Tendência; Análise de 

regressão. 
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ABSTRACT 

 

Dengue has a worrying relevance for the state of Ceará, and therefore it is needed to 
understand the epidemiological situation in the state in order to raise knowledge for 
further forms of prevention. The aim of this study was to characterize a temporal 
tendency of dengue and identify clusters of major incidence of the disease. 
Ecological study was based on acquired data at DATASUS, Healthy Ministry system. 
The analyzed variables were the incidence of serious dengue in the general 
population and on persons under the age of 15. The analysis period was segmented 
in three groups of four years: 2001-2004, 2005-2008 and 2009-2012. A continuous 
linear regression was done with inflection points to characterize a temporal tendency 
and spatial analysis with map elaboration by Local Empirical Bayesian method, and 
also with spatial autocorrelation using local index of spatial association for 
MoranMap. Most of the municipalities of the state of Ceará has gross incidences 
between 0,1 and 206 cases of dengue per 100.000 inhabitants in the increased 
number of municipalities with major incidences from 2005 to 2008. An increasing 
incidence of dengue occurred, but in a gradual way. The years intersperse in low and 
high incidences. The years of major incidences are: 2001 with 672,27 cases of 
dengue per 100.000 inhabitants and 2012 with 607,29. The ones with the lowest 
incidences were 2004 with 48,39 and 2009 with 47,11. There is also an increasing 
tendency to serious cases of dengue for those under the age of 15. From 2001 to 
2004 there was a cluster of high incidence and two of low incidence. In the period of 
2005 to 2008, one cluster of high incidence and two of low one was verified. Still from 
2009 to 2012 one cluster of high incidence and one of low was featured. Thus, the 
conclusion is that there is an ascending tendency for incidence of dengue on general 
population and serious dengue on those under the age of 15. There is no region to 
be told with clusters of high values or with low values statistically significant, except 
the southeastern region, mainly the municipality of Tauá, that holds high incidence of 
dengue and central eastern region with low incidence. 

 

Keywords: epidemiology, dengue, spatial, analysis, tendency, regression analysis 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Biologia e transmissão  

A dengue é uma doença infecciosa, não contagiosa e seu agente 

etiológico é um vírus, do gênero Flavivirus, DENV, da família flaviviridae 

(GUBLER, 1998; WEAVER e VASILAKIS, 2009). Desde 1943, ano que marcou 

o primeiro isolamento viral da dengue, até o momento, quatro tipos de vírus da 

dengue com diferentes propriedades antigênicas, caracterizadas nos sorotipos 

DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, são verdadeiramente conhecidos 

(BRASIL, 2009b). Ao longo dos anos, ocorreu um aumento do número de 

países com a presença da doença assim como quantidade de sorotipos virais 

circulantes. Cada localidade tem implicações importantes para os padrões da 

doença: severidade e hiperendemicidade (MESSINA et al., 2014).   

Em outubro de 2013, um diferente sorotipo foi isolado no estado de 

Sarawak na Malásia, em um paciente de 37 anos. Essa eventualidade marca a 

possibilidade da descoberta do DENV-5. (MUSTAFA et al., 2015). 

Um dos fatores para ocorrer a transmissão do vírus da dengue é a 

necessidade de um vetor. Cabe aos artrópodes do gênero Aedes, esse papel. 

As espécies mais conhecidas são Aedes albopictus e Aedes aegypti. Os seres 

humanos são acometidos pela doença por meio da picada de qualquer um 

desses vetores infectados com o vírus da dengue (Figura 1) (GUBLER, 1998). 

Outras arboviroses são transmitidas por estes mosquitos dentre elas se 

destacam a Febre Amarela, Chikungunya e Zika, estas duas últimas com sinais 

e sintomas semelhantes aos da dengue (RODRÍGUEZ-MORALES, 2015; 

RODRIGUEZ-MORALES, 2015). O A. albopictus é um vetor potencial de 23 

arboviroses sejam elas de forma natural, eventual ou em laboratório.  

 

Quadro 1. Agravos que apresentam o mosquito Aedes albopictus como 

potencial vetor. 

1. Keystone  

2. Dengue  
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3. Encefalite Equina de Leste 

4. Encefalite Japonesa 

5. Potosí  

6. Tensaw  

7. Nodamura  

8. Oropuche  

9. Trivittatus  

10. Chikungunya 

11. Jamestown Canyon  

12. La Crosee  

13. Mayaro  

14. Orungo  

15. Febre do Vale Rift  

16. Febre do Rio Ross  

17. Sindbis 

18. Santo Ângelo  

19. Encefalite de St. Louis 

20. Nilo Ocidental  

21. Encefalite Equina do Oeste  

22. Encefalite Equina Venezuelana  

23. Febre Amarela 

Fonte: (ALENCAR et al., 2008) 

 

A transmissão da dengue é um fenômeno complexo pela sua 

multicausalidade (JOHANSEN;CARMO e BUENO, 2014), tendo uma rede de 

causas distais e proximais que levam a presença da doença em populações de 

todo o mundo. Destacam-se como fatores ambientais, a umidade do ar e 

temperatura ambiente (BARBOSA e LOURENÇO, 2010); já entre os fatores 

socioeconômicos, pode-se identificar a renda per capta reduzida (COSTA e 

NATAL, 1998); dentre os educacionais, a baixa escolaridade da população 

(LENZI et al., 2000); e dentre os fatores associados diretamente ao indivíduo 

temos sexo, idade e presença de comorbidades (FIGUEIREDO et al., 2010).  
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Figura 1. Ciclo de transmissão da dengue 

 

Fonte: (BRASIL, 2008b) 

 

1.2. Situação epidemiológica da dengue no mundo 

A dengue, no mundo, tem se destacado entre as enfermidades 

endêmicas, pois é considerada a mais importante das doenças virais 

transmitidas por artrópodes, sendo também a mais comum e a mais distribuída 

(BRAGA e VALLE, 2007; WHO, 2016). A Figura 2 mostra a distribuição dos 

casos de dengue no mundo atualmente. Os países destacados em verde 

identificam aqueles nos quais há transmissão autóctone. Percebe-se, 

visualmente, a concentração dos casos em locais com caraterísticas tropicais. 

A faixa entre as linhas representa a área com maior probabilidade da presença 

de Aedes aegypti.  Como observado na figura 3, ocorreu um aumento do 

número de casos de dengue no mundo longo dos anos.  
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Figura 2. Distribuição espacial de casos de dengue ou risco de dengue no 

mundo, 2014 

 

 

Fonte: (WHO, 2014c) 

 

Figura 3. Média anual de casos de dengue notificados nos países que 

notificaram dengue, 1955 a 2011. 

  

Fonte: (WHO, 2015) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 390 milhões de 

pessoas sejam infectadas com dengue a cada ano. Destas, 2,5% (500.000 

pessoas) apresentam dengue grave e necessitam de internação. A doença é 
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endêmica em mais de 100 países sendo a América, o Sudeste Asiático e o 

Pacífico Ocidental, as regiões mais gravemente afetadas. Nessas áreas 

ultrapassaram 1,2 milhão de casos em 2008 e mais de 2,3 milhões em 2010. 

Em 2015, 2,35 milhões de casos de dengue foram notificados nas Américas, 

dos quais 10.200 casos foram diagnosticados como dengue grave causando 

1181 mortes. O ano de 2015 caracterizou-se por grandes surtos de dengue em 

todo o mundo, com mais de 169.000 casos suspeitos no relato das Filipinas e 

superior a 111.000, na Malásia, um aumento de 59,5% e de 16% no número de 

casos quando comparado ao ano anterior, respectivamente. Só o Brasil relatou 

mais de 1,5 milhão de casos em 2015, cerca de três vezes maior do que em 

2014. Também em 2015, Delhi, India, registrou sua pior epidemia desde 2006, 

com mais de 15 000 casos. A Ilha de Havaí, Estados Unidos da América, foi 

afetada por um surto com 181 casos notificados em 2015 e transmissão em 

curso em 2016. Países insulares do Pacífico de Fiji, Tonga e Polinésia 

Francesa continuaram a registar os casos. (WHO, 2014a; 2016).  

 

1.3. Perfil da dengue no Brasil 

No Brasil, a dengue é uma doença endêmica e considerada 

negligenciada (HOTEZ e FUJIWARA, 2014), pois está entre os agravos que se 

desenvolvem principalmente entre pessoas mais pobres (WHO, 2014b). 

Teixeira et al. (1999), descrevem que há evidências que apontam epidemias de 

dengue desde 1846 nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, mas que 

apenas em 1916, em São Paulo, e 1923, em Niterói, há as primeiras 

referências na literatura médica de casos de dengue. A primeira epidemia no 

Brasil ocorreu em 1982 na cidade de Boa Vista, Roraima. Depois disto, 

reaparece em 1986 em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro (NOGUEIRA et al., 1999).  

De 1990 a 2013, os anos que apresentaram maiores picos 

epidêmicos foram 1998 (507.715 casos), 2002 (696.472 casos), 2008 (632.680 

casos), 2010 (1.011.548 casos) e 2013 (1.452.489 casos) (BRASIL, 2014b) 

(Figura 4). 
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Figura 4. Distribuição do coeficiente de Incidência de Dengue. Brasil, 1990 a 

2013 

 

Fonte: (BRASIL, 2014c) 

A dengue está distribuída ao longo de todo o país, desde o estado do Rio 

Grande do Sul, com o aparecimento de casos autóctones em alguns municípios a 

partir de 2007 (XAVIER et al., 2013) até os estados da região Norte (SARAIVA, 2012; 

XAVIER et al., 2014). Vários estados do país relatam a presença de Aedes aegypti 

com a circulação de vários sorotipos virais, aumento de casos graves e óbitos 

(NOGUEIRA et al., 1999; REBÊLO et al., 1999; CORRÊA;FRANÇA e BOGUTCHI, 

2005; BARBOSA e LOURENÇO, 2010; DE ASSIS RAULINO e DE OLIVEIRA, 2012; 

DE OLIVEIRA et al., 2012; VALADARES e PELUZIO, 2013; FERNANDES, MARIA 

ANGELA BELLEGARDE; ;NATAL, DELSIO; e DOMINGOS, MARIA FÁTIMA, 2014; 

LIMA et al., 2014; ROCHA et al., 2014). 

