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(LIRAa) E O NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DA DENGUE NA CIDADE DE JUIZ 

DE FORA NO PERÍODO DE 2013 a 2015 

 

 

FERNANDO CÉSAR DOS SANTOS JÚNIOR  

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Curso submetido à banca examinadora constituída de acordo com o artigo 

9° da Resolução CCESA 4, de 9 de abril de 2012, estabelecida pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária, como requisito parcial à obtenção do título de Engenheiro 

Ambiental e Sanitarista. 

 

Aprovado em      de Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Por: 

 

 

 

                                                                                      . 

Prof. Dr. Celso Bandeira de Melo Ribeiro 

 

 

 

  

                                                                                    . 

 Prof. Dr. Júlio César Teixeira – Orientador 

 

 

 

 

                                                                                     . 

Prof. Dr. Antônio Fernando de Castro Alves Beraldo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agradecimentos 

 
Agradecimentos pelo esforço, a boa vontade e a disponibilidade da equipe do 

Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) de Juiz de Fora, 

especialmente aos profissionais Jonathan Ferreira Tomaz, Juvenal Marques Franco, Michele 

Cristine Ribeiro de Freitas e Juliana Lúcia Marinho. O autor também agradece aos revisores 

que por meio de sugestões e comentários, contribuíram para o aprimoramento deste trabalho. 

 

  



Resumo 

 

A dengue é um dos principais desafios a saúde pública brasileira acometendo 

todos os anos milhares de brasileiros e levando a morte outras centenas. Desta 

forma, torna-se especialmente importante estudos que discorram acerca das 

metodologias preconizadas para controle e monitoramento da doença dado o 

potencial epidêmico desta infecção. Posto isto, sabe-se que o correto 

planejamento dos meios e recursos disponíveis para prevenção da transmissão do 

vírus é o meio de controle mais efetivo para que se impeça infestações futuras. 

Neste contexto, esta pesquisa coloca o município de Juiz de Fora, Minas Gerais 

no período de 2013 a 2015, sob os holofotes, sendo realizado nesta localidade um 

estudo comparativo entre a metodologia de controle e monitoramento indicada 

pelo Ministério da Saúde (LIRAa) com as notificações compulsórias originárias 

das unidades de saúde do município. Desta forma, esperava-se um 

relacionamento conexo  entre as variáveis apresentadas, uma vez que adotamos 

o número de notificações como indicador de uma possível infestação. No entanto, 

este fato não foi verificado no período de tempo objeto de estudo deste artigo. 

Por este motivo, recomenda-se que se aprofunde estudos dessa natureza em outras 

localidades afim de observar esta possível não conformidade. Além disso, afim 

de propiciar entendimento mais qualificado acerca dos surtos verificados no 

período, realizamos o cruzamento das variáveis climatológicas prescritas na 

literatura como preponderantes para desenvolvimento do vetor  (temperatura 

média compensada, umidade relativa, precipitação) com àquelas verificadas na 

cidade de Juiz de Fora no período de análise. Neste sentido, encontrou-se 

relacionamento plausível com aquele descrito como esperado pela literatura. 
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Summary 

 

The Dengue fever is one of the main challenges to Brazilian public health 

affecting thousands of Brazilians every year and bringing hundreds more to death. 

In this way, it is especially important studies that discuss the methodologies 

recommended for the control and monitoring of the disease given the epidemic 

potential of this infection. Therefore, it is known that the correct planning of the 

means and resources available to prevent the transmission of the virus is the most 

effective way to control and prevent future infestations. In this context, this study 

places the municipality of Juiz de Fora, Minas Gerais, in the period from 2013 to 

2015, under the spotlight. A comparative study was carried out between the 

control and monitoring methodology indicated by the Ministry of Health from 

Brazil (LIRAa) with the compulsory notifications originating from the health 

units of the municipality. Thus, we expected a related relationship between the 

presented variables, once we adopted the number of notifications as an indicator 

of a possible infestation. However, this fact was not verified in the period of time 

studied in this article. For this reason, it is recommended that further studies of 

this nature should be carried out in other locations in order to observe this possible 

non-conformity. In addition, in order to provide more qualified understanding of 

the outbreaks observed in the period, we performed the crossing of the 

climatological variables prescribed in the literature as preponderant for vector 

development (compensated mean temperature, relative humidity, precipitation) 

with those observed in the city of Juiz de Fora in the period of analysis. In this 

sense, a plausible relationship was found with that described as expected in the 

literature.  
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INTRODUÇÃO 

 

A dengue, doença infecciosa cujo principal vetor de transmissão se dá através de um 

mosquito, Aedes Aegypti, é transmitida através da picada deste, sendo causada por 4 sorotipos 

virais distintos em circulação em nosso país (RAHMAN et al., 2014). Esta enfermidade 

acomete milhares de brasileiros todos os anos, provocando consequências deletérias à saúde e 

até mesmo podendo levar a óbito um grande contingente de infectados (RIZZI, C B; RIZZI; 

