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Resumo 

A necessidade de obter dados para o entendimento da transmissão de dengue em 
uma área do município de Campinas-SP foi o objetivo deste trabalho que teve 
como objeto de estudo um caso-controle espacial com foco em avaliar a 
distribuição espacial do risco de dengue em 2007. Para tanto foram realizadas 
entrevistas em campo e avaliadas covariáveis de interesse como: 
socioeconômicas, epidemiológicas e entomológicas em moradores do Distrito Sul 
de Campinas. Foram 539 casos e 740 controles distribuídos na região de estudo. 
Todos os casos e controles foram localizados em mapa digital, através de 
coordenadas geográficas e ajustados em um modelo aditivo generalizado. Os 
resultados comprovaram a necessidade de investimento em saneamento, em 
educação, na mobilização social e em melhorias nas unidades de saúde de risco 
de introdução do vírus e dispersão deste para outras áreas do distrito e município. 
 
Palavras-Chave: Análise Espacial, Dengue, Caso-Controle 

 

Introdução 
O pioneirismo em se incorporar a categoria espaço às análises epidemiológicas, ainda que 
intuitivamente, se deu por John Snow em 1854, quando em Londres havia uma das várias 
epidemias de cólera trazidas da Índia. Pouco se sabia então sobre os mecanismos causais 
da doença. Com o mapa de localização das residências dos óbitos ocasionados pela 
doença e das bombas de água que abasteciam a cidade, foi possível visualizar claramente 
em uma delas - em Broad Strect - o epicentro da epidemia. Essa é uma situação típica em 
que a relação espacial entre os dados contribuiu significativamente para o avanço da 
compreensão do fenômeno, sendo um dos primeiros exemplos da análise espacial.  
 
Em dias recentes, os estudos de Epidemiologia que incorporam técnicas de 
Geoprocessamento e Análise Espacial se expandiram de forma significativa por varias áreas 
da ciência, sendo possível identificar diversos trabalhos de vários autores, como Barcellos et 
al.(1,2,3), Castro et al.(4), Cordeiro(5,6), Medronho(7), Pinheiro et al.(8), Santos et al,(9), Seone et 
al.(10), entre outros.  
 
É possível afirmar que fatores ambientais e sociais que regem determinada localidade 
estejam também associados à ocorrência de determinados eventos de saúde pública que 
geram inúmeros desconfortos a população local, bem como demandam um aporte de gastos 
financeiros e estruturais decorrentes dos efeitos impostos por esses eventos de saúde. Uma 
maneira de se examinar essa premissa é através dos métodos de análise espacial, no qual 
a Cartografia exerce um papel de extrema importância, pois é através dos diversos meios de
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confecção de um mapa que se pode ter uma verdadeira visão da abrangência do evento 
estudado. Outra grande vantagem da Cartografia como método de estudo é o seu avançado 
desenvolvimento tecnológico, como o do Geoprocessamento, que permite um trabalho de 
alta precisão e confiabilidade. 
 
De maneira prática, a possibilidade de se trabalhar com os aspectos da situação 
epidemiológica associados a eventos geográficos, tais como, clima, topografia, hidrografia e 
dinâmica populacional para execução de mapeamento de ocorrência de eventos 
epidemiológicos tende a ser extremamente útil para a elaboração de programas que visam a 
organização de políticas de saúde e planejamento público. 
 
Todas essas situações se enquadram no conjunto da Ciência Geográfica e de Saúde 
Pública e Ambiental por meio de estudos de análise espacial de dados geográficos. A 
ênfase da Análise Espacial é mensurar propriedades e relacionamentos, levando em conta a 
localização do fenômeno em estudo de forma explícita. Ou seja, a idéia central é incorporar 
o espaço à análise que se deseja fazer. 
 