A região Sul do país foi a região que apresentou a menor incidência 

de dengue de 1990 a 2013 e a Centro-Oeste foi a que apresentou os maiores 

picos epidêmicos nos últimos anos, comparativamente as outras regiões no 

Brasil (Figura 5). 
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Figura 5. Coeficiente de incidência de Dengue, Grandes Regiões do Brasil, 

1990 a 2013 

 

Fonte: (BRASIL, 2014b)  

 

De 2007 a 2012, todos os estados do Brasil apresentaram casos de 

dengue. Em 2007, sete estados apresentaram coeficinete de incidências acima 

de 300 por 100.000 habitantes; em 2008, oito estados; 2009, nove; 2010, doze; 

2011, oito e 2012, nove. O ano de 2010 foi o que apresentou os maiores 

coeficientes. A maior epidemia ocorreu em 2009 no estado do Acre com 

incidência acima de 2.500 por 100.000 habitantes (17.630 casos) e no ano 

seguinte não apresentou nenhum caso (Figura 6). 
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Figura 6. Coeficiente de incidência da dengue por estados no Brasil, 2007 a 

2012 (por 100.000 habitantes) 

  

  

  

 

Fonte: (DATASUS, 2014) 

 

  

2007 2008 

2009 2010 

2011 2012 
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Em 2014, a região Sudeste apresentou o maior número de casos de 

dengue, 311.639 casos (52,9%) em relação ao total do país, seguida das 

regiões Centro-Oeste com 116.169 casos (19,7%), Nordeste 89.935 casos 

(15,7%), Norte 48.376 casos (8,2%) e Sul 22.988 casos (3,9%) (BRASIL, 

2014a), mas o coeficiente de incidência mostra que o Centro-Oeste continua 

sendo a região com a maior incidência, seguida pela região Sudeste com 

valores acima de 300 casos/100.000 habitantes (figura 7). 

 

Figura 7. Incidência da dengue por região, Brasil, 2014* 

 

Fonte: (BRASIL, 2014a) 

* dados sujeitos a alterações 

 

No Nordeste, o estado da Bahia apresenta o maior número de casos 

confirmados laboratorialmente 60.466 (32,68%), mas o Estado de Alagoas foi o 

que apresentou a maior incidência em 2014 (Figura 8) (BRASIL, 2014a). 
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Figura 8. Incidência de casos de dengue no Nordeste do Brasil, 2014 

Fonte: (BRASIL, 2014a) 

 

Em 2016, foram registrados 1.130.316 casos prováveis de dengue 

no país até a Semana Epidemiológica 17 (3/1/2016 a 30/4/2016). A análise da 

taxa de incidência de casos prováveis de dengue (número de casos/100 mil 

hab.), segundo regiões geográficas, demonstra que as regiões Sudeste e 

Centro-Oeste apresentam as maiores taxas de incidência, mantendo-se a 

tendência de 2015: 785,8 casos/100 mil hab. e 785,3 casos/100 mil hab., 

respectivamente. Entre as Unidades da Federação, destacam-se Minas Gerais 

(1.912,9 casos/100 mil hab.), Rio Grande do Norte (1.229,2 casos/100 mil hab.) 

e Goiás (1.002,1casos/100 mil hab.) (BRASIL, 2016). 

1.4 Dengue no Ceará 

Desde 1986, registram-se casos de dengue no Ceará com vários 

anos epidêmicos, uma tendência ascendente da incidência de dengue e um 

aumento da proporção de casos graves (LIMA et al., 2014).  

Em 2014, 16.773 casos de dengue foram confirmados, sendo que 

269 destes foram graves com 49 óbitos confirmados. O estado encontra-se 

com transmissão por dengue em 145 (79%) dos 184 municípios e 32 (17,39%) 
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destes apresentam incidência acima de 300 por 100.000 habitantes (limite 

epidêmico de acordo com MS) (SESA-CE, 2014).  

1.5  Características Clínicas e Diagnóstico 

No Brasil, é considerado caso suspeito toda pessoa que apresente 

doença febril aguda, com duração máxima de sete dias, acompanhada por pelo 

menos dois outros sinais ou sintomas como cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, 

artralgia, prostração ou exantema, associados ou não a presença de 

sangramentos ou hemorragias, com história epidemiológica positiva, tendo 

estado nos últimos 15 dias em área com transmissão de dengue ou que tenha 

a presença de A. aegypti (BRASIL, 2009b). 

Qualquer um dos sorotipos pode levar a uma doença febril, a 

dengue clássica, ou a uma forma grave da doença (GUZMÁN e KOURı ́, 2004). 

A classificação epidemiológica dos casos de dengue, na maioria das vezes é 

retrospectiva e depende de informações clínicas e laboratoriais disponíveis ao 

final do acompanhamento clínico. Esta classificação tem a finalidade de 

permitir a comparação da situação epidemiológica da dengue entre os países, 

mas não é útil para o manejo clínico (BRASIL, 2013a).  

Desde o início do reaparecimento da dengue na década de 1980 até 

2009, o Brasil, adotava a seguinte classificação: febre da dengue, febre 

hemorrágica de dengue (FHD) e síndrome do choque da dengue (SCD) 

(SIQUEIRA JR et al., 2005). Em 2009, com a revisão da classificação da 

dengue no Brasil, as novas diretrizes, assim como manual para diagnóstico e 

manejo clínico para dengue acrescentou-se a classificação dengue com 

complicação (DCC) (BRASIL, 2009a; 2013a). 

As características da classificação epidemiológica da dengue são 

(BRASIL, 2009a): 

• Dengue Clássico ou febre da dengue: paciente que tenha doença 

febril aguda, com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos 

dois dos seguintes sintomas: cefaleia, dor retro orbital, mialgia, artralgia, 

prostração, exantema. Além desses sintomas, deve ter estado nos últimos 

quinze dias em área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou haja a 

presença de A. aegypti. 
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• FHD: é o caso em que todos os critérios abaixo estão presentes. 

o Febre ou história de febre recente, com duração de sete 

dias ou menos. 

o trombocitopenia (≤ 100.000/mm3); 

o tendências hemorrágicas evidenciadas por um ou mais dos 

seguintes sinais: prova do laco positiva, petéquias, equimoses 

ou púrpuras, sangramentos de mucosas, do trato 

gastrointestinal e outros.  

o extravasamento de plasma, devido ao aumento de 

permeabilidade capilar, manifestado por: hematócrito 

apresentando um aumento de 20% no valor basal (valor do 

hematócrito anterior à doença), ou valores superiores a: 45% 

em crianças, 48% em mulheres e a 54% em homens; ou queda 

do hematócrito em 20%, apos o tratamento; ou presença de 

derrame pleural, pericárdico, ascite ou hipoalbuminemia.  

o confirmação laboratorial específica. 

• SCD: preenche todos os critérios de FHD e apresenta colapso 

circulatório com pulso fraco e rápido, diminuição da pressão arterial ou 

hipotensão, pele pegajosa e fria e inquietação ou paciente que preenche todos 

os critérios de FHD e apresenta choque profundo, com pressão arterial e pulso 

imperceptíveis. 

• DCC: e todo caso suspeito de dengue que apresente uma das 

situações abaixo. 

o caso suspeito de dengue que evolui para forma grave, mas 

não possui todos os critérios para ser encerrado como FHD.  

o a presença de uma das alterações clínicas e/ou 

laboratoriais abaixo e suficiente para encerrar o caso como 

dengue com complicações: alterações neurológicas; disfunção 

cardiorrespiratória; insuficiência hepática; hemorragia digestiva 

importante (volumosa); derrame pleural, pericárdico e ascite; 
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plaquetopenia < inferior a 20.000/mm3; ou leucometria igual ou 

inferior a 1.000/mm3. 

Com a com a Nota Técnica n.º 122 /2013 CGPNCD/DEVIT/SVS/MS, 

a partir de janeiro de 2014, o Brasil adotou uma nova classificação de caso de 

dengue revisada da Organização Mundial de Saúde: dengue, dengue com 

sinais de alarme e dengue grave.  

• Dengue: pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias 

para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença 

de A. Aegypti, que apresenta febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e apresente 

duas ou mais das seguintes manifestações: 

o Náusea, vómitos; 

o Exantema; 

o Mialgias, artralgia; 

o Cefaleia, dor retroorbital; 

o Petéquias ou prova do laço positiva; 

o Leucopenia 

• Caso suspeito de dengue com sinais de alarme: é todo caso de 

dengue que, no período de defervescência da febre apresenta um ou mais dos 

seguintes sinais de alarme: 

o dor abdominal intensa e contínua, ou dor a palpação do 

abdômen; 

o vômitos persistentes; 

o acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, 

pericárdico); 

o sangramento de mucosas; 

o letargia ou irritabilidade; 

o hipotensão postural (lipotímia); 

o hepatomegalia maior do que 2 cm; 

o aumento progressivo do hematócrito 
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• Caso suspeito de dengue grave: é todo caso de dengue que 

apresenta um ou mais dos seguintes resultados: 

o Choque devido ao extravasamento grave de plasma 

evidenciado por taquicardia, extremidades frias e tempo de 

enchimento capilar igual ou maior a três segundos, pulso débil 

ou indetectável, pressão diferencial convergente ≤ 20 mm Hg; 

hipotensão arterial em fase tardia, acumulação de líquidos 

com insuficiência respiratória. 

o Sangramento grave, segundo a avaliação do médico 

(exemplos: hematêmese, melena, metrorragia volumosa, 

sangramento do sistema nervoso central); 

o Comprometimento grave de órgãos tais como: dano 

hepático importante (AST o ALT>1000), sistema nervoso 

central (alteração da consciência), coração (miocardite) ou 

outros órgãos. 

Um caso de dengue é confirmado através de exame laboratorial ou 

quando em epidemia, por critério clínico-epidemiológico (BRASIL, 2009a). 