PRAMIU, 2017). Para se ter uma ideia da proporção da tragédia, até 27 de dezembro de 2016 

foram registrados 1.500.535 casos prováveis desta enfermidade no Brasil, o que posiciona este 

ano como o segundo período com o maior número de ocorrências da série histórica que teve 

sua origem datada em 1990 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 Levando-se em consideração a escalada dos casos registrados desta doença no Brasil,  

urge a necessidade da promoção de técnicas adequadas para controle e monitoramento da 

dengue  no ambiente urbano, a fim de prover uma melhor alocação dos recursos e de políticas 

públicas destinadas à mitigação deste mal (COSTA, VANDA APARECIDA; DA SILVA, 

2013; DE SOUSA PAIVA; BRANDÃO; DE MIRANDA, 2015; MAGALHÃES; ZANELLA, 

2015).  

Sabe-se que a distribuição do vetor transmissor, Aedes Aegypti,  é mediada (entre outros 

aspectos) pelas condições ambientais locais e que a conjuntura na qual o Brasil está inserido; 

tropicalidade com altos índices pluviométricos, temperatura média elevada, entre outras, 

propiciam um ambiente favorável ao desenvolvimento dos vetores (CÂMARA et al., 2009; 

COSTA, ANTONIA ROSA DA et al., 2016; SOUSA; DANTAS; LIMEIRA, 2007) 

Estas configurações ambientais, por certo encontraram soante com as condições 

verificadas no estado de Minas Gerais, o que de alguma forma, ajuda a explicar o fato desta 

região ter sido dentre os entes federados, aquela mais seriamente afetada pela doença, 

representando ao final do ano de 2016, 35,2 % dos casos de dengue no Brasil (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017) 

Levando-se em consideração que a cidade de Juiz de Fora, está inserida no estado de 

Minas Gerais, sendo um dos principais polos da Zona da Mata mineira, é natural de se esperar 

que a preocupante situação verificada na esfera nacional e estadual, seja verificado também a 

nível municipal. Desta forma, se  aderirmos a cidade a este contexto, e levando em 

consideração a Figura 1 abaixo, relativa ao período de 2013 a 2015, temos um total de 11.980 

casos de dengue notificados, de acordo com os dados fornecidos pelo Departamento de 
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Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Juiz de Fora, MG. Vale ressaltar que de acordo com 

a metodologia preconizada pelo Ministério da Saúde em suas notas técnicas vinculantes, 

registra como caso positivo, todos pacientes que em um dado período epidêmico dão entrada 

no sistema de saúde do município possuindo sintomas da doença. Desta forma, ainda que não 

se tenham resultados provenientes dos testes de confirmação, trata-se aquele paciente como 

infectado pelo vírus da dengue. 

 

 

Figura 1. Distribuição das notificações de Dengue no Munícipio de Juiz de Fora - Período de 2013 a 2015 Departamento 

de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) 

 

 

Desta maneira, dada a proporção endêmica desta doença e a miríade de informações 

resultantes dos bancos de dados municipais, aponta-se a necessidade da utilização de 

ferramentas que promovam a contextualização dos fenômenos e aprimorem a eficiência destas 

análises para que se tenha como resultante maior eficácia nos investimentos realizados no trato 

das epidemias.  

Sendo assim, de acordo com Gartner (2012), esta configuração singular oriunda do 

grande volume de informações descrito anteriormente, necessita de ferramentas e abordagens 
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específicas para extração de relações pouco exploradas e consequente produção de inferências 

valiosas. Por este motivo, a utilização de um software de inteligência e processamento de 

grandes bases de dados de veste-se de importância fundamental para este fim, contribuindo 

assim para a celeridade e eficiência geral do processo. 

Sabe-se que o controle e monitoramento dos focos do mosquito Aedes aegypti no Brasil 

é realizado por intermédio de visitas periódicas das equipes de saúde e de combate às endemias 

urbanas, em estratos previamente delineados, definidos por meio de metodologia preconizada 

pelo Ministério da Saúde, a ser explanada neste trabalho (BRASIL, 2005). Estas visitas 

objetivam, entre outros motivos, promover a orientação da população acerca da doença, além 

de ambicionar, sobretudo, a eliminação dos mosquitos ainda em fase imatura (FERREIRA, 

2016). 

