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Resumo: A dengue tem maior circulação, principalmente, em países de clima tropical e 

subtropical, como é o caso do Brasil. É considerada um dos principais problemas de saúde 

pública no mundo, sendo majoritariamente uma epidemia urbana, destacando a ocorrência 

dela em locais com falta ou gestão eficiente dos espaços urbanos, acúmulo de água indevida e 

de resíduos sólidos, ainda complementam que atuam como cooperantes na transmissão da 

doença. Como esta é uma doença que se manifesta principalmente nos países de clima quente 

e úmido, agravado pelas condições precárias de saneamento urbano e que o Brasil se 

enquadra nestas condições, este trabalho tem como objetivo espacializar, por meio das 

técnicas de geoprocessamento, as ocorrências de dengue na microrregião de Ceres em Goiás, 

com intervalo temporal de 2009 até 2020. Os registros dos casos de dengue foram obtidos 

junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), agrupados por faixa 

etária, escolaridade, raça e sexo. Para os cartogramas da distribuição da Dengue na 

microrregião de Ceres foi utilizado o software ArcGis 10 Calculou-se a taxa de incidência 

anual e para o cálculo da Taxa de Incidência acumulada (2009 a 2020), somou-se as taxas de 

incidências anuais e dividiu-se por 12, quantidade de anos analisados. Os municípios que 

apresentaram maior taxa de incidência foram Ceres, Rialma e Barro Alto. De maneira geral, o 

perfil socioeconômico dos casos notificados para a microrregião de Ceres apresentou maior 

ocorrência em indivíduos com baixa escolaridade, pertencentes a raça preta e parda e no sexo 

masculino. 

Palavras-chave: Epidemiologia. Epidemia. Geografia da saúde. Geoprocessamento.SINAN. 

 

Abstract: Dengue has greater circulation, mainly in tropical and subtropical countries, such 

as Brazil. It is considered one of the main public health problems in the world, being mostly 

an urban epidemic, highlighting its occurrence in places with lack of efficient management of 

urban spaces, accumulation of undue water and solid waste, still complementing that they act 

as cooperators in the transmission. of the disease. As this is a disease that manifests itself 

mainly in countries with a hot and humid climate, aggravated by the precarious conditions of 
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urban sanitation and that Brazil fits into these conditions, this work aims to spatialize, 

through geoprocessing techniques, the occurrences of dengue in the micro-region of Ceres in 

Goiás, with a time interval from 2009 to 2020. The records of dengue cases were obtained 

from the Information System of Notifiable Diseases (SINAN), grouped by age group, 

schooling, race and sex. For the cartograms of the distribution of Dengue in the Ceres 

microregion, the ArcGis 10 software was used. The annual incidence rate was calculated and 

for the calculation of the accumulated Incidence Rate (2009 to 2020), the annual incidence 

rates were added and divided up for 12, amount of years analyzed. The municipalities with 

the highest incidence rate were Ceres, Rialma and Barro Alto. In general, the socio-economic 

profile of the cases reported for the Ceres micro-region was more frequent in individuals with 

low schooling, belonging to the black and mixed race and in males. 

Keywords: Epidemiology. Epidemic. Health geography. Geoprocessing. SINAN. 

 

 

1. Introdução 

 

O Brasil é um país tropical, grande parte de seu território apresenta temperaturas 

elevadas e bastante umidade. Nos períodos chuvosos, as condições ambientais se tornam 

propícias para a proliferação do mosquito. “Devido ao clima tropical e subtropical, houve 

adaptação da espécie e sua proliferação no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).” 

(FERREIRA, 2015. p.15).  As regiões no Brasil com maior incidência são o Centro-Oeste 

(1.235,8 casos/100 mil hab.) e Sudeste (1.151,8 casos/100 mil hab.)  

Sabe-se que a Dengue tem maior circulação, principalmente, em países de clima 

tropical e subtropical, como é o caso do Brasil. Ela é uma doença infecciosa.“A dengue é 

uma doença febril aguda de etiologia viral e que se manifesta de maneira variável, desde uma 

forma assintomática até quadros graves e hemorrágicos, podendo levar a óbito.” 