A Dengue em Campinas 
O primeiro foco do vetor Aedes aegypti surgiu em Campinas no mês de junho de 1987, por 
meio da notificação de um morador. Esse foco foi considerado eliminado devido às 
intervenções de controle efetuadas pela Superintendência de Controle de Endemias 
(SUCEN) e pelo município de Campinas. Em 1988, 1989 e 1990 foram encontrados 1, 26 e 
42 focos de Aedes aegypti, respectivamente. Após a realização de atividades de controle 
químico, mecânico e ações educativas, pesquisas amostrais periódicas de larvas nos 
domicílios indicaram que estes locais estavam livres de infestação. Entretanto, em 1991, 
com o surgimento de inúmeros focos em vários locais do município foi realizada uma 
avaliação da densidade larvária (ADL), estudo feito com uma “amostra probabilística por 
conglomerado, estratificada com partilha proporcional”, sendo o quarteirão o conglomerado. 
A partir dos resultados obtidos desta avaliação, verificou-se a impossibilidade da eliminação 
do Aedes aegypti, assumindo-se a existência de infestação domiciliar por este vetor.  
 
Com relação à ocorrência da doença, em 1986 foram notificados na cidade vários casos de 
dengue classificados como importados da cidade do Rio de Janeiro. Com o avanço da 
doença no País e o surgimento da transmissão em outras regiões do estado de São Paulo, 
continuaram a ser detectados em Campinas casos de dengue provenientes desses locais. 
Somente nos anos de 1996 e 1997 foram notificados os primeiros casos autóctones da 
doença no município. A transmissão inicialmente ocorreu em níveis baixos e ficou restrita a 
poucos bairros. Os coeficientes de incidência foram de 0,2 e 2,3 casos confirmados 
laboratorialmente por 100.000 habitantes, respectivamente em 1996 e 1997.  
 
Campinas viveu uma epidemia clássica de dengue entre novembro de 1997 e maio de 1998. 
Nesta ocasião, o coeficiente de incidência atingiu 113,3 casos confirmados 
laboratorialmente por 100.000 habitantes. Nos anos seguintes houve uma remissão, na 
transmissão refletida nos baixos coeficientes de incidência, acompanhando tendência 
apresentada em todo país. Em 2002 ocorreu epidemia de maiores proporções, sendo 
notificados 1.458 casos. O coeficiente de incidência atingiu 150,6 casos por 100.000 
habitantes. Já no ano de 2003, o coeficiente de incidência foi 37,9 por 100.000 habitantes. 
Em 2004 houve uma queda sensível no aparecimento da doença, sendo confirmados 26 
casos, dos quais sete autóctones, com coeficiente de incidência de 0,7 casos por 100.000 
habitantes. Em 2005 foram confirmados 113 casos, sendo 89 autóctones, com coeficiente 
de incidência de 11,7 casos por 100.000 habitantes. 
 
Ao todo, foram registrados em Campinas 10 casos de dengue hemorrágica, sendo um 
ocorrido em 2000 que evoluiu para óbito e nove outros ocorridos em 2002, que evoluíram 
todos para cura.  Nos primeiros meses de 2006 há registro da circulação no município dos 
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vírus Den1, Den2 e Den3 (dados da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e SUCEN 
Regional de Campinas, 2006). 
 
O objetivo deste estudo foi estimar a distribuição espacial do risco de ocorrência de dengue 
em área do município de Campinas, no período de outubro de 2006 a março de 2008, 
controlado para variáveis sócio-demográficas, entomológicas e de infestação domiciliar. A 
partir dos resultados obtidos, oferecer um melhor entendimento dos determinantes da 
dengue, contribuindo para a formulação de políticas públicas para o controle dessa doença. 
 
Método 
Foi realizado um estudo caso-controle espacial1 de base populacional, isto é, um estudo 
caso-controle de base populacional onde a exposição de maior interesse é a localização 
espacial.  
 
Os dados foram coletados na região do Distrito Sul de Campinas-São Paulo, Brasil, por 
meio de entrevista domiciliar e análise do peridomicílio de casos e controles. Este distrito 
possui uma população de aproximadamente 270 mil habitantes, contendo 17 Unidades de 
Saúde (12 Centros de Saúde e 5 Módulos do Programa de Saúde da Família) Figura 1. Em 
cada Unidade de Saúde existe um coordenador que administra todas as ações de saúde de 
sua área, bem como agentes de saúde que realizam atividades de campo. A Tabela 1 
mostra as Áreas de Abrangência dos Centros de Saúde, população e número de imóveis.  