Outro ponto fundamental destas incursões domiciliares reside na elaboração de índices 

a serem utilizados como norteadores para a elaboração de planos e medidas de controle para 

combate à proliferação do mosquito. Neste sentido podemos definir os índices relevantes para 

cômputo do Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa) da 

seguinte forma: 

 

Índice Predial (IP): 

 

Por meio deste índice, pode-se levantar o percentual de edifícios positivos (com a 

presença de larvas de A. aegypti). Embora seja utilizado para mensurar o nível 

populacional do vetor, não considera o número dos recipientes positivos nem o 

potencial produtivo de cada recipiente (Brasil, 2013. p 1–86). 

           

Índice de Breteau (IB): 

 

É o índice mais comumente utilizado e leva em consideração a relação entre o número 

de recipientes positivos e o número de imóveis pesquisados, embora também não leve 

em conta a produtividade dos diversos tipos de criadouros. É corrigido de forma que o 

resultado seja expresso para 100 imóveis (Brasil, 2013. p 1–86). 
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Índice por tipo de recipiente (ITR): 

 

É a relação em porcentagem entre o número do tipo de recipiente positivo e o número 

de recipientes positivos pesquisados (para larvas). Este índice ressalta a eventual 

importância de determinado criadouro, dentre os positivos, e, consequentemente, 

indica a necessidade de adoção de medidas específicas de controle (Brasil, 2013. p 1–

86). 

 

 

Especificamente, o Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes Aegypti 

(LIRAa), é um método amostral desenvolvido e elaborado pelo Ministério da Saúde que 

objetiva monitorar a densidade larvária nos domicílios por meio dos índices supramencionados 

(BRASIL, 2013). Com efeito, para elaboração de um estudo em proporções municipais, o 

Ministério da Saúde orienta técnicas e critérios para determinação de estratos, que podem ser 

traduzidos como amostras de grupos de domicílio reunidas por aspetos socioambientais 

semelhantes (BRASIL, 2013). 

Estes estratos são delineados em grupos de 9 a 12 mil imóveis, sendo verificado neste 

agrupamento, um total de 450 imóveis a serem examinados pelos agentes de endemia que 

devem constatar a presença ou ausência de potenciais focos do mosquito (BRASIL, 2005a). 

Aos estratos com índice de infestação predial menores que 1%, cabe a classificação satisfatória; 

já para aqueles entre 1% e 3,9% são caracterizados como estratos em situação de alerta e 

finalmente para aqueles acima de 4%, considera-se risco elevado de surto ou epidemia de 

dengue (BRASIL, 2005a).  

Em Juiz de Fora, no período de tempo objeto deste estudo, o município foi subdividido 

em 13 estratos, detalhados na tabela encontrada no anexo A deste artigo. Para este município, 

o indicador entomológico utilizado foi o IP, explanado anteriormente.  

Salientamos ainda que no Brasil a dengue é uma doença de notificação compulsória 

sendo por este motivo indicado que todo caso suspeito ou confirmado deva ser informado às 

autoridades responsáveis locais por meio de um profissional de saúde capacitado de acordo 

com as diretrizes nacionais vigentes (BRASIL, 2011). 

Com efeito, planejamos verificar a existência de uma possível correlação positiva entre 

o número de notificações e o LIRAa para os anos de análise; partindo do princípio que de 

acordo com os dados fornecidos a maior parte das infecções ocorreu nos meses de março, abril 
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e maio, sendo desta maneira mais coerente utilizar o LIRAa de janeiro para realização deste 

comparativo. Sendo assim, as regiões com máxima probabilidade de ocorrência de surto no 

período do ano que apresenta as maiores taxas de infecção (aquelas com maior LIRAa) 

deveriam apresentar, por conseguinte, um número expressivo de notificações relacionadas a 

doença em questão, sendo ambos situados durante o período de 2013 a 2015 na cidade de Juiz 

de Fora, localizada no estado de Minas Gerais. 

OBJETIVOS 

 

Diante do exposto, este trabalho tem como principais objetivos: 

i) Promover a reunião de informações relevantes a doença anteriormente ao 

período de maior transmissão da mesma, para que possa ocorrer a devida 

alocação de recursos, vigilância e atenção por parte das autoridades 

públicas, visando contribuir para o planejamento do município de Juiz de 

Fora no tocante a esta doença. 

ii) Discutir os índices utilizados para realização do monitoramento da doença 

e o seu uso como ferramenta para controle e monitoramento de epidemias 

iii) Estabelecer possíveis relacionamentos entre as variáveis climáticas e o 

desenvolvimento da doença ao longo do período de tempo analisado 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho aborda um estudo de caso referente as notificações atribuídas a doença 

dengue na cidade de Juiz de Fora – MG, no período de 2007 a 2016, localizada nas coordenadas 

21.7624° S/ 43.3434° W, situada na Zona da Mata Mineira, na região sudeste do Brasil, 

conforme ilustrado na Figura 2 (PJF, 2009). Sua extensão territorial é de 1.435,749 km2, sendo 

a população estimada no ano de 2016 de 559.636 habitantes para uma densidade demográfica 

de 359,59 hab/km2 (IBGE, 2016).  