(FERREIRA, 2015. p.15).  Os sintomas mais comuns da dengue são: febre, dores de cabeça, 

atrás dos olhos e musculares, também manchas vermelhas pelo corpo. podendo também se 

apresentar no quadro mais grave da doença que seria a hemorrágica, tendo sangramentos nos 

olhos, ouvidos, nariz e gengiva podendo levar a pessoa a morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2021). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2021), a dengue é considerada um dos 

principais problemas de saúde pública no mundo“[...]estima que entre 50 a 100 milhões de 

pessoas se infectam anualmente, em mais de 100 países, em todos os continentes, exceto a 

Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em 

consequência da dengue” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

A dengue é uma doença que tem um alto índice de proliferação, e atualmente, ainda, 

não há uma vacina. O meio mais eficaz é a prevenção. E para auxiliar no planejamento 
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estratégico de prevenção e combate aos focos de reprodução do mosquito, destaca-se os 

estudos geográficos que apontam e analisam as áreas consideradas de alto risco. “Tendo em 

vista a gravidade da dengue, uma forma bastante eficaz de ajudar na prevenção é a 

espacialização dos casos de dengue, que auxilia na análise e avaliação de riscos à saúde 

pública coletiva.”  (FERREIRA, 2015. p.12).   

De acordo com Tauil (2001), apesar da dengue ainda não haver um meio de combate 

eficiente através de vacinação, não quer dizer que não seja possível controlar a sua 

proliferação. Existem certas ações e organizações do meio ambiente que evitam e/ou 

dificultam a reprodução do mosquito, como por exemplo, sabe-se que o vetor necessita de 

água limpa para o depósito de seus ovos, então espera-se que evitar o acúmulo de água 

parada  em recipientes nas casas e em terrenos abertos proveniente das chuvas, é considerada 

uma medida de prevenção da doença.  E também espera-se que as prefeituras administrem o 

uso de inseticidas  para eliminar os mosquitos em sua fase adulta e de contágio. “O método 

mais utilizado nos últimos vinte anos para o controle do A. aegypti é a aplicação de 

inseticidas a ultrabaixo volume (ULV)” (CLARO, 2004, p. 1448).  

De acordo com Barcelos et al. (2005), o Brasil  utiliza sistemas de informação para 

gerenciar os dados epidemiológicos, pelo menos dois se destacam, o Sistema de Informações 

sobre a Febre Amarela (SISFAD e o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), 

porém os autores constaram que os sistemas de informação existentes quase não se 

comunicam, o que seria preciso para contribuir com investigações da presença de vetores e 

casos de doenças.  

Uma das técnicas utilizadas pela Geografia para analisar os dados e espacializá-los, é 

o geoprocessamento. Esse permite analisar vários aspectos como dados econômicos, 

ambientais e sociais sob diferentes escalas. A sua aplicabilidade na saúde é importante, pois 

acaba “[...] contribuindo para detecção de áreas vulneráveis, nas quais os problemas de saúde 

ocorrem com maior frequência e gravidade (SCANDAR et al., 2010)” (FERREIRA, 2015. 

p.25). 

Segundo Skaba et. al. (2004), para compreender e avaliar os riscos à saúde da 

população, a dinâmica dos eventos de saúde coletiva, é imprescindível utilizar ferramentas de 

coleta de dados sobre as doenças. No caso da dengue, a coleta de todas as variáveis e a 

organização delas no Sistema de Informações Geográficas (SIG) se torna um meio bastante 

eficaz para separar áreas do meio ambiente e suas relações com o perfil socioeconômico da 
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população, características ambientais, formas de gestão do território, permitindo traçar 

possíveis padrões para a ocorrência da dengue.   

Para estas análises é necessária a localização geográfica dos eventos, associando 

informações gráficas (mapas) a bases de dados de saúde, alfanuméricas. O 

georreferenciamento de um endereço, definido como o processo de associação deste 

a um mapa terrestre, pode ser efetuado de três formas básicas: associação a um 

ponto, a uma linha ou a uma área. O elemento geométrico resultante, associado a 

uma base de dados, é a unidade utilizada nos SIG.’ (SKABA e Colaboradores, 

2004. P.1753) 

 Os estudos geográficos juntamente com os estudos médicos de doenças se tornam 

muito importantes para compreender o surgimento, aumento e distribuição de determinadas 

doenças. A Geografia médica pode estabelecer relações entre as doenças e lugares 

distribuídos espacialmente na superfície terrestre, assim podendo fornecer bases seguras de 

dados para auxiliar as políticas e os programas de saúde pública. (ALMEIDA E CASTRO, 

2018).  