1.6 Controle da dengue  

Desde o início do século XX, o Brasil elabora estratégias de controle 

do A. aegypti em campanhas de controle e erradicação. Iniciando com o 

programa de Febre Amarela, pois ambas as doenças possuem o mesmo vetor 

(BRAGA e VALLE, 2007). Em 2002, implantou-se o Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD) com 10 componentes de ação que são: Vigilância 

Epidemiológica; combate ao vetor; assistência aos pacientes; integração com 

atenção básica (PACS/PSF); ações de saneamento ambiental; ações 

integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social; 

capacitação de recursos; sustentação político-social e acompanhamento e 

avaliação do PNCD. As ações de execução básica como notificação dos casos 

de dengue, levantamento de índice de infestação, controle mecânico, químico 

e biológico, entre outras passaram a ser de competência do município com 

apoio do Estado (BRASIL, 2002).  
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O controle vetorial baseia-se na ecologia e nas atitudes e hábitos 

dos moradores aos quais pertencem os recipientes. O controle (ou manejo) 

integrado trata-se do planejamento unificado de controle, de acordo com as 

condições ambientais e a dinâmica populacional do vetor, de forma que são 

selecionados os métodos de controle apropriados e as populações do vetor 

são mantidas em níveis que não causem dano à saúde (WHO, 2009). 

A gestão ambiental procura alterar o ambiente a fim de prevenir ou 

minimizar a propagação do vetor e o contato humano com o vetor-patógeno 

por destruir, alterar, retirar ou reciclar recipientes não essenciais que 

proporcionem habitats larvais. Tais ações devem ser o pilar do controle do 

vetor da dengue. Há três tipos de gestão (WHO, 2009):  

• Modificação ambiental - transformações físicas duradouras para 

reduzir a larva do vetor, como a instalação de um suprimento confiável de água 

canalizada para as comunidades, incluindo conexões domésticas.  

• Manipulação ambiental - mudanças temporárias em habitats de 

vetores envolvendo a gestão de contentores "essenciais", tais como o 

esvaziamento e a limpeza frequentes por lavagem de vasos de água, vasos de 

flores e refrigeradores; limpeza de calhas; abrigar das chuvas os pneus 

armazenados; reciclagem ou eliminação de contentores e pneus descartados; 

gestão ou remoção das plantas como bromélias ornamentais ou silvestres nas 

proximidades de casas que acumulam água nas axilas das folhas. 

• Mudanças na habitação ou no comportamento humano - ações 

para reduzir o contato, como a instalação de mosquiteiros nas janelas, portas e 

outros pontos de entrada e usando mosquiteiros enquanto dorme durante o 

dia. A escolha da abordagem deve ser eficaz, praticável e adequada às 

circunstâncias. Alguns tipos de contêineres reais ou potencialmente 

importantes que não podem ser removidos da área devem ser tratados in situ 

para controlar os habitats imaturos de larvas de Aedes. 

Controle químico - larvicidas / adulticidas. Embora os produtos 

químicos sejam amplamente utilizados para tratar o habitat larvário do Ae. 

aegypti, larvicidas devem ser considerados como complementares da gestão 

ambiental e, exceto em situações de emergência, devem ser restritos a 
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contentores que de outra forma não poderiam ser eliminados ou gerenciados. 

Os larvicidas podem não ser práticos para aplicar em locais naturais de difícil 

de tratamento como axilas das folhas e buracos de árvores, que são habitats 

comuns de Ae. albopictus, ou em profundidade de poços (WHO, 2009).  

O produto químico tem que ter baixa toxicidade para outras espécies 

e não deve alterar significativamente o sabor, o odor ou cor da água. O ciclo de 

tratamento dependerá das espécies de mosquito, sazonalidade de 

transmissão, padrões de precipitação, duração da eficácia do larvicida e tipos 

de habitat larval. Os adulticidas podem ser aplicados com efeito residual ou 

nebulização. A aplicação com nebulização à ultrabaixo volume deve ser 

utilizado apenas em situações de emergência (WHO, 2009).  

 

Controle biológico - é baseado na introdução de organismos que 

atacam, parasitam, competem ou reduzem de outra forma as populações das 

espécies-alvo. Contra Aedes, vetores de dengue, apenas algumas espécies de 

peixes larvívoros e copépodes predatórios (Copepoda: Cyclopoidea) - 

pequenos crustáceos de água doce - provaram ser eficazes para o controle. 

Embora o controle biológico evite a contaminação química do meio ambiente, 

pode apresentar limitações operacionais, como a despesa e a tarefa de criar os 

organismos em grande escala, dificuldade em aplicá-los e sua utilidade limitada 

em sítios aquáticos onde a temperatura, o pH e a poluição orgânica podem 

exceder as exigências do organismo. Além disso, os métodos de controlo 

biológico são eficazes apenas contra os estádios imaturos de mosquitos 

vetores no habitat larval onde são introduzidos. Um fato importante refere-se 

aos organismos de controlo biológico não serem resistentes à dessecação. 

Outro ponto a ser levado em consideração está na disposição das 

comunidades para aceitar a introdução de organismos em recipientes de água, 

pois o envolvimento da comunidade é desejável na distribuição dos peixes ou 

copépodos, e deve-se reabastecer recipientes quando necessário (WHO, 

2009). 

O controle da dengue no Brasil está voltado para o controle do vetor, 

A. aegypti (CAZOLA et al., 2011). Existem três métodos para controle do 
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inseto: o controle químico, biológico e o mecânico, (BRASIL, 2009b), mas ainda 

há como premissa importante o uso do controle químico (LASNEAUX, 2014). 

No Ceará, tanto na sua capital (Fortaleza) como nos municípios do 

interior do estado, a elevada incidência de dengue e infestação pelo A. aegypti 

continuam sendo um grande problema de saúde pública (MARTINS et al., 

2010; DE ASSIS RAULINO e DE OLIVEIRA, 2012).  

1.7 Vigilância epidemiológica da dengue no Brasil  

No Brasil, vários são os sistemas de informação em saúde que 

auxiliam na vigilância epidemiológica dos agravos. O Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação - SINAN é local onde são registradas as doenças de 

notificação compulsória para o país.  

O SINAN existe desde a década de 1990 e a partir de 1998, o seu 

uso foi regulamentado, tornando-se obrigatória a alimentação regular da base 

de dados nacional pelos municípios, estados e Distrito Federal. Este sistema 

tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados 

rotineiramente pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica entre as 

três esferas de governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar 

o processo de investigação e dar subsídios à análise das informações de 

vigilância das doenças de notificação compulsória no Brasil (BRASIL, 2007).  

O SINAN passou por mudanças com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos dados gerados (BRASIL, 2013b; c): 

• Em 2000, realizou-se a atualização para a plataforma de 

desenvolvimento Delphi. Essa mudança viabilizou a construção de um sistema 

mais fácil e interativo com o usuário. Essa nova versão ficou conhecida como 

Sinan versão para ambiente Windows (BRASIL, 2006; 2013b; c). 

• Em 2007, o sistema passou por outra atualização na estrutura e 

incorporação de tecnologia. Foi desenvolvido aplicativo para utilização de 

rotinas por meio da internet (atualização de tabelas, transferência de dados e 

fluxo de retorno), e o sistema passou a ser denominado Sinan_Net (BRASIL, 

2013b; c).  
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• Em 2010, foi apresentada versão online do Sinan, denominada 

Sinan_Online. Inicialmente este sistema foi desenvolvido para substituir as 

versões anteriores. No entanto, seu desempenho não atendeu às expectativas 

e o modelo de desenvolvimento não foi totalmente adequado às exigências do 

SUS, principalmente em relação à gestão das bases de dados locais. Diante 

disso, apenas alguns municípios aderiram ao sistema o Sinan_Online, uma vez 

que ele necessita de internet de boa qualidade para digitação das notificações. 

Os demais municípios que não possuiam internet rápida continuaram a digitar 

os registros de Dengue no Sinan_Net (BRASIL, 2013b; c).  

• Em 2012, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde - SVS/MS iniciou o desenvolvimento de um novo Sinan para substituir 

as versões em uso: Sinan_Net e Sinan Dengue On-Line. Neste sistema estão 

previstas novas funcionalidades com o objetivo de melhorar a oportunidade da 

notificação, a qualidade das informações geradas a partir do sistema, além de 

estar prevista a integração com dispositivos móveis e versão para instalação 

em servidores de dados locais e em computadores desconectados. No entado, 

até o momento este sistema ainda não está em vigor no estado do Ceará. 

(BRASIL, 2013b; c).  

1.8 Fatores associados à incidência de dengue  

Diversos fatores contribuem para a manutenção da incidência da 

dengue. 

O clima é um determinante para a saúde. Doenças transmitidas por 

vetores são particularmente sensíveis às condições meteorológicas. O calor 

excessivo mata os mosquitos, mas dentro de sua faixa de sobrevivência, as 

temperaturas mais quentes aumentam a sua reprodução, atividade de picar e a 

taxa de agentes patogênicos dentro deles (EPSTEIN, 2001). 

Na dengue, as variáveis climáticas são fatores que contribuem 

significativamente (BARACHO et al., 2014). A temperatura e a precipitação 

chuvosa desempenham um papel na força de uma epidemia, mas com um 

efeito retardado. Esse efeito retardado pode ser devido a outras variáveis 

climáticas que não influenciam diretamente a incidência da dengue mas 

indiretamente através de seus efeitos sobre a dinâmica do ciclo da vida do 
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vetor e vírus  (GOMES;NOBRE e CRUZ, 2012). Ou seja, a chuva e a 

temperatura de um determinado mês contribuem para explicar o número de 

casos de dengue de dois até quatro meses depois (RIBEIRO et al., 2006b). A 

relação entre dengue e precipitação chuvosa também depende das 

particularidades locais quanto ao tipo de criadouros predominantes. No Rio de 

Janeiro, os criadouros principais são mantidos independentemente do volume 

de chuva  (GOMES, 2011).  

No Brasil, os fatores meteorológicos como temperatura, umidade 

relativa do ar e pluviosidade também influenciam a dinâmica do vetor bem 

como os picos das epidemias da dengue, independente do compartimento 

climático. A ocorrência do agravo está associada à elevação dos índices 

pluviométricos e às variações de temperatura, principalmente no primeiro 

semestre de cada ano; sugerindo que a pluviosidade é o fator abiótico mais 

importante para o incremento da população do vetor. No Ceará, poucos estudos 

foram realizados sobre os fatores climáticos. De 1992 a 2010, não se verificou 

nenhuma publicação sobre dengue e variáveis meteorológicas no estado (VIANA e 

IGNOTTI, 2013b). 