 
Figura 1 – Unidades de Saúde do Distrito Sul de Campinas, São Paulo. 

 
Tabela 1: Centros de Saúde, População e Domicílios (Ano:2007) 

Centro de Saúde População Domicílios 
Vila Rica 14450 4682 
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O. Maia 21168 5676 

Esmeraldina 11909 2924 
Figueira 17511 6494 

S.José* 56205 10051 
São Vicente 11015 3561 

Faria Lima* 34742 11644 
Santa Odila 15664 5713 

Vila Ypê 27309 6154 
Paranapanema 24937 7332 

São Domingos 35821 7997 
Carvalho Moura 12325 2000 

Total 270414 74228 
           Fonte: Distrito Sul (*Centros de Saúde dividido em duas áreas) 
 
O Distrito Sul, pelas suas características geográficas, sócio-econômicas e demográficas 
vem apresentado ocorrências de transmissão de dengue de forma diferenciada com relação 
aos outros distritos de Campinas, motivo pelo qual foi eleito para desenvolvimento do 
projeto. 

 
Dados do Estudo 
A população fonte de casos desse estudo foi definida como todos os indivíduos que 
residiam no Distrito Sul de Campinas durante a realização do estudo. 
Foram critérios de eleição para os casos: 

a) pertencer à população fonte de casos, 
b) ter idade igual ou superior a 20 anos, 
c) ter diagnóstico de caso autóctone de dengue confirmado laboratorialmente entre 
outubro de 2006 e Março de 2008, identificado em listagem de casos positivos do 
Instituto Adolfo Lutz – Campinas, recebidas pela SUCEN via Direção Regional de 
Saúde – Campinas e as fichas epidemiológicas do Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação (SINAN) existentes nos Centros de Saúde de ocorrência dos 
casos.  
d) concordar em participar do estudo por meio de termo de consentimento.  

Foram critérios de eleição para os controles: 
a) pertencer à população fonte de casos, 
b) ter idade igual ou superior a 20 anos, 
c) ter sido alocado para o estudo conforme abaixo descrito, 
d) concordar em participar do estudo assinando termo de consentimento.  

  
Os casos foram identificados pela SUCEN de Campinas, que sistematicamente recebe a 
listagem dos casos do Instituto Adolfo Lutz (IAL) Campinas e as fichas epidemiológicas 
(SINAN) dos casos notificados pelos Centros de Saúde e Hospitais do município. Para se 
estimar o número de casos no estudo, foram utilizados os dados epidemiológicos existentes, 
que descrevem uma média de 189 casos autóctones de dengue a cada ano na região de 
estudo entre 1998 e 2004. Como a coleta de dados deste estudo estava prevista para se 
estender por 18 meses, estimou-se que o estudo atingiria 284 casos, caso a incidência 
fosse homogênea durante o período. Estimou-se então uma amostra de 300 casos no 
período do estudo, adequando-se à viabilidade de custos do projeto. 

Os controles foram alocados por meio de amostra aleatória em três estágios, a partir do 
cadastro de domicílios existentes elaborado em 2006 pelos agentes de saúde do Distrito 
Sul. Neste cadastro a unidade é o quarteirão com todos os domicílios. Com estes dados 
construiu-se uma planilha com os quarteirões e seus respectivos domicílios. No primeiro 
estágio sorteou-se o quarteirão e no segundo estágio o domicílio. Foram sorteados 
aleatoriamente 1200 domicílios para o controle. Dentre estes, cerca de 850 domicílios foram 
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visitados. Domicílios encontrados fechados em três visitas consecutivas em dias e horários 
diferentes foram descartados da amostra com reposição. No terceiro estágio amostral, foram 
catalogados os moradores dos domicílios sorteados e dentre esses, sorteou-se um morador 
em cada domicílio para participar do estudo, respeitando o critério de definição de controle.  