Desta forma, a análise da distribuição espacial das doenças possibilita determinar 

padrões da situação de saúde de uma área, mostrar disparidades espaciais e 

delimitar áreas de risco. É possível mapear indicadores básicos de saúde, 

mortalidade, doenças de notificação compulsória e analisar acidentes relacionados 

ao trabalho. Através da análise da difusão geográfica e exposição a agentes 

específicos pode-se gerar e analisar hipóteses de investigação. Também é possível 

planejar e programar atividades de prevenção e controle de doenças em grupos 

homogêneos segundo determinado risco ( PINESE e  ARAÚJO, S.D, p.2)  

 

Como esta é uma doença que se manifesta principalmente nos países de clima quente 

e úmido, agravado pelas condições precárias de saneamento urbano e que o Brasil se 

enquadra nestas condições, este trabalho tem como objetivo espacializar, por meio das 

técnicas de geoprocessamento, as ocorrências de dengue na microrregião de Ceres-GO de 

2009 até 2020.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Dados da doença 

 

A dengue já é considerada hoje como a maior arbovirose do mundo. ou seja ela é um 

arbovírus, um vírus transmitido pelo mosquito aedes aegypti. sendo quatro sorotipos, segundo 

a Organização Mundial da Saúde são, Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Sobre o ciclo do Aedes 

aegypti . “É uma doença sazonal, ocorrendo com maior frequência em períodos quentes e de 

alta umidade, já que tais condições favorecem a proliferação do mosquito transmissor.” 

(DIAS et al., 2010. p. 144).  
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O mosquito  bota os ovos em ambiente com água parada e limpa. Assim que entram 

em contato com a água, eles eclodem, se tornando a larva, e por posteriormente a pupa. já na 

fase terrestre ele corresponde a sua forma adulta em forma de mosquito.  Apenas a fêmea 

pode transmitir o vírus, através da picada.  

O mosquito adquire o vírus ao se alimentar do sangue de doente que se encontra na 

fase de viremia, que começa um dia antes do surgimento da febre e vai até o sexto 

dia de doença. O vírus vai se localizar nas glândulas salivares do mosquito, onde se 

prolifera e aí permanece, deixando o artrópode infectante durante toda a sua vida. 

Uma vez infectada a fêmea do mosquito inocula o vírus junto com a sua saliva ao 

picar a pessoa sadia. Além disso, a fêmea também faz a transmissão transovariana 

do vírus para a sua prole, favorecendo a expansão da doença. (DIAS et al., 2010. P. 

144) 

A pessoa infectada pela dengue clássica sente os sintomas por aproximadamente 7 

dias, porém após esse período o paciente pode continuar sentindo indisposição  e cansaço.“A 

grande maioria das infecções da dengue não apresenta sintomas. Acredita-se que de cada dez 

pessoas infectadas apenas uma ou duas ficam doentes.” (FERREIRA, 2015. p.19). O período 

pelo qual o vírus pode ficar no corpo sem apresentar sintomas está em torno de 4 a 10 dias. 

Dessa maneira,  a doença se alastra pelo território com muita facilidade, entendendo que uma 

pessoa com o vírus, pode estar em muitos lugares e regiões antes que sinta os sintomas da 

doença apareçam, contribuindo com a disseminação da mesma (FONTOURA, 2014).  

De acordo com Tauil (2001), um importante motivo responsável pelo grande 

crescimento da doença, é o avanço desordenado das cidades, em sua maioria  sem 

infraestrutura adequada, agravada pela falta de conscientização da população em descartar 

possíveis criadouros do mosquito, sendo uma tampa de garrafa, ou uma caixa d'água 

destampada em que nos períodos chuvosos se tornam habitats ideais para reprodução do 

mosquito Aedes agepyti.  

 

Espaço geográfico e a doença  

Na epidemiologia, o espaço em sua primazia é compreendido como o local é resultado 

da  relação natureza e organismos, compreendendo a tensão que a cultura e a ação humana 

exerce sobre as variáveis do meio. “A configuração territorial é uma produção histórica 

resultante dessas relações. As ações provêm das necessidades humanas: materiais, 

espirituais,econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas. Sistemas de objetos e de ações 

interligam-se.”  (CZERESNIA e RIBEIRO, 2000, p.600).  