As variáveis ambientais são significativas mas  a interpretação do 

seu efeito precisa combinar vários tipos de informações tais como a existência 

e localização de clusters (municípios com valores semelhantes de incidência) e 

ecologia do vetor, assim como associada com a relação sócio-econômica 

(VANWAMBEKE et al., 2006), a fragilidade do saneamento, irregularidade no 

abastecimento de água e coleta de lixo  (JOHANSEN;CARMO e BUENO, 

2014).  

A cobertura do solo pode ser um importante determinante de risco 

para infecção da dengue, pois proporcionam habitats de reprodução do vetor. 

Em áreas rurais, onde pessoas viviam em domicílios com campo irrigado 

presente dentro de 200m ou com presença de pomares tinham um maior risco 

de infecção do que as pessoas que vivem em domicílios sem campo irrigado 

no entorno ou sem a presença de pomares (VANWAMBEKE et al., 2006). 

De acordo coom MACHADO;OLIVEIRA e SOUZA-SANTOS (2009), 

um estudo em Nova Iguaçu - RJ, mostrou a possibilidade de ocorrência da 

doença levemente maior em bairros de melhor condições de vida. A correleção 
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estatistica entre a condição de vida e a incidência de dengue apresentou 

associações positivas baixas. 

É importante destacar as dificuldades da operação de controle de 

infestação do vetor (JOHANSEN;CARMO e BUENO, 2014). Há um 

esgotamento no controle do A. aegypti, de forma a ocorrer uma manutenção no 

nível de infestação larvária e não há indicação de haver tendência na redução 

destes (BARBOSA e LOURENÇO, 2010). São altos, os valores gastos com o 

trabalho operacional e caso fosse seguido rigorosamente o que é preconizado 

pelo Ministério da Saúde, os custos seriam ainda maiores (TALIBERTI e 

ZUCCHI, 2010). A Coordenação Nacional da Vigilância Prevenção e Controle 

da Dengue, em 2013, gastou R$ 3.086.550,49 com ações de prevenção da 

dengue (BRASIL, 2015a).  

Um estudo na Tailândia mostrou que numa localidade onde pessoas 

utilizavam temephos (larvicida) tiveram um maior risco de infecção por dengue. 

Isto pode ser explicado pelo uso incorreto do larvicida pelo não tratamento de 

todos os depósito ou por não serem cobertos adequadamente, além do uso do 

controle químico como única medida de prevenção. (VANWAMBEKE et al., 

2006). Assim como o uso contínuo desses produtos em saúde pública 

contribuem para a resistência do Ae. aegypti (MARCOMBE et al., 2012). 

Outros aspectos de grande relevância são os educacionais e 

culturais, pois uma significativa parcela da população tem conhecimento sobre 

aspectos gerais da dengue e seu vetor, sua gravidade e reconhece os métodos 

de controle, mas há uma lacuna entre a teoria e a prática, já que grande parte 

da população não adotam práticas preventivas de forma desejável. Como 

exemplo o hábito de cultivo de plantas ornamentais utilizando vasos com água 

contribuem para a reprodução do mosquito (BOAVENTURA e PEREIRA, 

2014). Por outro lado, não se pode excluir a possibilidade de influências 

socioeconômicas na propagação do mosquito transmissor (CAMARGOS et al., 

2013).  

Em áreas rurais da Tailândia, estudantes na escola tem o menor 

risco de infecção de dengue. Isto possivelmente se relaciona com os 

programas de prevenção intensivos existentes em torno de escolas, 
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envolvendo, por exemplo, a eliminação de reprodução de vetores 

(VANWAMBEKE et al., 2006). 

A internet funciona como instrumento de informação bastante 

utilizado pelos brasileiros. Em estudo sobre a qualidade de informação 

disponível sobre dengue em site brasileiro da rede mundial de computadores 

mostrou-se regular, com baixa porcentagem de informações corretas e alta 

porcentagem de informações ausentes nos portais avaliados (GOMES et al., 

2015). Isto dificulta a disseminação de informações reais sobre o agente 

etiológico, transmissão e vetor, doença e o seu controle.  

 



35 
 

 

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar os padrões epidemiológicos, espaciais e temporais da 

dengue no estado do Ceará de 2001 a 2012.  

2.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a tendência temporal da dengue na população geral 

e em menores de 15 anos no estado do Ceará e regionais de saúde.  

2. Identificar a dinâmica de incidência de casos de dengue no 

estado do Ceará ao longo de 12 anos. 

3. Identificar aglomerados espaciais de municípios com elevados 

coeficientes de incidência de dengue. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo 

Foi realizado estudo ecológico misto de tendência temporal e de 

análise espacial com cortes temporais onde se analisou informações de bases 

de dados secundários referentes à incidência da dengue  

3.2 Área de estudo 

O estudo teve como base os municípios do estado do Ceará, que 

está localizado na região Nordeste do Brasil. O estado é composto por 184 

municípios, apresenta uma área de 148.825,6 km² e população estimada para 

o ano de 2015 de 8.904.459 habitantes. Tem densidade demográfica de 56,76 

habitantes/km² e como capital a cidade de Fortaleza com 2.591.188 habitantes 

(IBGE, 2014; 2015).  

O clima predominante no território cearense é o Tropical Quente 

Semiárido. Esse tipo climático apresenta características como escassez e 

irregularidade pluviométrica associada a altas taxas de evapotranspiração 

(CEARÁ, 2014b).  

O estado limita-se ao Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul com o 

estado de Pernambuco; a Leste com os estados do Rio Grande do Norte e 

Paraíba e a Oeste com o estado do Piauí. É dividido em cinco macrorregiões 

de saúde e estas em 22 regionais de saúde. Em cada regional de saúde há 

uma sede da Secretaria Estadual de Saúde denominada de Coordenadoria 

Regional de Saúde - CRES (Figura 9) (CEARÁ, 2014a). 
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Figura 9: Divisão do estado do Ceará por macrorregiões de saúde e 

coordenadorias regionais de saúde e municípios que as compõem, 2015. 

 

Fonte: (IPECE, 2014) 

 

3.3 Fonte de dados 

Os dados deste estudo foram oriundos foram obtidos através do 

sistema DATASUS do Ministério da Saúde, 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203. A base de dados 

dos casos de dengue foi adquirida do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). Os dados dos anos de 2001 a 2006 foram obtidos a partir 

do SINAN – WINDOWS, dos anos de 2007 a 2010 do SINANNET e dos anos 

de 2011 a 2012 do SINAN_ONLINE. Sendo necessária informação da base de 
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dados de cada versão de forma independente, isto se deu devido à não 

migração dos dados de uma plataforma para outra de forma satisfatória.  

 

As variáveis utilizadas foram o número de casos de dengue 

confirmados por município de residência do Ceará e ano de notificação, o 

número de casos de dengue confirmados por mês de cada ano de estudo 

segundo classificação epidemiológica e faixa etária, a população geral e a 

população de menores de 15 anos. A faixa etária em menores de 15 anos foi 

escolhida pois necessitou-se observar mudanças na incidência e gravidade dos 

casos em crianças quando comparados aos casos de dengue na população 

total. Apenas foram contabilizados os casos residentes nos municípios do 

Ceará. 

A partir do número de casos foi calculado o coeficiente de incidência 

da doença por meio do número de casos confirmados de dengue dividido pela 

população de cada município multiplicado por 100.000 habitantes.  

3.4 Desenho do estudo 

O período total de análise, 2001 a 2012, foi segmentado em três 

subperíodos: de 2001 a 2004; de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012.  

O estudo foi realizado em duas etapas descritas abaixo.  

3.4.1 Etapa 1: Análise de tendência temporal 

Analisou-se tendência do coeficiente de incidência de dengue e 

dengue grave na população geral e em menores de 15 anos por mês ao longo 

dos anos, nos três cortes temporais acima descritos. Considerou-se caso de 

dengue grave notificações de dengue classificadas como: dengue com 

complicação (DCC), dengue hemorrágica (DH) ou síndrome do choque da 

dengue (SCD) de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 

2009a).  

O cálculo da incidência de cada período foi organizado em tabelas 

no programa Stata 11.2.  
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A análise de tendência foi realizada através de uma regressão linear 

contínua com pontos de inflexão – “joinpoint regress” e representada através 

de gráficos e de dois indicadores, a saber: Variação Percentual Anual (APC) e 

Variação Percentual Média Anual (AAPC).  

Variação Percentual Anual (APC) é uma maneira de caracterizar as 

tendências do agravo ao longo do tempo. Isto significa que os coeficientes de 

incidência da dengue podem ser modificados a uma percentagem constante do 

coeficiente do ano anterior. 

Nem sempre é razoável esperar que uma única APC possa 

caracterizar com precisão a tendência sobre toda uma série de dados. O 

modelo joinpoint usa critérios estatísticos para determinar quando e quantas 

vezes ocorrem as mudanças da APC. 

Variação Percentual Média Anual (AAPC) é uma medida resumo da 

tendência ao longo de um intervalo fixo pré-determinado. Ele permite a 

utilização de um único número para descrever os APC’s médios ao longo de 

um período de vários anos. Ele é válido mesmo que o modelo joinpoint indique 

que houve mudanças nas tendências, durante o período avaliado. É calculado 

a partir de média ponderada do APC a partir do modelo joinpoint, com os pesos 

iguais ao comprimento do intervalo de APC. 

No modelo “joinpoint”, o APC e AAPC foram calculados pelo 

Joinpoint Regression Program, Versão 4.2.0 - Abril 2015; Statistical 

Methodology and Applications Branch, Surveillance Research Program, 

National Cancer Institute (KIM et al., 2001). 

3.4.2 Etapa 2: Identificação de agregados alta inci dência de 

dengue nos municípios do Ceará. 

A análise espacial verificou a dispersão do coeficiente de incidência 

de dengue por municípios e regionais de saúde no estado do Ceará.  

Para classificar os municípios em alta ou baixa incidência utilizaram-

se pontos de corte. Esses Os pontos de corte foram calculados a partir dos 

quartis da incidência média de cada município de todo o período.  
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Na primeira fase foi calculada a incidência média da dengue de cada 

subperíodo: 2001 a 2004; 2005 a 2008 e 2009 a 2012, através da média dos 

casos de dengue nos quatro anos divididos pela média da população dos dois 

anos centrais de cada subperíodo e este resultado multiplicado por 100.000 

habitantes. 