Análise dos Dados 

As coordenadas geográficas dos locais de moradia de casos e controles foram identificadas 
em uma base cartográfica digital da área de estudo, em projeção UTM 23 S e Datum SAD 
69, contendo, entre outras informações, a quase totalidade das ruas e unidades de saúde da 
área de estudo. As coordenadas geográficas dos endereços que não foram identificados 
automaticamente na base cartográfica foram obtidas diretamente em campo com auxilio de 
aparelho portátil de identificação de posicionamento global (GPS). Foi utilizado um algoritmo 
de geocodificação automática. A base cartográfica, cedida pela Prefeitura Municipal de 
Campinas, foi utilizada pelo Laboratório de Análises de Dados Espaciais em Epidemiologia – 
EpiGeo, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade Estadual de 
Campinas, disponibilizada para esse estudo para análises espaciais.  

Utilizou-se o software Arcgis para plotar, em mapa do município, os casos e controles 
utilizando as coordenadas geográficas capturadas em campo. 

Os mapas de Risco Relativo (RR) com áreas de significância foram estimados pelo método 
apresentado por Kelsall et al.(12)

 e Bailey et al.(13). Utilizou-se, também, o software Arcgis 
para plotar em mapa do município os casos e controles através das coordenadas 
geográficas capturadas em campo. Para análise dos dados obtidos em campo utilizou-se o 
software R, versão 2.6.0 usando-se os pacotes glm(analise logística) e mgcv(analise 
binomial). 

Resultados 

Ao todo, foram preenchidos, codificados, digitados e validados 1269 questionários, 
referentes a 539 casos e 730 controles. A descrição das informações coletadas encontra-se 
na Tabela 2 e a distribuição pontual de casos e controles, na Figura 2. 
 
Tabela 2: Proporção de indivíduos em cada classe das variáveis analisadas para casos e 
controles. Estudo de Dengue no Distrito Sul de Campinas (SP) – 2007. 

Variável   
Casos 

 (n=539) 
Controles 
 (n=730) 

Total 
(n=1269) 

Sexo Masculino 45,0% 44,8% 44,9% 

 Feminino 55,0% 55,2% 55,1% 

Idade (anos) <=40 53,1% 38,5% 44,7% 

 40 a 60 36,7% 45,6% 41,8% 

 >60 10,2% 15,9% 13,5% 

Escolaridade (anos de estudo) Até 4 39,1% 30,1% 33,9% 

 4 a 8 24,4% 21,9% 23,0% 

 >8 36,5% 47,9% 43,1% 

Trabalha Sim 65,9% 51,9% 57,9% 

 Não 34,1% 48,1% 42,1% 

Já teve dengue Sim 2,6% 2,7% 2,7% 

 Não 97,4% 97,3% 97,3% 

Enchente / Lama Sim 27,4% 7,4% 15,9% 

 Não 72,6% 92,6% 84,1% 

Saneamento Básico Rede 56,9% 81,9% 71,3% 

 Fossa 18,9% 13,3% 15,7% 

 Céu aberto 24,3% 4,8% 13,1% 
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Figura 2: Distribuição pontual de Casos e Controles. Estudo de Dengue no Distrito Sul de 
Campinas (SP) – 2007. 
 
Aos dados coletados foi ajustado um modelo de regressão logística múltipla, tendo como 
variável resposta o status do indivíduo (caso ou controle) e como variáveis preditoras as 
covariáveis de interesse coletadas nas entrevistas e utilizadas para análise. A Tabela 3 
apresenta a razão de chances (odds ratio – OR) e seus respectivos intervalos de confiança 
obtidos em ajustes simples dos modelos lineares generalizados. 
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Tabela 3: Estatísticas obtidas no ajuste simples. Resposta: Caso ou Controle. Estudo de 
Dengue no Distrito Sul de Campinas (SP) – 2007. 