Czeresnia e Ribeiro (2000) colocam que o surgimento de novas doenças não se trata 

de ficção científica, segundo os autores, a ocorrência de desastres naturais, transformações 

radicais da paisagem são imprevisíveis no campo epidemiológico. Nesse sentido, o espaço é 
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um importante palco de investigação dos elementos e situações para previsões em 

epidemiologia. 

No âmbito da vigilância das doenças transmissíveis, o espaço, enquanto categoria 

de análise, foi incorporado às suas práticas por permitir identificar áreas de 

aglomeração de eventos de saúde, ou seja, áreas de maior risco de ocorrência de 

doenças, informação que representa importante subsídio para o planejamento das 

ações de prevenção e controle, bem como para avaliação e monitoramento de 

aspectos ambientais, condicionantes geográficos e socioeconômicos relacionados à 

doença de interesse (SKALINSKI et al., 2019. pp..53-54). 

De acordo com Skalinski et al. (2019), a dengue é majoritariamente uma epidemia 

urbana, destacando a ocorrência dela em locais com falta ou gestão eficiente dos espaços 

urbanos, acúmulo de água indevida e de resíduos sólidos, ainda complementam que atuam 

como cooperantes na transmissão da doença “[...] baixa renda, viver em casas térreas, baixa 

escolaridade, população com idade avançada e crianças.” (SKALINSKI et al., 2019, p.59). 

Existe uma estreita relação entre ocorrência plantas, parques, áreas verdes e focos da doença,  

até mesmo as plantas ornamentais, incluindo vasos e pratos, funcionam como importantes 

berçários do vetor da dengue. Ainda sobre a habitação:  

“Pessoas que vivem em casas térreas também foram consideradas sob risco, quando 

comparadas àquelas que moram em apartamentos. Estudos prévios mostraram que a 

oviposição do mosquito é menor em construções mais altas, o que torna a 

participação dos prédios pequena nos índices de infestação.” (SKALINSKI et al, 

2019. p.59) 

 

2.2  Área de estudo 

 

A Microrregião de Ceres (Figura 1) é umas das dezoito microrregiões do estado de 

Goiás, ela está localizada na mesorregião Centro-Goiano, e possuía, em 2010, uma população 

total de 231.239 habitantes (IBGE, 2010). Tem área aproximada de 13.163 km² (IBGE,2015), 

o que corresponde a 3,87% da área total do estado de Goiás (340.110,385 km²). Atualmente, 

ela é formada por 22 municípios, sendo eles: Barro Alto, Carmo de Rio Verde, Ceres, 

Goianésia, Guaraíta, Guarinos, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Itapuranga, Morro 

Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, 

Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, São Luiz do Norte, São Patrício e Uruana.   
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Figura 1 – Localização da Microrregião de Ceres-GO. 

 
 

2.2 Construção do Geodatabase e dos cartogramas 

Os registros dos casos de dengue foram obtidos junto ao Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan), referente aos casos registrados de dengue entre 2009 e 2020, 

acesso pelo sítio:<https://datasus.saude.gov.br/transferencia-de-arquivos/#>, o arquivo gerado 

é lido no software Tabwin do Governo federal. Para os cartogramas da distribuição da 

Dengue na microrregião de Ceres foi utilizado o software ArcGis 10.“Outro programa muito 

importante no Brasil é o Sistema de Informação de Agravos de Notificações – SINAN, que 

registra informações importantes a partir de um questionário chamado Ficha Individual de 

Notificações.” [...] (FONTOURA, 2014, p.25). Os números absolotus de casos notificados 

foram agrupados de acordo com faixa etária, escolaridade, raça e sexo. É importante destacar 

que foram considerados os casos notificados por município autóctone,  isto é, de residência 

dos pacientes. 

Após a construção do Geodatabase foram feitos gráficos e tratamento estatístico por 

meio do software Excel. 

“Na saúde, os sistemas de informações geográficas tornaram-se instrumentos de 

grande utilidade, pois possuem a capacidade de agregar diversas operações, como 

https://datasus.saude.gov.br/transferencia-de-arquivos/
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captura, armazenamento, manipulação, escolha e procura de informação, análise e 

exposição de dados, auxiliando na predição, na avaliação de tendência, simulação 

de situações, planejamento e definição de estratégias no campo de vigilância 

epidemiológica.” [...] (FERREIRA, 2015. p.29) 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2021), para calcular a taxa de 

incidência da dengue, divide-se o número de casos confirmados de dengue pelo número de 

habitantes de cada município e multiplica por 100 mil habitantes. Para o cálculo da Taxa de 

Incidência acumulada (2009 a 2020), somou-se as taxas de incidências anuais e dividiu-se por 

12, quantidade de anos analisados.  