 

Para se reduzir as diferenças dos valores brutos numa determinada 

área devido às flutuações aleatórias, um novo coeficiente de incidência foi 

estimado para cada município pelo método Bayesiano Empírico Local, em uma 

segunda fase, levando em consideração o valor do indicador de cada município 

bem como os coeficientes dos seus municípios vizinhos. Para isso foi utilizado 

o programa TerraView 4.2.2 (TerraView 4.2.2, 2013). Este método 

proporcionou a suavização dos indicadores, assim, o coeficiente de um 

município com alto valor poderá ter seu valor reduzido se seus vizinhos 

apresentarem valores mais baixos e outro município com baixo valor do 

coeficiente poderá ter seu valor aumentado, caso os municípios vizinhos 

tenham valores elevados da medida calculada.  

Em uma terceira fase buscou-se identificar a presença de agregados 

espaciais de municípios com elevados coeficientes de incidência bem como 

agregados com baixos coeficientes de incidência por meio da autocorrelação 

espacial utilizando o Índice Local de Associação Espacial (LISA)(MARTINS-

MELO et al., 2014).  

Os indicadores locais (LISA) produzem um valor específico para 

cada município e estes valores foram utilizados em um gráfico que identifica a 

associação espacial entre o valor identificado de cada um dos municípios com 

a média dos valores dos seus municípios vizinhos. Permitiu-se assim, a 

identificação de agrupamentos (quadrantes) de municípios com valores 

semelhantes (clusters), municípios anômalos (outliers) e de mais de um regime 

espacial. O índice local de associação utilizado foi o índice local de Moran ou 

diagrama de espalhamento de Moran e se apresenta de três formas: box map, 

Lisa Map e Moran Map. Entretanto, foi trabalhado apenas o Moran map devido 

às suas propriedades estatísticas. 
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No Moran map somente os objetos para os quais os valores de LISA 

foram considerados significantes (p<0,05), são destacados e aparecem 

classificados nos quatro quadrantes do gráfico. Os demais objetos ficam 

classificados como sem significância estatística.  

Os municípios foram divididos em cinco grupos identificados com 

valores de zero (0) a quatro (4). De acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro 02: Identificação dos valores do LISA e sua interpretação de acordo 

com o programa TerraView 4.2.2. 

Classificação do 

valor atribuído 
Interpretação 

0 
Municípios que não apresentaram autocorrelação espacial 

com significância estatística. 

1 

Municípios que apresentaram autocorrelação espacial 

com significância estatística. 

Pertencem ao quadrante 1 que apresentam valores 

medidos altos com média dos valores medidos dos 

municípios vizinhos também alta. 

2 

Municípios que apresentaram autocorrelação espacial 

com significância estatística. 

Pertencem ao quadrante 2 que apresentam valores 

medidos baixos com média dos valores medidos dos 

municípios vizinhos também baixa. 

3 

Municípios que apresentaram autocorrelação espacial 

com significância estatística. 

Pertencem ao quadrante 3 que apresentam valores 

medidos altos com média dos valores medidos dos 

municípios vizinhos baixa. 

4 
Municípios que apresentaram autocorrelação espacial 

com significância estatística. 
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Pertencem ao quadrante 4 que apresentam valores 

medidos baixos com média dos valores medidos dos 

municípios vizinhos alta. 

 

Assim como na análise de tendência, os dados da incidência da 

dengue por município foram tabulados no programa Stata 11.2. Nas colunas 

continha a incidência da dengue de cada ano e nas linhas os municípios. Na 

análise espacial foram utilizados os programas TerraView 4.2.2 (TerraView 

4.2.2 São José dos Campos, SP: INPE, 2013. Disponível em: 

www.dpi.inpe.br/terraview) e ArcGIS 9.2 (Environmental Systems Research 

Institute, ESRI, Redlads, CA, USA). Já a base cartográfica digital foi obtida do 

site do IBGE no formato shape (arquivo .shp).  

A união dos dados tabulados ao arquivo com o mapa do estado do 

Ceará, banco de dados geográfico, foi realizada no programa ArcGIS. Os 

dados foram unidos através do código de identificação único para cada 

município que é fornecido pelo IBGE. Esses dados foram exportados para o 

programa TerraView onde calculou-se os indicadores suavizados e os índices 

locais de Moran. Esse banco de dados geográfico, apresentando indicadores 

brutos, suavizados e índice de Moran, foi exportado para o programa ArcGIS e 

usado para a elaboração dos mapas. 

3.5 Aspectos Éticos 

Os dados utilizados neste estudo são públicos e foram adquiridos do 

Ministério da Saúde pelo sistema Tabnet do DATASUS através do site: 

www.tabnet.datasus.gov.br/. Os dados não possuem identificação de 

indivíduos, desta forma não foi necessária a submissão a um comitê de ética 

em pesquisa. 
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4 RESULTADOS  

De 2001 a 2012 foram confirmados 321.130 casos de dengue. 

Destes, 317.499 (98,75%) foram de dengue clássico, 1.964 (0,61%) de dengue 

com complicação, 1.647(0,51%) de febre hemorrágica do dengue e apenas 20 

(0,006%) de síndrome do choque da dengue. Em menores de 15 anos, foram 

confirmados 86.738 casos, 27,0% do total, destes 1.354 (1,6%) foram 

classificados como casos graves.  

Houve um aumento no número de casos ao longo dos três períodos 

avaliados, e ainda, verificou-se aumento do número de municípios com 

incidência de pelo menos um caso de dengue ao longo período de 2001 a 

2012. Na tabela 1, verificou-se que a maioria dos municípios do estado do 

Ceará encontrava-se com incidências entre 0,1 a 206,0 casos por 100 mil 

habitantes. Ocorreu um aumento do número de municípios com incidência 

acima de 560,0 dos anos de 2001 a 2004 para 2005 a 2008 e uma redução 

para os anos de 2009 a 2012. 

 

Tabela 1. Número de municípios do Ceará e sua incidência distribuída em 

classes divididas em quartis nos anos de 2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 

2012. 

Incidência por 

100.000 hab. 

2001 a 2004 

(N=83.569  

casos) 

2005 a 2008 

(N=110.617  

casos) 

2009 a 2012 

(N=126.944  

casos) 

0,0 6 1 1 

0,1 a 206,0 112 111 120 

206,1 a 560,0 57 53 50 

561,1 a 879,0 5 12 8 

879,1 a 1.561,9 4 7 5 
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4.1 Análise de tendência temporal 

Os anos que apresentaram os maiores coeficientes de incidência 

bruta foram 2011 e 2012 com 672,27 e 607,29 casos por 100.000 habitantes, 

respectivamente. Os de menor incidência foram 2004 e 2009 com 48,39 e 

47,11 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. Os outros anos 

apresentaram incidências variando entre 157,4 e 423,9 casos por 100.000 

habitantes. O período completo mostrou uma média de 314,7 casos por 

100.000 habitantes ao ano (figura 10).  

 

Figura 10. Incidência bruta dos casos de dengue / 100.000 habitantes, 2001 a 

2012, Ceará 

 

Analisando o período completo e os subperíodos de forma 

independente avaliando a distribuição dos casos ao longo os meses do ano 

pode-se observar que no período completo, as maiores incidências ocorreram 

nos meses de abril a junho. No período de 2001 a 2004 o pico de casos foi 

abaixo de 60 casos por 100.000 habitantes e ocorreu no mês de abril. Já em 

de 2005 a 2008 a incidência foi entre 90 e 100 casos por 100 mil habitantes e 

houve um deslocamento do pico epidêmico para o mês de maio e de 2009 a 

2012 a muito houve um outro aumento na incidência que ficou entre 100 e 110 
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casos por 10 mil habitantes e a maior incidência de seu no mês junho (figura 

11).  

De acordo com a regressão linear joinpoint, no primeiro período, 

verifica-se um aumento da incidência até abril, posterior uma redução até 

janeiro, já no segundo período, um aumento até maio, uma redução até 

dezembro e no terceiro período, um aumento da incidência até maio, uma 

redução até agosto e uma leve elevação até dezembro (Tabela 2 e Figura 11).  

 

Tabela 2. Tendência da incidência de dengue na população geral, segundo 

modelo joinpoint, no Ceará de 2001 a 2012. 

Período Meses do ano APC 95% IC p-valor 

2001 

a 

2004 

Jan - Abr 50,2 11,2 102,9 0,020 

Abr - Set  -30,7 -42,7 -16,2 0,006 

Set - Dez -10,0 -33,4 21,5 0,384 

2005 

a 

2008 

Jan - Mai 58,7 32,4 90,3 0,002 

Mai - Out  -35,0 -45,8 -22,0 0,003 

Out - Dez -22,3 -56,2 38,0 0,290 

2009 

a 

2012 

Jan - Mai 46,4 27,9 67,6 0,001 

Mai - Ago  -60,1 -74,0 -38,9 0,004 

Ago - Dez 10,8 -3,2 26,8 0,102 
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Figura 11. Tendência de dengue na população geral do Ceará nos períodos de 

2001 a 2012. 

a) 2001 a 2004 

 

b) 2005 a 2008 

 

c) 2009 a 2012 
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Em crianças com menos de 15 anos, ocorreu um aumento da 

incidência no período de 2001 a 2004 em relação ao período de 2005 a 2008 e 

posteriormente uma segunda redução no período de 2009 a 2012. Tanto o pico 

epidêmico como a incidência em crianças são menores nesta faixa etária 

quando comparados à população geral, no entanto, seguem padrão 

semelhante (Tabela 3 e Figura 12). Ao se analisar a distribuição da incidência 

ao longo dos meses do ano, observou-se no período de 2001 a 2004 que 

ocorreu um aumento da incidência de janeiro a março, uma redução até 

setembro e uma tendência de manutenção da incidência até dezembro. No 

segundo período (2005 a 2008), ocorreu um aumento de janeiro a maio e em 

seguida uma redução até dezembro. Já no terceiro período avaliado (2009 a 

2012) ocorreu um aumento de janeiro a maio, uma redução até agosto e um 

leve aumento da incidência até dezembro.  

 

Tabela 3. Tendência da incidência de dengue na população em menores de 15 

anos, segundo modelo joinpoint, no Ceará de 2001 a 2012. 