Variável OR LI(OR) LS(OR) p-valor 

Sexo (Masculino) 1.004 0.803 1.256 0,970 

Idade (Anos) 0.978 0.971 0.986 <0.001 

Escolaridade (Anos) 0.949 0.925 0.974 <0.001 

Escolaridade do chefe domiciliar 
(Anos) 

0.937 0.913 0.961 <0.001 

Trabalha (Sim) 1.787 1.420 2.248 <0.001 

Estuda (Sim) 1.005 0.675 1.498 0.980 

Já teve Dengue (Sim) 0.947 0.474 1.892 0.877 

Fornecimento de água (Poço, em 
relação a Rede) 

5.748 1.910 17.297 0.002 

Fornecimento de água (Caminhão, 
em relação a Rede) 

4.311 1.161 16.002 0.029 

Fornecimento de água (Gato, em 
relação a Rede) 

3.592 1.384 9.322 0.009 

Falta água (Sim, em relação a Não) 1.089 0.677 1.751 0.726 

Falta água (Às vezes, em relação a 
Não) 

0.963 0.714 1.300 0.805 

Armazena água (Sim) 4.445 2.804 7.044 <0.001 

Lixo em casa (Sim) 2.681 2.051 3.505 <0.001 

Frequencia de coleta do lixo (Dias na 
semana) 

0.771 0.715 0.831 <0.001 

Enchente/Lama (Sim)  4.738 3.388 6.628 <0.001 

Tem mosquito picando (Sim) 1.514 1.199 1.911 0.0005 

Rede de esgoto (Comparado com 
fossa) 

0.493 0.361 0.673 <0.001 

Esgoto a céu aberto (Comparado 
com fossa) 

3.595 2.257 5.726 <0.001 

Tem criadouros (Sim) 2.722 2.164 3.424 <0.001 

Número de criadouros 1.017 1.011 1.023 <0.001 

Tem larvas (Sim) 0.985 0.393 2.465 0.974 
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Variável OR LI(OR) LS(OR) p-valor 

CS Carvalho Moura*  64,800 27,376 153,380 0,000 

CS Esmeraldina* 2,907 1,195 7,072 0,019 

CS Faria Lima* 1,957 1,000 3,831 0,050 

CS Figueira* 2,694 1,324 5,483 0,006 

CS Paranapanema* 1,876 0,911 3,865 0,088 

CS Santa Odila* 2,762 1,332 5,725 0,006 

CS São Domingos* 5,212 2,704 10,048 0,000 

CS São José* 2,692 1,413 5,127 0,003 

CS São Vicente* 3,214 1,357 7,616 0,008 

CS Vila Ipê* 4,186 2,026 8,650 0,000 

CS Vila Rica* 6,132 3,104 12,115 0,000 

OR = Odds Ratio; LI(OR) e LS(OR): Limites Inferior e Superior do Intervalo de 
Confiança do OR a 95%, respectivamente. 
* CS: Centro de Saúde. Todos comparados com o CS Orozimbo Maia. 

 
 
 
Na Tabela 4 a seguir, tem-se as estatísticas obtidas no ajuste logístico múltiplo obtido após 
um processo de stepwise com as variáveis que no ajuste simples obtiveram um p-valor 
inferior a 0,25 e que ao final obtiveram um p-valor inferior a 0,05. Observou-se  que idade e 
escolaridade do chefe da família foram identificadas como fatores de proteção para dengue. 
Como mostra a Tabela 4, a cada ano de vida o risco de contrair a doença diminui em cerca 
de 1,5%, mantidas constantes todas as outras covariáveis. Assim como, para cada ano de 
escolaridade do chefe da família, diminui em cerca de 3,8% o risco da doença. 
 
 
Conforme mostra a mesma tabela, os fatores de risco, com seus respectivos ORs, para 
dengue identificados no ajuste foram: pessoas que trabalham, armazenamento de água em 
casa, freqüência de coleta de lixo, ocorrência de enchente, relato de mosquitos picando 
durante o dia, saneamento tipo fossa e a céu aberto em relação à rede de esgoto, 
identificação de criadouros de mosquito nos domicílios e todas as unidades de saúde 
quando comparadas à unidade Orozimbo Maia.  
 