De acordo com a classificação de Köppen, este município possui um clima 

mesotérmico com verões chuvosos e quentes (CWA), podendo ser classificado como tropical 

de altitude por possuir forte influência dos fatores atrelados ao relevo da região que apresenta 
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altitude média entre 700 e 900 metros (PJF, 1996).Os dados de precipitação total mensal, 

umidade relativa, Temperatura Compensada Média dos anos de 2013 a 2015 foram obtidos na 

estação meteorológica Juiz de Fora - 83692, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia 

– INMET (lat. -21º 45’36”, long. -43º 21’36” e alt. 939.96 m). 

 

 

Figura 2. Localização de Juiz de Fora em destaque no Estado de Minas Gerais. Fonte: IBGE 

 

A metodologia utilizada para processamento destas notificações fundamentou-se 

basicamente em três momentos distintos. Desta forma, primeiramente estes agravos foram 

preenchidos nos postos e unidades de saúde do município pelo profissional da saúde habilitado 

conforme a ficha localizada no anexo B para em um segundo momento serem digitalizados e 

por fim disponibilizados por meio de uma tabela com conteúdo referente a cada um dos campos 

descritos nas fichas preenchidas. A partir desta tabela, utilizou-se o software Tableau Desktop 

10.3 Professional Edition ™ para processamento, limpeza e elaboração dos gráficos relativos 

aos dados fornecidos conforme a figura 2.  
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                                               Figura 3. Fluxograma procedural para obtenção, digitalização e análise dos dados 

 

De posse destas informações, utilizou-se a divisão preconizada pela Prefeitura de Juiz 

de Fora para elaboração do LIRAa, com a intenção de estabelecer uma relação unívoca entre o 

bairro de moradia do infectado (descrito na ficha acima) e o estrato em que este bairro está 

inserido em relação ao LIRAa.  

Feito isso, classificou-se os estratos em ordem decrescente para as duas variáveis em 

análise (LIRAa e número de notificações) de maneira a adquirir uma interseção comparativa 

entre os dois parâmetros para fins de facilitação da visualização do comportamento de ambas 

variáveis no mesmo contexto e nas mesmas bases comparativas. Desta maneira, obteve-se a 

classificação dos estratos numa escala de 1 (um) a 13 (treze) sendo após este resultado realizado 

uma operação de normalização para possibilitar provocar a inversão da tendência para fins de 

facilitação da visualização. 

Nesta seara, contou-se com a disponibilização dos dados relativos ao LIRAa 

(Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) do munícipio para os anos 

de 2013, 2014 e 2015 pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Juiz 

de Fora. Sendo estes dados devidamente compilados e apresentados em seção posterior em 

forma de gráficos.  
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De posse destas informações, optou-se por utilizar os LIRAa de janeiro como base para 

este estudo após constatarmos via análise bibliográfica e através da opinião das equipes de 

trabalho que atuam no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Juiz de 

Fora, que o índice desta época seria o mais relevante, devido principalmente ao fato de este 

período ser antecessor a temporada de maior infestação, além de apresentar, de acordo com os 

dados obtidos os maiores valores absolutos para o LIRAa dentre os intervalos analisados 

(MONTEIRO et al., 2009; RIZZI, C B; RIZZI; PRAMIU, 2017; SANTOS; MACEDO; DA 

ROCHA, 2AD; SOUZA; SILVA; SILVA, 2010; VIANA; IGNOTTI, 2013). 

Além deste índice, para realização deste estudo utilizou-se informações oriundas do 

banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) que conta com 

dados relativos as notificações compulsórias de doenças e agravos à saúde, disponibilizados 

para fins de pesquisa pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) 

de Juiz de Fora. A fim de garantir o sigilo das informações pessoais integrantes dessas 

notificações sob tutela da Prefeitura de Juiz de Fora, os dados foram fornecidos sem 

identificação dos pacientes em obediência ao art.7 da Portaria nº 1.271 de 06 de junho de 2014. 

Vale ressaltar ainda, que a escolha desta série temporal de 3 anos (2013-2015), baseou-

se primordialmente no fato de que durante este período, as informações apresentaram poucas 

lacunas, além da ocorrência de imutabilidade dos estratos definidos pela prefeitura seja por 

retirada ou por adição de bairros na divisão dos estratos, e na confiabilidade destas informações 

em acordância com o orgão produtor destes dados. 