Período Meses do ano APC 95% IC p-valor 

2001 

a 

2004 

Jan - Mar 97,7 -3,7 306,2 0,058 

Mar - Set  -25,0 -36,2 -11,9 0,008 

Set - Dez -11,8 -38,5 26,4 0,388 

2005 

a 

2008 

Jan - Mai 68,9 36,6 108,7 0,002 

Mai - Out  -36,7 -48,8 -21,8 0,004 

Out - Dez -18,6 -58,3 59,1 0,443 

2009 

a 

2012 

Jan - Mai 36,9 11,1 68,7 0,014 

Mai - Ago  -57,8 -78,2 -18,3 0,022 

Ago - Dez 18,3 -4,0 45,9 0,089 
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Figura 12. Tendência de dengue na população de crianças menores de 15 

anos do Ceará nos períodos de 2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. 

a) 2001 a 2004 

 

b) 2005 a 2008 

 

c) 2009 a 2012 
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A incidência da dengue grave segue o padrão epidemiológico 

semelhante ao dos casos gerais, tendo um único pico epidêmico durante os 

anos avaliados. A maior incidência dos casos graves da dengue ocorreu entre 

os meses de abril e maio, mas algumas vezes não coincidia com o pico de 

maior incidência da doença de forma geral (Figura 13). Entre os anos de 2001 

a 2004, houve um crescimento da incidência de janeiro a maio, seguida de 

uma redução até o mês de outubro e muitas vezes há um leve aumento até 

dezembro. No período seguinte, 2005 a 2008, o aumento se deu de janeiro a 

maio com maior incidência neste mês e posterior redução até o mês de 

dezembro, com apenas dois períodos bem definidos. No ultimo período 

estudado, 2009 a 2012, há um aumento da incidência de janeiro ao mês de 

abril, em seguida houve uma redução até agosto e um leve e constante 

aumento até dezembro.  

Tabela 4. Tendência da incidência de dengue grave na população geral, 

segundo modelo joinpoint, no Ceará de 2001 a 2012. 

Período Meses do ano APC 95% IC p-valor 

2001 

a 

2004 

Jan - Mai 55,5 19,9 101,6 0,009 

Mai - Out  -43,2 -56,2 -26,4 0,004 

Out - Dez 30,9 -42,4 197,7 0,414 

2005 

a 

2008 

Jan - Mai 68,3 43,0 98,1 0,000 

Mai - Dez -37,4 -41,6 -32,9 0,000 

2009 

a 

2012 

Jan - Abr 48,8 3,8 113,2 0,037 

Abr - Ago  -43,6 -60,6 -19,2 0,012 

Ago - Dez 8,6 -13,5 36,4 0,369 
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Figura 13. Tendência de dengue grave na população do Ceará nos períodos de 

2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. 

a) 2001 a 2004 

 

b) 2005 a 2008 
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c) 2009 a 2012 

 

Verificou-se uma tendência crescente para os casos graves de 

dengue em menores de 15 anos, diferente do observado na população de 15 

anos ou mais que apresenta uma linha quase constante. Tanto para a 

população menor de 15 anos quanto para a de 15 anos ou mais, os anos de 

2007 e 2008 apresentaram as maiores incidências, a saber: 21 e 10,5 casos 

por 100.000 habitantes, respectivamente e 8,7 e 11,9 para a população de 15 

anos ou mais, respectivamente. Nos anos de 2001 a 2004, ocorreu um 

aumento da incidência dos casos graves de janeiro a maio e uma redução de 

maio a agosto; de 2005 a 2008, o aumento foi de janeiro a abril e a redução de 

abril até dezembro e de 2009 a 2012, ocorreu um aumento da incidência de 

janeiro a março e uma queda de março a julho (Tabela 5; Figura 14). 

 

Tabela 5. Tendência da incidência de dengue grave na população menor de 15 

anos, segundo modelo joinpoint, no Ceará de 2001 a 2012. 

Período Meses do ano APC 95% IC p-valor 

2001 

a 

2004 

Jan - Mai 138,7 1,2 462,9 0,048 

Mai - Ago  -92,6 -99,5 10,8 0,056 

Ago - Dez 387,4 106,7 1049,3 0,007 

2005 

a 

2008 

Jan - Abr 95,9 7,3 257,9 0,033 

Abr - Dez -31,7 -40,1 -22,1 0,000 
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2009 

a 

2012 

Jan - Mar 96,3 -37,6 517,3 0,177 

Mar - Jul  -40,8 -66,6 5,0 0,064 

Jul - Dez 1,6 -21,4 31,2 0,874 
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Figura 14. Tendência de dengue grave na população de crianças menores de 

15 anos do Ceará nos períodos de 2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. 

a) 2001 a 2004 

 

b) 2005 a 2008 

 

c) 2009 a 2012 
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De 2001 a 2004, a incidência de casos graves era maior na 

população total do que na população de crianças. Nos períodos de 2005 a 

2008 e 2009 a 2012, a incidência das crianças superou a da população total. 

Na tendência da dengue na população geral, verifica-se significância 

estatística tanto no aumento quanto na redução da incidência da dengue. Na 

tendência da população em menores de 15 anos, verifica-se significância no 

aumento e na redução no período de 2005 a 2008 e 2009 a 2012. De 2001 a 

2004, apenas a redução dos casos foi estatisticamente significativa. Na 

tendência de dengue grave na população geral, verifica-se significância 

estatística no aumento e na redução dos casos em todos os períodos. Na 

tendência de dengue grave na população em menores de 15 anos, verifica-se 

significância estatística no aumento da incidência dos casos no primeiro 

período, no aumento e na redução da incidência no segundo período e 

nenhuma significância no terceiro período (Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4; 

Tabela 5).  

Os AAPC’s encontrados não foram significativos para as tendências 

estudadas com exceção do encontrado para dengue grave na população geral 

no período de 2005 a 2008.  

Ao observar o período todo, confirma-se o padrão epidemiológico de 

cada período analisado. Os valores de APC apresentaram-se significativos 

para o aumento da incidência (43.542), significativo para a redução (-41.114), 

não significativo para o terceiro segmento (-6.810) e significativo para o AAPC 

(-7.722) (figura 15).  
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Figura 15. Tendência de dengue na população geral do Ceará no período de 

2001 a 2012. 

 

4.2 Identificação de agregados de municípios 

Nos anos de 2001 a 2004, verificou-se que a região centro-leste do 

estado é a que apresentava as menores incidências do coeficiente bruto de 

incidência de dengue, com municípios localizados principalmente na 8ª 

(Quixadá) e 10ª CRES (Limoeiro do Norte), com exceção dos municípios sede 

destas CRES (Quixadá e Limoeiro do Norte, além do município de Ibicuitinga, 

que apresenta uma população muito pequena, fato que leva a uma flutuação 

maior dos indicadores. Por outro lado, observou-se na região oeste e centro-

oeste do Ceará as maiores incidências. Os municípios das 15ª (Crateús) e 14ª 

CRES (Tauá). Alguns municípios do nordeste do estado, pertencentes às 7ª 

(Aracati) e à 9ª CRES (Russas) também mostraram valores elevados de 

incidência bruta, principalmente Russas e Aracati (figura 16a). 

A distribuição suavizada deste indicador trouxe uma homogeneidade 

maior dos municípios vizinhos e a presença de áreas de maior incidência pode 

ser verificada mais facilmente, o destaque das áreas de maiores e menores 

incidências permaneceu o mesmo do indicador bruto no período analisado. 

(Figura 16b).  

Ao se observar o mapa de Moran (Moran Map) na figura 16c, pode-

se observar um aglomerado com valor elevado de incidência formado por três 

municípios da região centro-leste (Tamboril: 331,06 casos/100.000 habitantes; 

Novo Oriente: 407,26; e Independência: 815,12) e três aglomerados de 

incidência baixa. O primeiro formado por quatro municípios da região centro 
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leste (Jaguaretama: 19,29; Jaguaribara: 8,34; Alto Santo: 64,63 e Iracema: 

23,19), o segundo aglomerado foi formado por três da região noroeste 

(Ibiapina: 13,21; São Benedito: 23,94 e Graça: 10,04) e o terceiro formado por 

três municípios da região norte (Paraipaba: 77,04; Trairi: 24,11; Tururu: 25,19 e 

Umirim: 43,28) (Figura 16c).  
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Figura 16. Coeficientes de incidência bruta média (a), coeficiente de incidência suavizada média (b) e Moran Map (c) por dengue 

referente ao período de 2001 a 2004 no estado do Ceará. 

 

a) Incidência bruta b) Incidência Suavizada c) Moran Map 
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De 2005 a 2008, houve uma pequena mudança na distribuição do 

coeficiente bruto, dois aglomerados de municípios com incidência acima de 

560 casos de dengue por 100.000 habitantes foram identificados, que 

englobam municípios da região oeste do estado (Tauá, Arneiroz, Independência 

e Crateús) e centro-leste do estado (Cedro, Lavras da Mangabeira, Icó e Oró) 

(figura 17a). 

No Moram Map observou-se apenas um aglomerado de municípios 

com altas incidências no sudeste do estado formado pelos municípios de Icó, 

870,56 casos/100.000 habitantes; Umari, 279,56; Iguatu, 353,58; e Cedro, 

1.008,49 e dois agregados com valores de incidência baixos, um no centro 

leste (São João do Jaguaribe, 13,65; Jaguaretama,14,96 e Jaguaruana, 55,69) 

e outro no Noroeste (Carnaubal, 4,54; São Benedito, 5,89 e Croatá, 17,64) 

(Figura 17c). 
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Figura 17. Coeficientes de incidência bruta média (a), coeficiente de incidência suavizada média (b) e Moran Map (c) por dengue 

referente ao período de 2005 a 2008 no estado do Ceará. 

a) Incidência bruta b) Incidência Suavizada c) MoranMap 
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A figura 18 mostra a distribuição da incidência de dengue nos anos 

de 2009 a 2012, a área que abriga municípios das regiões sudoeste, oeste e 

centro-oeste seguindo até o centro-norte do estado, mostram municípios com 

as maiores incidências brutas de dengue (CRES 4, 5, 11, 14, 15 e 20). As 

áreas da região norte (abrangem as CRES 12, 13, 16 e alguns municípios da 

11ª e 15ª CRES), e da região centro leste (7ª, 8ª, 9ª e 10ª CRES) apresentaram 

menores incidências para dengue (Figura 18a).  