 

3. Resultados e discussões 

 

De acordo com Claro et al. (2004), a dengue é uma doença endêmica global, menos na 

Europa. A Figura 2 evidencia isso em uma escala local para o Estado de Goiás, a 

Microrregião de Ceres, destacando-se os maiores números de casos ocorridos no período 

acumulado de 2009 a 2020 para os municípios de Ceres e de Goianésia.  

Observou-se acúmulo de casos absolutos notificados de dengue elevado para os 

municípios de Goianésia (8.048 casos), Ceres (6.073 casos), Itapaci (3.984 casos), Rialma 

(2.748 casos) e Barro Alto (2.457 casos), o que se faz necessário que as Secretarias de Saúde 

municipais e do estado, juntamente com outros órgãos competentes, elaborem estratégias 

para combater a dengue nesses municípios, a fim de, conter o avanço da proliferação da 

doença. Por outro lado, os municípios de Pilar de Goiás (83 casos), Guaraíta (81 casos), São 

Patrício (59 casos) e Guarinos (37 casos) apresentaram os menores índices de casos 

notificados de dengue a considerar que, por se tratarem de cidades de menores proporções 

demográficas possuem estratégias de controle com maior eficácia. 
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Figura 2 - Casos de dengue notificados na Microrregião de Ceres (2009-2020) 

 

De acordo com a Figura 3, apesar de Ceres e Goianésia terem um elevado número 

absoluto de casos notificados, os municípios que apresentaram a maior taxa de incidência 

foram Ceres, Rialma e Barro Alto, sendo os municípios em que a doença está mais aguda. 

Mas, também se destacaram por uma taxa de incidência alta os municípios de Goianésia, 

Itapaci, Rianápolis e Nova Glória. Os municípios com baixa incidência foram  São Patrício, 

Nova América, Guarinos e Pilar de Goiás.  
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Figura 3 - Taxa de Incidência de dengue na Microrregião de Ceres (2009-2020). 

 

De acordo com Ribeiro et. al (2006) a flutuação de casos notificados de dengue 

podem variar conforme o ano hidrológico (de período chuvoso de um ano para o próximo do 

ano seguinte), e que certamente o aumento das taxas de pluviosidade, umidade do ar 

contribuem para a proliferação do vetor da dengue em função do aumento de criadouros com 

condições ecológicas propícias para reprodução e desenvolvimento do mosquito. O Gráfico 4 

mostra a evolução dos casos absolutos notificados com dengue para Microrregião de Ceres 

em Goiás, percebeu-se um pico para o ano hidrológico (2015-2016). Segundo Ruiz (2016), 

em relação ao clima nesse período, no Brasil em 2016, houve um um agravamento da seca no 

Nordeste, uma estiagem muito prolongada no Norte do país, no Centro-norte de Minas 

Gerais, parte de Goiás e no Distrito Federal. Contudo, foi constatado um aumento histórico 

pluviométrico, consideravelmente elevado para os anos de 2014-2016, para o restante do 

país, resultado do fenômeno El Niño, que teve o pico máximo de intensidade em dezembro 

de 2015, o que pode explicar o pico de notificações de dengue nesse período. 
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Figura 4 - Casos notificados de dengue na Microrregião de Ceres (2009 - 2020). 

  

Org. a autora. Fonte: SINAN (2020). 

 

De acordo com Maria et. al (2016),  o mosquito vetor da dengue A. aegypti apresenta 

hábitos diurnos e seu habitat preferencialmente são as residências nas cidades, o que pode 

tornar vulneráveis aquelas pessoas que passam a maior parte do tempo em suas moradias, 

como os idosos, crianças e adolescentes. O Gráfico 5 mostra a distribuição dos casos 

absolutos notificados com dengue para a Microrregião de Ceres em Goiás. 

Figura 5 - Faixa etária dos casos notificados com dengue na Microrregião de Ceres (2009-

2020).  

Org. a autora. Fonte: SINAN (2020). 
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O aumento de incidência de dengue nas faixas etárias de 50 anos ou mais pode ser 

associado ao aumento da expectativa de vida da população e esta é a faixa etária mais 

vulnerável ao desenvolvimento da forma mais grave da doença, a dengue hemorrágica 

(ANDRIOLLI, BUSATO e LUTINSKI, 2020). Assim como os estudos de (MACIEL et  al. 