Com base neste levantamento, correlacionamos as informações encontradas com 

aquelas repercutidas na literatura atual, comparando desta maneira parâmetros físicos descritos 

pela bibliografia como preponderantes para o desenvolvimento das epidemias provocadas pelo 

mosquito transmissor, tais como  umidade relativa, temperatura média compensada e nível de 

precipitação para a cidade de Juiz de Fora, MG. De posse disto, correlacionou-se estes valores 

com aqueles descritos em estudos anteriores, objetivando desta forma, traçar ainda que de 

forma não conclusiva, as possíveis razões para os resultados observados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Análise dos LIRAa realizados no mês de janeiro para o período de 2013 a 2015 
 

 
Gráfico 1: LIRAa aferido no mês de janeiro para os 13 estratos da cidade de Juiz de Fora 

para o período de 2013 a 2015. 

 

 
 

Fonte: Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA). Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Conforme pode-se observar no gráfico 2 acima, os LIRAa’s do período aferido 

demonstram uma forte tendência de surto epidêmico em praticamente todos os estratos nos 

dois anos iniciais da série. Para 2015, os resultados obtidos apresentaram melhora substancial 

quando comparados com os anos anteriores, mas não deixam de causar preocupação. Vale 

ressaltar que de acordo com a metodologia proposta pelo Ministério da Saúde os estratos com 

índice de infestação predial maiores que 4,0 % são considerados como aqueles com elevado 

risco de surto ou epidemia de dengue. Desta forma, observa-se por certo uma tendência de 

melhora ao longo da série temporal com a consequente diminuição dos LIRAa durante o espaço 

de tempo amostrado.  
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Nota-se ainda que, de acordo com a literatura atual, existem evidências de que esta 

metodologia represente, ainda que de maneira indireta, uma correlação positiva com os 

números de casos de dengue verificados, ou seja, quanto maior for o LIRAa no período 

antecedente a época de maior transmissão, maiores serão as chances de ocorrência de um 

número mais significativo de casos desta doença (PONTES et al., 2009; TEIXEIRA et al., 

2002; COELHO, 2008). 

 

Análise do número de notificações para o período de 2013 a 2015 
 

 
Gráfico 3: Análise do número de notificações de casos de dengue em Juiz de Fora – MG  no período de 2013 a 

2015. 

 

 
Fonte: Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) de Juiz de Fora. Elaborado pelo 

próprio autor 

 

 

 

A partir da análise do gráfico 3 acima,  é possível observar que o ano de 2013 

apresentou o maior número de notificações no período estudado, perfazendo ao término do 

período analisado um total de 5976 notificações. Além disso, destaca-se o elevado número de 

notificações exibidos pela região norte da cidade, caracterizada nas imagens acima pelos 
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estratos 1, 2, 3 e 4 nos anos de 2013 e 2015. Salienta-se que nesta porção da cidade encontra-

se o segundo maior contingente populacional da cidade além de apresentar maior extensão 

territorial dentre as macrorregiões de Juiz de Fora (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE 

FORA, 2009; IBGE, 2003).  

Além desta região, destaca-se também as porções leste, centro e sudeste do município, 

representadas respectivamente pelos estratos 11 e 9, nas quais apresentaram, para os anos de 

2013 e 2015, números expressivos de notificações. Estes dados podem ser associados 

principalmente com a alta densidade populacional encontrada nestes estratos e também com 

uma maior vascularização da rede hospitalar nestas regiões, corroborando assim com uma 

tendência de aumento do número de notificações para estes estratos.   

Pode-se inferir também a partir dos gráficos 4 e 5 apresentados abaixo, que a maior 

parte dos casos notificados se concentraram primordialmente nos segundos trimestres dos anos 

em análise, com destaque para os meses de março, abril e maio que juntos totalizam 83,55% 

dos casos notificados no período. Este fato robustece o caráter sazonal desta doença e reforça 

a importância de se ampliar as ações de controle e monitoramento em janeiro e fevereiro, 

período que antecede a circulação viral mais intensa. 

 

Gráfico 4: Análise do número de notificações de casos de dengue em Juiz de Fora por trimestre – MG 

no período de 2013 a 2015. 

 

Fonte: 

Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) de Juiz de Fora. Elaborado pelo próprio 

autor. 
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Gráfico 5: Análise do número de notificações de casos de dengue mensal em Juiz de Fora – MG no período de 

2013 a 2015. 