No Moram Map, a região centro oeste foi identificada como um 

agregado de alta incidência para dengue com destaque para os municípios de 

Independência (incidência de 216,92 casos/100.000 habitantes), Novo Oriente 

(326,31), Quiterianópolis (1.123,53) e Parambu (346,96). Por outro lado, um 

aglomerado de baixa incidência formado pelos municípios Senador Pompeu 

(157,86), Milhã (3,82), Banabuiú (27,36), Jaguaretama (19,60), Jaguaribara 

(93,18) e Alto Santo (12,19) foi identificado na região centro leste do Ceará 

(Figura 18c). 
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Figura 18. Coeficientes de incidência bruta média (a), coeficiente de incidência suavizada média (b) e Moran Map (c) por dengue 

referente ao período de 2009 a 2012 no estado do Ceará. 

 

a) Incidência bruta b) Incidência Suavizada c) MoranMap 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Análise de tendência temporal 

Verificou-se um aumento da incidência da dengue ao longo de todo 

o período do estudo, no entanto, os anos se intercalam entre incidências 

baixas e altas, devido à influência de diversos fatores, como a alternância de 

sorotipos virais circulando com maior frequência, infestação vetorial, de 

susceptibilidade do homem e principalmente das ações de vigilância em saúde.  

Verificou-se um padrão da incidência ao longo do tempo, com o 

aumento no início desde o final do ano anterior, meses de novembro ou 

dezembro de cada ano, até o mês maio do ano seguinte. Em seguida, a 

incidência decresce até o mês de agosto ou até o mês de outubro em alguns 

períodos. Em seguida, a incidência não apresenta grande variação, com um 

leve crescimento até o início do ano seguinte. Devido a este padrão sazonal de 

crescimento e queda dentro dos anos avaliados a variação percentual média 

(AAPC) mostrou-se não significativa nas análises de tendência, por outro lado, 

a variação percentual dentro do período de um ano apresentou significância. 

Evidenciando a necessidade dos pontos de inflexão. Isto confirma o padrão de 

sazonalidade da dengue, um crescimento e uma queda na incidência durante o 

ano. 

O A. aegypti está bem estabelecido nas áreas urbanas, 

apresentando-se como uma população permanente e sua infestação mais 

elevada ocorre no intradomicílio. O número de fêmeas encontradas é 

diretamente proporcional ao número de pessoas nas residências, a partir do 

qual se pode inferir uma maior probabilidade da transmissão e disseminação 

de vírus em áreas com maior densidade demográfica. No entanto, é evidente 

que os limiares de risco podem ser diferenciados nos diferentes locais e em 

contextos distintos. Da mesma forma, pluviosidade e temperatura elevada 

foram positivamente correlacionadas com o número de fêmeas recolhidas nas 

residências (RODRIGUES et al., 2015). 



63 
 

 

No Brasil, os casos de dengue apresentam-se durante o período de 

maior pluviosidade e temperatura. Padrão também encontrado em municípios 

da região Nordeste (VIANA e IGNOTTI, 2013a). No Ceará, os anos de maior 

pluviosidade, acima de 1000,1mm, foram em 2004 (1038,7mm), 2009 

(1.225,7mm) e em 2011 (1034,5mm). Em 2004 e 2009 apresentaram as 

menores incidências 48,40 e 74,14 casos por 100.000 habitantes (IPECE, 

2016). Apenas em 2011 verificou-se uma incidência elevada de 672,24. Isto 

mostra que a pluviosidade não determina diretamente a quantidade de casos 

de dengue, de forma que outros fatores devem estar correlacionados. A 

pluviosidade é considerada como um dos fatores abióticos mais importantes no 

Brasil para o aumento na incidência da dengue (VIANA e IGNOTTI, 2013). A 

temperatura elevada e o aumento da pluviosidade estão positivamente 

correlacionadas com aumento do número de fêmeas de A. aegypti capturadas 

em imóveis, mesmo que os casos de dengue venham a aparecer dois a quatro 

meses após as chuvas (RIBEIRO et al., 2006a; RODRIGUES et al., 2015).  

No Ceará, essa oscilação da incidência pode ser explicada devido à 

estação chuvosa do estado ser mais frequente nos meses de janeiro a maio. 

Nos anos de 2001 a 2012, de janeiro a maio ocorreu o período de maior 

pluviosidade (média de 128,9mm de chuva por mês). Em março a média foi de 

171,75mm) e no mês de abril a média foi de 167,80mm, estes foram os meses 

com o maior volume de precipitação pluviométrica. Este período coincide com 

os meses de maior incidência de casos de dengue. A partir de julho, a média 

de precipitação reduz drasticamente para 6,75mm e os casos de dengue 

seguem o mesmo padrão, seguido de uma estabilidade da incidência da 

dengue (FUNCEME, 2016). Este fator se mostra semelhante ao encontrado no 

Brasil e principalmente na região Nordeste, onde no período de chuvas está 

intimamente relacionado aos casos de dengue (VIANA e IGNOTTI, 2013b).  

Especificamente no Ceará, nos anos de 2004 e 2009, observou-se 

uma elevada precipitação (1.038mm e 1.224mm, respectivamente) e incidência 

de dengue baixa (50,80 e 76,90 casos/100.000 habitantes). No entanto, em 

2011, ocorreu um dos maiores índices pluviométricos (1.034mm) e uma das 

maiores incidências (747,80 casos/100.000 habitantes). O padrão anual 
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encontrado da regularidade dos casos de dengue e de dengue grave pode ser 

modificado em anos atípicos. Uma das explicações possíveis a ser levantada 

seria o fato das campanhas governamentais de controle ser mais incisivas em 

algumas épocas de chuva fazendo com que a população fique atenta no 

período chuvoso e previna-se. Outra hipótese seria o sorotipo viral circulante 

do momento referido podendo acarretar em um esgotamento de pessoas 

susceptíveis.  Esses questionamentos podem ser respondidos em uma futura 

pesquisa. 

Diante de tantas incógnitas, não podemos associar a regularidade 

dos casos de dengue a um único fator, pois uma série de fatores influenciam 

epidemias de dengue: fatores ambientais, principalmente variáveis climáticas 

(BARACHO et al., 2014); fatores sociais onde caracteriza as condições de vida 

local que envolve índice de pobreza, saneamento ambiental (distribuição de 

água, coleta de lixo e rede de esgoto), densidade populacional; educacionais, o 

quanto a população conhece sobre dengue e o nível de escolaridade e 

culturais como a manutenção de recipientes com água dentro ou ao redor de 

casa, presença do aluno na escola, uso de mosquiteiro, até a atividade que a 

pessoa exerce (dona de casa, estudante, trabalha no campo irrigado, 

desempregado), operacionais: presença do agente comunitário de saúde no 

programa de controle da dengue, uso de larvicidas e ações de educação em 

saúde (VANWAMBEKE et al., 2006; BOAVENTURA e PEREIRA, 2014).  

Na região metropolitana de Fortaleza, em anos de grande 

pluviosidade e homogeneidade espacial na quadra chuvosa, a maior 

quantidade de casos de dengue ocorreu entre um a dois meses depois dos 

maiores volumes pluviométricos, o que não se verifica em anos com poucas 

precipitações onde a maior quantidade de casos de dengue ocorreu tanto no 

mês com maior volume pluviométrico como em outros meses que tiveram 

precipitação ou que sucedeu em até dois meses os picos de chuva. As 

correlações entre número de casos de dengue e temperatura do ar tiveram 

resultados negativos indicando uma relação inversamente proporcional. 

Entretanto, destaca-se que essa relação é fortemente influenciada pela 

precipitação (MAGALHÃES e ZANELLA, 2013). 
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Em Santos, estado de São Paulo, os picos epidêmicos 

concentravam-se em março, abril e maio, coincidindo a diminuição dos casos 

com a queda da temperatura. Após este período, novos casos de dengue 

voltam a ser notificados e as epidemias se reiniciam. Evidência de uma 

tendência sazonal entre epidemias (acima da linha de alta incidência – 300 

casos por 100.000 habitantes (BRASIL, 2008a; FERNANDES, MARIA ANGELA 

BELLEGARDE; ;NATAL, DELSIO; e DOMINGOS, MARIA FÁTIMA 2014). Em 

São Sebastião, São Paulo, as zonas epidêmicas também concentram-se de 

abril a junho (também no primeiro de semestre do ano) (RIBEIRO et al., 

2006a). 

Em Teresina, Piauí, de 2002 a 2006, as maiores incidências 

ocorreram no primeiro semestre de cada ano, coincidindo com o período 

chuvoso, nos meses de março a maio em 2002 e 2003 e junho e agosto em 

2005 e 2006 (MONTEIRO et al., 2009). 

O fator educacional também é importante para a continuidade da 

dengue. No município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza no Ceará, 

houve falta de diálogo e um desgaste entre a população e os profissionais de 

saúde, gerando um sentimento negativo, falta de credibilidade, tanto no 

desenvolvimento do trabalho dos profissionais, bem como por parte da 

população. Isto atrasou o processo de mudanças nas práticas de saúde de 

como desenvolver um trabalho coletivo sobre dengue. A consequência é 

conhecimento superficial e limitado sobre a doença causando uma confusa 

realização da prevenção de forma adequada (SALES, 2008).  

Para agravar a situação, LIMA et al. (2014) afirmam que o insucesso 

no controle da dengue no Ceará vem se dando, principalmente, pelas ações 

serem direcionadas apenas para o combate químico ao A. aegypti – sem o uso 

dos outros componentes que preconiza o PNCD (BRASIL, 2002). Já em 

Fortaleza, a presença do vírus nas larvas A. aegypti é mantida por várias 

gerações em condições naturais, mantendo a circulação da doença (GUEDES 

et al.). 

A população adulta foi responsável pelo aumento da incidência da 

dengue de 2005 a 2012, mas a gravidade da doença em crianças aumentou 
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significativamente, evidenciando uma preocupação para a população de 

crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. 