2008;  SOUZA;  PAIXÃO; OLIVEIRA, 2018), a Microrregião de Ceres apresentou maior 

incidência da doença nas faixas de jovens e adultos, o que pode ser compreendido por ser a 

faixa com maior números absolutos de indivíduos.  

De acordo com a Figura 5, observa-se que a maioria dos casos notificados absolutos 

com dengue no período analisado estão entre as pessoas com menor grau de escolaridade, 

isso se dá porque ainda, o acesso ao nível superior ainda é incipiente. Segundo Guimarães 

(2021, p.18), “o conhecimento do nível educacional dos indivíduos é importante para o 

entendimento do papel da desigualdade social no risco de adoecimento”.  

 

 

Figura 5 - Distribuição dos casos notificados com dengue por escolaridade na Microrregião 

de Ceres-GO (2009 a 2020). 

 

Org. a autora. Fonte: SINAN (2020). 

 

Ainda sobre a correlação entre escolaridade e dengue, Baker (2014), Hamid, Momtaz 

e Ibrahim (2012) apontaram que as pessoas que possuem maior nível de escolaridade no 

Brasil são aquelas que apresentam maior condição financeira e consequentemente mais 
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condições sociais, incluindo moradias mais estruturadas com saneamento básico adequado e 

locais com a presença dos agentes públicos fazendo a gestão adequada dos setores urbanos.  

Não obstante, grande parte  dos indivíduos de raça negra no Brasil também apresenta 

estreita ligação com baixa renda. A Figura 6 mostra que para a Microrregião de Ceres mais 

de 50 por cento acometem esse grupo, de pardos e pretos, segundo a classificação do IBGE. 

Entretanto, segundo os estudos de Sierra et. al. (2007), foi identificado resultados diferentes 

em que maioria dos casos notificados se deram no grupo de brancos, para os autores, a raça 

branca é mais suscetível à dengue. 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição dos casos notificados com dengue por raça na Microrregião de Ceres-

GO (2009 a 2020). 

  

Org. a autora. Fonte: SINAN (2020). 

A Figura 7 mostra a distribuição dos casos de dengue por sexo para a Microrregião de 

Ceres em Goiás. Os dados do trabalho não estão em consonância com os de Vasconcelos et 

al. (1993), a notificação de dengue nas mulheres é maior em função do maior período destas 

no intra ou peridomicílio. Porém, os dados apresentaram predominância de ocorrência da 

doença entre os homens com cerca de 57%, estando em consonância com Gonçalves Neto e 

Rebêlo (2004), que em seus estudos não conseguiram explicar a causa do dado encontrado.  

Figura 7 -  Distribuição dos casos notificados com dengue por sexo na Microrregião de 

Ceres-GO (2009 a 2020). 
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Org. a autora. Fonte: SINAN (2020). 

 

Considerações Finais  

Com o uso do SIG se torna mais eficaz a localização de áreas de risco facilitando o 

combate epidemiológico da dengue nas cidades. Por isso, é muito importante que a coleta das 

informações socioespaciais dos casos notificados sejam feito de maneira correta, sem 

omissão das informações e as mesmas precisam alimentar o banco de dados do SINAN para 

que os dados possam ser utilizados por outros pesquisadores que se debruçam sobre os 

estudos epidemiológicos. 

Para este estudo, observou-se o acúmulo de casos absolutos notificados de dengue 

elevado para os municípios de Goianésia, Ceres, Itapaci, Rialma e Barro Alto, porém sendo 

os que apresentaram maior taxa de incidência foram Ceres Rialma e Barro Alto. Para a 

microrregião de Ceres-GO, apesar de ter ocorrido  uma predominância da dengue no sexo 

masculino, as diferenças percentuais não são tão significativas, ambos sexos ficam sujeitos a 

pegar à doença quando expostos ao vetor contaminado.  

Para controlar a dengue é necessário investir em políticas públicas, por ter uma 

ligação com o contexto social e urbano, tendo em vista que grande parte dos locais de 

proliferação apresentam fragilidade no ponto de vista do planejamento urbano, sem rede de 

escoamento pluvial e a coleta de lixo adequada. No período chuvoso esses locais podem 

alagar e acumular água, se tornando locais a proliferação do mosquito A. aegypti.  
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