 

Fonte: Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) de Juiz de Fora. Elaborado pelo 

próprio autor 

 

 

 

Além dos fatores aqui mencionados, a literatura indica que alguns parâmetros físicos 

possuem forte influência nas questões relacionadas a sobrevivência e proliferação do vetor 

transmissor e de suas formas componentes do ciclo de vida do Aedes aegypti. Neste sentido, a 

seguir serão destacados alguns aspectos e parâmetros comumente encontrados na bibliografia 

comparativa acerca do tema, procurando compreender melhor as complexas relações 

multiparametrais existentes. 
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Umidade Relativa e Temperatura Compensada Média 
 

A dengue é uma doença que atinge especialmente os trópicos devido principalmente as 

características climatológicas destas regiões. Neste sentido, regiões de clima quente e úmido 

privilegiam o desenvolvimento dos insetos vetores desta doença (COSTA, 2001). Juiz de Fora, 

conforme explícito na Tabela 1, insere-se em uma região com umidade relativa média 

compatível com o desenvolvimento destas espécies, contando também com temperaturas 

favoráveis ao crescimento populacional destes insetos. De acordo com Daniels e Focks (1995), 

apud Donalísio e Glasser (2002), entende-se como temperaturas adequadas para 

desenvolvimento do mosquito transmissor a faixa de 25 a 29 graus Celsius. Nestas condições, 

o desenvolvimento e maturação da espécie se processará usualmente em torno de 5 a 7 dias do 

nascimento (COSTA et al., 2013).  

A partir destas informações, e contando com o auxílio do Gráfico 6, é crível afirmar 

que o município de Juiz de Fora apresenta no verão e no final da primavera, durante 

praticamente todo o período analisado, condições ideais para desenvolvimento das espécies 

transmissoras. Pode-se observar também que o declínio no número de notificações acompanha 

o decréscimo das temperaturas compensadas médias no período de análise, reforçando 

novamente o caráter sazonal desta doença. 

Já para a umidade relativa, para fins de sobrevivência e desenvolvimento de todas as 

fases do ciclo de vida do mosquito, a literatura indica como condições ótimas de 

desenvolvimento do vetor, regiões com umidade relativa por volta de 70 a 100 % (SILVA et 

al., 2008). Neste contexto, ao analisar este parâmetro a partir do gráfico 6 abaixo nos anos 

respectivos a pesquisa, encontrou-se médias anuais superiores ao limite inferior previsto na 

literatura em todos os anos observados, o que reforça a tendência de infestação no município.  

 Destaca-se ainda a discrepância aferidas entre as médias verificadas para os três anos 

mensurados. O ano de 2013  apresentou uma média anual igual a 79,91%, enquanto que 2014 

apresentou apenas 72,99% e finalmente para 2015 obteve-se um total de 77,17% para o 

parâmetro umidade relativa. Estes resultados de alguma maneira seguem o padrão do número 

de notificações verificadas para os anos estudados, sendo assim, o ano que apresentou a 

maior umidade relativa média foi detentor do maior número de notificações. Ressalta-se que  

a recíproca foi verificada. 

 Outro ponto relevante, reside que em 2014, ano com o menor número de notificações, 

apenas em 5 meses do ano a umidade relativa esteve superior a 70%, referência para 
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desenvolvimento ótimo do vetor na literatura (SILVA et al., 2008). Em contrapartida, para os 

anos que apresentaram o maior número de notificações (2013 e 2015) foram obtidos valores 

para este parâmetro acima do mencionado anteriormente em 11 meses do ano, reforçando assim 

potencial relacionamento entre esta variável e o número de infecções ao longo do tempo 

 

Gráfico 6: Umidade Relativa média e Temperatura compensada média para a cidade de Juiz de Fora – 

MG no período de 2013 a 2015 

 

 

Fonte: INMET, 2017. Elaborado pelo próprio autor, 2017 

 

 

Tabela 1: Umidade Relativa média e Temperatura compensada média anuais para a cidade de Juiz de 

Fora – MG no período de 2013 a 2015 

 

Ano Temperatura 

Compensada Média (°C) 

Umidade Relativa 

Média (%) 

2013 19,216 79,91 

2014 20,742 71,61 

2015 20,425 77,17 

             Fonte: INMET, 2017. Elaborado pelo próprio autor, 2017 
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Relação entre Precipitação mensal e notificações de casos de dengue  
 

 
Outra variável fundamental para entendimento de cenários epidemiológicas 

relacionados a doenças proliferadas por mosquitos, é a precipitação, uma vez que a água 

precipitada e consequentemente depositada em plantas, objetos e estruturas, atua de modo 

obrigatório em parte do ciclo de vida destes vetores (DICKIN; SCHUSTER-WALLACE; 

ELLIOTT, 2013). 

Outro fator complicador a esta situação reside na bioecologia da espécie vetora. Os 

mosquitos A. Aegypti produzem ovos de dimensões extremamente diminutas, sendo capazes 

de alcançar grande resistência contra inibidores ambientais rapidamente (NATAL, 2002). De 

acordo com a Fiocruz (2016) os ovos desta espécie conseguem sobreviver no ambiente por um 

período de até 450 dias em condições adversas (secas), alcançando desta maneira potencial de 

resistir até a próxima estação chuvosa, o que a partir da água decorrente da precipitação 

propiciará a eclosão destes ovos, e a consequente geração das larvas em que as fêmeas adultas 

possuirão potencial de provocar novas infecções. Além desta distinta vantagem, a ampla 

resistência às adversidades ambientais facilita o espalhamento da espécie geograficamente, 

tornando desta maneira viável a proliferação desta espécie em áreas sem foco iminente 

(NATAL, 2002) 

Neste sentido, observa-se de acordo com Silva et al. (2007) e amparado pelo gráfico 7 

abaixo, que a reprodução do mosquito transmissor da doença, não acontece imediatamente 

após os primeiros eventos de precipitação, existindo um certo atraso entre o período de 

ocorrência das primeiras chuvas e o período de maturação e transmissão da doença em si. 