Em Teresina, de 2002 a 2006, a faixa etária mais acometida foi a 

adulta, de 15 a 49 anos, com incidência de 305,5/100.000 habitantes 

(MONTEIRO et al., 2009). Assim como em São Sebastião, São Paulo, onde os 

casos concentram-se nas idades entre 20 e 39 anos (RIBEIRO et al., 2006a).  

O aumento da incidência de dengue grave na população em geral e 

em crianças no estado do Ceará de 1986 a 2011 está relacionado com a 

introdução de novos sorotipos virais bem como a co-circulação de vários 

sorotipos em anos epidêmicos (LIMA et al., 2014). De 1994 a 2006, a 

incidência da dengue hemorrágica (FHD) era maior em adultos, no entanto, a 

partir do ano de 2001 já se verificou um aumento gradativo na população 

infantil (0 a 12 anos) no Ceará. Em 2001, a proporção era de 7,14% dos casos, 

em 2006 de 13,29% e em 2008 de 40,93%, aumentando de cinco vezes mais 

(VILAR, 2008).  

 

5.2 Identificação de agregados de municípios 

Pode-se verificar que a elevada incidência de dengue no estado do 

Ceará está localizada com maior intensidade em aglomerados de municípios 

que se repetem ao longo dos períodos estudados. A região centro-oeste do 

estado apresentou os maiores valores de incidência e confirmada como 

estatisticamente significativa no Moran Map. Também se verificou o aumento 

do número de municípios com incidências mais elevadas no sul do estado, ao 

longo do período do estudo. Tornando-se, assim, um agregado de municípios 

com elevada incidência da dengue. Por outro lado, as regiões noroeste e 

centro-leste apresentaram as menores incidências.  

A permanência da incidência da dengue no Ceará pode estar 

relacionada às falhas no controle do A. aegypti – seu principal vetor 

(DONALÍSIO e GLASSER, 2002). Pode ainda estar relacionada à resistência 

deste vetor aos inseticidas usados para o controle (PONTES et al., 2010). Este 

fato também foi observado em outros países, devido ao uso contínuo de 
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produtos químicos utilizados na agricultura e na saúde pública em diversos 

programas de controle de pragas (MARCOMBE et al., 2012; DUONG et al., 

2016).  

Verifica-se que melhores condições de infraestrutura dos municípios, 

maior qualidade de vida e uma menor densidade populacional são 

características que podem explicar o motivo de alguns municípios 

apresentarem menor incidência de dengue (SABROZA e SOUZA-SANTOS, 

2010). No Ceará, podemos exemplificar o município de Guaramiranga que 

apresenta uma baixa densidade populacional (70,06 habitantes/km²) e IDH 

médio (0,637) (IBGE, 2014, IPECE, 2014) com incidência baixa para dengue. 

No Rio de Janeiro, as variáveis que apresentaram autocorrelação espacial 

global significativa foram: taxa de incidência média de dengue, percentual de 

domicílios ligados à rede sanitária geral, densidade populacional por área 

urbana, percentual de domicílios com lavadora de roupas. A análise dos 

indicadores de autocorrelação local para o coeficiente médio de incidência de 

dengue mostrou a existência de dependência espacial para 41 bairros do 

município. Dentre estes, cinco localizados na zona oeste e quatro na região 

central considerados como áreas de alto risco para a transmissão da doença. 

Os bairros da zona oeste identificados no cálculo do mapa de Moran como 

sendo os que tiveram valores altos do atributo estudado e a média dos seus 

vizinhos são em parte os bairros que apresentaram ocupação mais recente e 

condições de infra-estrutura básica deficiente e precária. Já os bairros 

localizados na região central da cidade, apesar do maior acesso aos serviços 

de infra-estrutura básica, apresentaram alta densidade populacional urbana. 

Todavia, a qualidade desses serviços não foi aferida (ALMEIDA e VALENCIA, 

2009). 

Áreas onde a população tem menores condições financeiras são 

mais propícias à circulação da doença. Isto se deve à menor cobertura 

distribuição de água, fazendo com que a população seja obrigada a manter 

recipientes com água limpa para consumo. Nestas mesmas áreas também há 

pior coleta de resíduos sólidos, o que causa acúmulo de depósitos inservíveis 

que podem ser utilizadas pelos vetores como criadouros (FLAUZINO et al., 

2009).  
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No Vietnã, entre os 33 municípios rurais e urbanos nos distritos de 

Nha Trang e Ninh Hoa, ambos na província de Kanh Hoa, identificaram-se 20 

agregados para casos de dengue e a grande maioria dos agregados familiares 

de pessoas com dengue não recebia água encanada. Com isso, observa-se 

que áreas rurais podem contribuir tanto para a disseminação da dengue quanto 

as cidades (SCHMIDT et al., 2011). 

No Ceará, a região sudoeste encontra-se com um baixo percentual 

de cobertura de água: entre 75 a 85%. O município de Tauá, um dos 

municípios de alta incidência para dengue com quase 1500 casos por 100.000 

habitantes; apresentou uma cobertura de 83,5% em 2008 (IPECE, 2016). A 

área com pior cobertura de abastecimento de agua é a região leste que 

engloba municípios como Aquiraz (47,2%); Chorozinho (59,4%); Pindoretama 

(32,4%); Ocara (65,3%); Ibaretama (53,5%); Beberibe (60,3%), Fortim (63,4%) 

e Cascavel (72,1%) (IPECE, 2016). No entanto, esta região não apresentou 

incidências brutas elevadas, com valores abaixo de 206 casos por 100.000 

habitantes nos dois períodos. Apenas de 2005 a 2008, alguns municípios 

apresentaram incidências médias entre 206,1 a 560,0 casos por 100.000 

habitantes (Chorozinho, 343,36; Pindoretama, 317,37; Cascavel, 418,64; 

Ocara, 333,93; Beberibe, 308,02). Uma hipótese para explicar a discrepância 

dos casos de dengue entre as regiões pode ser o fator cultural. O medo da 

escassez de água faz com que a população de Tauá tradicionalmente acumule 

este líquido em muitos depósitos mesmo tendo uma cobertura melhor do que 

os municípios da região leste. 

Áreas contíguas podem ser influenciadas umas pelas outras 

(MACHADO;OLIVEIRA e SOUZA-SANTOS, 2009; HONORATO et al., 2014; 

JOHANSEN;CARMO e BUENO, 2014). Como o Ceará faz divisa com outros 

estados: Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba (BARBOSA e 

SILVA, 2016), estes podem influenciar na transmissão da dengue, 

principalmente em áreas limítrofes. Assim pode-se observar que os anos de 

maiores incidências no Ceará também foram anos de incidências altas no Rio 

Grande do Norte com 1.331,50 no Rio Grande do Norte, o mesmo foi 

observado nos anos de 2008 e 2012 (CE: 607,29, RN: 891,50 casos por 
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100.000 habitantes) e 2011 (CE: 672,24, RN: 731,40 casos por 100.000 

habitantes). No entanto, não se verificou incidências tão elevadas no Piauí 

como se verificou no Ceará, pois a maior incidência no Piauí foi no ano de 

2012 com 387,70 casos por 100.000 habitantes e os anos de 2001 (359 casos 

por 100.000 habitantes), 2003 (325,10 casos por 100.000 habitantes) e 2011 

(322,60 casos por 100.000 habitantes). Na Paraíba, os anos de maiores 

incidências foram os de 2001 (431,50 casos por 100.000 habitantes), 2002 

(536,50 casos por 100.000 habitantes), 2003 (362,10 casos por 100.000 

habitantes) e 2011 (334,6 casos por 100.000 habitantes) (BRASIL, 2015b) 

coincidindo com alguns anos de alta incidência no Ceará.  

No estado do Ceará, observa-se na região centro-oeste dois 

municípios sede de macrorregiões: Tauá (Sertão dos Inhamuns) e Crateús 

(Sertão de Crateús), que apresenta incidência para dengue elevada durante os 

três períodos analisados (2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2010). Os 

municípios vizinhos a eles podem sofrem influência na incidência de dengue 

devido ao fluxo de pessoas e transportes dentro das macrorregiões. Não se 

verifica nenhum município limítrofe a Tauá e Crateús com nenhum caso de 

dengue.  

Uma análise espacial para a identificação de clusters mostrou 

variação espaço-temporal significativa da incidência de dengue no Nepal. 

Comparadas com outras regiões do país, os distritos de Terai central e oriental 

são mais vulneráveis à dengue. No mapeamento e na avaliação de 

agrupamentos, estes dois distritos apareceram como uma área de alta 

endemicidade para dengue. O clima adequado, a alta densidade populacional 

e o movimento excessivo de pessoas favorecem a presença de um cluster de 

incidência elevada de dengue (ACHARYA et al., 2016). 

Por se tratar de um estudo de análise de base secundária, os dados 

obtidos do SINAN podem conter inconsistências como subnotificação de casos 

de dengue. Para reduzir esse efeito realizou-se suavização dos dados trazendo 

uma homogeneidade maior das notificações. Outra limitação da pesquisa é que 

ela foi realizada a nível municipal, não podendo atribuir o resultado a nível 

local. Unidades menores de espaço podem ter características diferentes do 
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encontrado neste estudo. Sendo necessário um estudo específico para o 

município ou área de interesse. 

6 CONCLUSÃO  

Pode-se concluir que apesar de todos os programas que envolvem o 

controle da dengue, a incidência da dengue cresceu de 2001 a 2012 tanto na 

população geral como em menores de 15 anos permanecendo como um 

problema de saúde pública. Também se verificou um padrão de incidência de 

casos dengue no estado do Ceará ao longo dos anos com um aumento do 

número de casos no início do ano, chegando a um pico entre os meses de abril 

e maio, seguido de uma queda em junho ou julho e uma estabilização dos 

casos com leve aumento até o fim do ano. 

Espacialmente se verificou uma área que se manteve com valores 

altos a região centro-oeste do estado, principalmente em torno do município de 

Tauá, em uma outra com valore baixos na região centro-leste do Ceará, 

englobando os municípios de Icó, Orós, Cedro e Lavras da Mangabeira.  

A distribuição dos casos da dengue no estado do Ceará é dinâmica, 

com alterações no espaço e no tempo, diante disto, há necessidade de 

vigilância constante pelas secretarias municipais, coordenadorias regionais e 

secretaria estadual buscando o controle e redução da incidência de dengue.  
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