 
Chama a atenção que as variáveis que foram identificadas como risco ou proteção no ajuste 
simples, como ano de escolaridade, número de criadouros e existência de lixo no domicilio 
não foram estatisticamente significativas no ajuste logístico múltiplo.  
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Tabela 4: Estatísticas obtidas no ajuste logístico Múltiplo apenas paramétrico. 
Resposta: Caso ou Controle. Estudo de Dengue no Distrito Sul de Campinas (SP) – 
2007. 

VARIÁVEL OR LI(OR) LS(OR) p-valor 

Idade (Anos) 0,985 0,976 0,995 0,003 

Escolaridade do chefe domiciliar (Anos) 0,963 0,930 0,997 0,032 

Trabalha (Sim) 2,267 1,706 3,012 0,000 

Armazena água (Sim) 2,575 1,480 4,479 0,001 

Frequencia de coleta do lixo (Dias na 
semana) 1,232 1,056 1,438 0,008 

Enchente/Lama (Sim)  2,198 1,424 3,392 0,000 

Tem mosquito picando (Sim) 1,475 1,116 1,950 0,006 

Rede de esgoto (Comparado com 
fossa) 1,810 0,849 3,860 0,124 

Esgoto a céu aberto (Comparado com 
fossa) 3,323 1,489 7,417 0,003 

Tem criadouros (Sim) 1,754 1,331 2,311 0,000 

CS Carvalho Moura*  64,016 22,119 185,272 0,000 

CS Esmeraldina* 3,261 1,251 8,500 0,016 

CS Faria Lima* 2,972 1,449 6,096 0,003 

CS Figueira* 5,509 2,365 12,833 0,000 

CS Paranapanema* 2,495 1,153 5,399 0,020 

CS Santa Odila* 5,986 2,552 14,042 0,000 

CS São Domingos* 12,445 4,348 35,624 0,000 

CS São José* 3,687 1,686 8,064 0,001 

CS São Vicente* 5,801 2,160 15,581 0,000 

CS Vila Ipê* 8,562 3,641 20,135 0,000 

CS Vila Rica* 8,087 3,881 16,852 0,000 

OR = Odds Ratio; LI(OR) e LS(OR): Limites Inferior e Superior do Intervalo de 
Confiança do OR a 95%, respectivamente. 
* CS: Centro de Saúde. Todos comparados com o CS Orozimbo Maia. 
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Para testar a influência das covariáveis na modulação do risco espacial de dengue, aos 
dados, foi ajustado um modelo aditivo generalizado semiparamétrico, tendo como variável 
resposta o status dos indivíduos estudados (casos ou controles) e como variáveis preditoras 
um spline bidimensional das coordenadas espaciais das moradias de casos e controles, 
bem como as covariáveis de interesse acima mencionadas. Em razão das Unidades de 
Saúde representarem conglomerados espaciais, optou-se por incluir na análise espacial um 
ajuste semiparamétrico com as coordenadas de localização dos casos e controles, 
excluindo as Unidades de Saúde. A Figura 3 ilustra tal estimativa. As cores da figura variam 
do branco ao vermelho, representando um gradiente crescente do risco relativo espacial 
(isto é, do risco de contrair dengue em uma determinada localização em relação ao risco 
médio de contrair dengue no Distrito Sul de Campinas). 
 

 
Figura 3: Distribuição espacial do risco relativo da dengue com as covariáveis do modelo 
múltiplo, com exceção das Unidades de Saúde. Estudo de Dengue no Distrito Sul de 
Campinas (SP) – 2007. 
 
Não levando em consideração a transmissão extra-domiciliar que ocorre com o vírus da 
dengue, a Figura 4 apresenta a estimativa da distribuição espacial do risco de um morador 
do Distrito Sul de Campinas contrair dengue no período estudado, baseado apenas na 
localização espacial dos domicílios (sem inclusão de outras covariáveis). Ela foi obtida, a 
partir dos dados acima descritos, conforme o desenvolvimento teórico apresentado. 
Observa-se que duas regiões, uma a noroeste e outra a sudoeste do Distrito Sul, 
apresentam maior risco para dengue, ainda que fossem excluídas da análise as áreas não 
significativas (indicadas na figura por pontos). 
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Figura 4 Distribuição Espacial do risco relativo da dengue sem as covariaveis. Estudo de 

Dengue no Distrito Sul de Campinas (SP) – 2007.   
 