Esta tendência é facilmente observada a partir da utilização do ano de 2013 como 

exemplo, sendo observável que após um evento de precipitação elevada em março, ocorreu o 

maior pico no que tange o número de notificações. No entanto, após as chuvas de dezembro do 

mesmo ano, as quais representaram o maior evento registrado para o período, não se observou 

nos meses seguintes de 2014, subida vigorosa da tendência no sentido verificado no exemplo 

anterior. Desta forma, considerando que as outras variáveis climáticas (temperatura média e 

umidade relativa) estavam dentro do esperado para desenvolvimento da espécie vetora, temos 

que este mês representa uma fuga ao padrão encontrado no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Relação entre a precipitação mensal e o número de notificações de casos de dengue no 

município de Juiz de Fora – MG no período de 2013 a 2015 

 

 

Fonte: INMET, 2017; Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) de Juiz de Fora. 

Elaborado pelo próprio autor, 2017. 

 

Análise comparativa entre o LIRAa e as Notificações para o período de 2013 a 

2015 
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Fonte: Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA) de Juiz de Fora. 

 Elaborado pelo próprio autor, 2017 
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Para confecção dos gráficos acima, foram divididas as notificações obtidas da 

Secretaria de Saúde de Juiz de Fora dentro dos estratos provenientes da subdivisão do LIRAa, 

para desta forma alcançar uma base comum comparativa. Desta forma, o estrato com maior 

LIRAa recebe a numeração 1 e aquele com maior número de notificações no ano, também 

recebe a primeira numeração. 

Dito isto, fica evidente a assincronia verificada entre as duas variáveis nos gráficos 

acima. Esperava-se relação mais proporcional, com as classificações comportando-se de 

maneira mais equilibrada ou com pequenos desvios observados nos estratos. No entanto, o que 

se pode inferir acerca dos dados acima é um certo grau de imprevisibilidade e relacionamentos 

inversamente proporcionais em vários estratos apresentados. 

De acordo com Coelho (2008), apud Pontes et al (2000), apud Teixeira et al (2002) 

existe uma correlação indireta que sugere uma direta proporcionalidade entre o IP medido no 

período que antecede a estação de maior transmissão virótica e a ocorrência de casos mais 

numerosos de dengue em determinado período. Estes achados, contrariam de certa forma os 

dados presentes neste estudo, indicando a necessidade de promoção de uma análise mais 

aprofundada acerca do tema, dada a natureza relevante da questão em termos de saúde pública. 
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CONCLUSÃO 

 

A respeito do estudo dirigido aqui demonstrado, procurou-se explorar as relações 

combinadas entre os parâmetros de análise, de maneira a contemplar o conjunto em detrimento 

do individual.  

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível enxergar uma relação próxima entre 

os fatores climáticos analisados e a literatura consolidada acerca do tema. Contudo, ao se 

analisar o relacionamento verificado entre o número de notificações compulsórias e o LIRAa 

do período em discussão constata-se discrepância significativa, que reforça a necessidade de 

melhor entendimento acerca do tema. Hipóteses explicadoras desta desarmonia repousam em 

possíveis falhas na metodologia empregada para execução dos levantamentos, erros humanos 

verificados na aferição em campo, subnotificação de casos de dengue, ficha de notificação 

deveras extensa para preenchimento, desinformação e falta de treinamentos dos entes de saúde 

responsáveis pelo agravo, etc. 

Além disso, vale ressaltar alguns fatores ou problemas de raiz mais profunda, relativos 

a área de saúde pública como um todo que se posicionaram como obstáculos para feitura deste 

trabalho. Dentre estes, destacamos a má qualidade dos dados obtidos pós-tabulação, o que 

implica em muitas vezes em retrabalho ou descarte de resultados que poderiam construir um 

entendimento mais qualificado acerca do assunto. Neste sentido, um esforço conjunto deve ser 

realizado em todos os níveis para que tenhamos bancos de dados mais confiáveis e robustos. 

Vale ainda realçar a importância da utilização de ferramentas capazes de lidar com 

grandes volumes de dados, sendo estas contribuintes para a qualidade e velocidade da análise 

das informações aqui apresentadas. 
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bromélias. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 523-530, 1998. 