DISCUSSÃO 
As variáveis associadas ao risco da dengue neste estudo reforçam a preocupação com 
fatores sócio-ambientais, demográficos e entomológicos, foco dos programas de controle da 
doença em várias partes do mundo(13). Algumas das variáveis analisadas são marcadores 
indiretos das condições socioeconômicas da população e se apresentaram neste estudo, 
como preditores de risco de dengue. Entre elas identificou-se armazenamento de água, 
freqüência da coleta de lixo, ocorrência de enchentes nos domicílios, a falta de acesso ao 
saneamento básico (fossa e a céu aberto) e unidades de saúde.  
 
As variáveis relacionadas à situação entomológica, identificadas pelos modelos múltiplos 
foram associadas à transmissão de dengue. Entre elas, estão a quantidade de criadouros e 
a presença de mosquito picando durante o dia. Indicadores identificados na transmissão de 
dengue na maioria dos municípios de médio e grande porte do país e regiões 
metropolitanas(14,15). 
 
A menor freqüência semanal da coleta de lixo, além de se tratar de um marcador social e de 
acesso a equipamentos urbanos, pode significar o acúmulo de criadouros de vetores nas 
regiões próximas ao domicílio. O acesso ao abastecimento de água, particularmente o seu 
armazenamento domiciliar devido à intermitência em períodos de seca tem sido associado à 
proliferação do vetor e determinante da transmissão de dengue, em vários estudos(17,18,19). 
 
Nas Figuras 3 e 4 são realçadas as diferenças entre os modelos brutos (sem a inclusão das 
covariáveis). Nota-se que a inclusão das covariáveis provoca uma alteração na intensidade 
do RR e na significância estatística desta estimativa.  
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A maior dificuldade enfrentada no estudo foi o grande número de casos ocorridos em 2007 
que causou problemas tanto da vigilância epidemiológica, vigilância do controle vetorial e 
laboratório estadual, responsável pela sorologia dos casos suspeitos de dengue. Este 
acúmulo de casos gerou uma interrupção na sorologia e seu processamento foi realizado 
somente mais ao final do estudo. Outra limitação foi a falta de verificação dos controles 
quanto a ausência da doença, pois estes foram sorteados na área onde estava ocorrendo 
alta transmissão de dengue. Entretanto, como não seria viável a realização da sorologia nos 
controles, esta checagem se deu através do questionário.  
 
A localização geográfica dos pontos, isto é, a identificação dos locais prováveis de infecção 
em bases cartográficas pode contribuir para análises que trazem informações sobre áreas 
de maior risco de dengue, superando a descrição da distribuição espacial dos casos na 
malha urbana, a qual, muitas vezes acompanha as regiões mais populosas da cidade. Por 
outro lado, a utilização de modelos aditivos generalizados pode identificar padrões de 
transmissão espacial específicos e, com maior precisão, o componente espacial da 
transmissão, após o controle de covariáveis de interesse. Desta forma, contribuir com 
futuras investigações que possam sugerir outras hipóteses e variáveis não abordadas no 
delineamento atual.  
 
As variáveis escolhidas para analisar a área de investigação revelaram que os resultados 
obtidos foram importantes e vão de encontro com as dificuldades mencionadas por vários 
autores que estudam a dengue no país e no mundo. Os resultados do estudo também 
mostraram a necessidade de investimentos no saneamento, vigilância vetorial e educação e 
mobilização social que contribuiria bastante para um melhor entendimento dos 
determinantes da dengue e poderia fornecer subsídios para a elaboração de políticas 
públicas de prevenção destes agravos, aplicáveis não apenas ao município de Campinas, 
mas também a outros municípios da região e do país.  
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