Gartner IT Glossary. Definition of BIG DATA, 2012. Disponível em: 

<http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/>. Acesso em: 21 ago. 2017 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Cidades. Disponível em 

<http://cod.ibge.gov.br/7PF>. Acesso em 21 ago. 2017. 

 

MAGALHÃES, Gledson Bezerra; ZANELLA, Maria Eliza. A Variabilidade Climática e a 

Frequência De Dengue Em Fortaleza, CE, Brasil. REDE - Revista Eletrônica do 

PRODEMA v. 9, n. 1 , 11 dez. 2015. 

 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Boletim Epidemiológico de 

Monitoramento dos Casos de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Disponível em: 

<http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/8913-boletim-epidemiologico-de-

monitoramento-dos-casos-de-dengue-chikungunya-e-zika-virus >. Acesso em : 27/11/2017 

MONTEIRO, Eridan Soares Coutinho et al. Aspectos epidemiológicos e vetoriais da dengue 

na cidade de Teresina, Piauí - Brasil, 2002 a 2006. Epidemiologia e Serviços de Saúde v. 

18, n. 4, p. 365–374, 2009. 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Proposta para o Plano Diretor de Juiz de Fora. 

Instituto de Pesquisa e Planejamento. Proposições. Volume II, novembro de 1996. 

 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Mapas de JF – Região Norte. Juiz de Fora. 

Disponível em : <https://pjf.mg.gov.br/cidade/mapas/mapa_norte.php>. Acesso em: 

28/11/2017 

 

PONTES RJ, FREEMAN J, OLIVEIRA-LIMA JW, HODGSON JC, Spielman. Vector 

densities that potentiate dengue outbreaks in a Brazilian city. A. American Journal Tropical 

Medicine Hygiene, 2000; 62: 378-383 

NATAL, D. 2002. Bioecologia do Aedes aegypti. Instituto Biológico 64:205-207. 

 

RAHMAN, Md Z et al. Environmental data analysis and remote sensing for early detection 

of dengue and malaria. In: SPIE SENSING TECHNOLOGY + APPLICATIONS, 5 jun. 

2014, Anais... [S.l.]: SPIE, 5 jun. 2014. p.91121C–9.  

 



30 
 

RIZZI, C B; RIZZI, R L; PRAMIU, P V. Considerações Sobre A Dengue E Variáveis De 

Importância À Infestação Por Aedes Aegypti. Geografia Médica, 2017. 

 

ANAIS XVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2013, Foz do 

Iguaçu. Epidemiologia Espacial para Casos de Dengue no Estado do Pará. Foz do 

Iguaçu: Inpe, 2013. 8 p. 

 

SOUSA, Nadja Maria Nacimento; DANTAS, Renílson Targina; LIMEIRA, Rodrigo Cézar. 

Influência de variáveis meteorológicas sobre a incidência do dengue, meningite e pneumônia 

em João Pessoa-PB. Revista Brasileira de Meteorologia v. 22, n. 2, p. 183–192 , 2007. 

SOUZA, S S; SILVA, HHG; SILVA, I G. Associação entre incidência de dengue, 

pluviosidade e densidade larvária de Aedes aegypti, no Estado de Goiás. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical v. 43, n. 2, p. 152–155 , 2010. 

Teixeira M da G, Barreto ML, Costa M da C, Ferreira LD, Vasconcelos PF.Dynamics of 

dengue virus circulation: a silent epidemic in a complex urban area. Trop Med Int Health. 

2002; 7:757-62 

 

VIANA, Dione Viero; IGNOTTI, Eliane. A ocorrencia da dengue e variacoes meteorologicas 

no Brasil: revisao sistematica. Revista Brasileira de Epidemiologia v. 16, n. 2, p. 240–256 , 

2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



31 
 

 

 
 

ANEXO A 

 
Estrato Região Bairros 

1 Norte 

Benfica, Santa Cruz, São Judas Tadeu, Vila Esperança, Vila Esperança II, Barreira do 

Triunfo, Araújo, Ponte Preta, Nova Benfica, Alto São Judas Tadeu, Novo Triunfo, São 

Francisco de Paula, Loteamento Miguel Marinho, Distrito Industrial, Loteamento Verbo 

Divino, São Judas Tadeu, Rua Paulo Garcia 

2 Norte 

Nova Era, Jóquei Clube, Barbosa Lage, Cidade do Sol, Parque das Torres, Jóquei Clube 

II, Nova Era II, Jóquei Clube III, São Damião, Recanto da Mata, Jardim dos Alfineiros, 

Jardim Santa Isabel, Santa Maria, Represa João Penido, Chapéu D'uvas, Remonta, Santa 

Maria, Jardim Lermitage, Vila Melo Reis 

3 Norte 

Milho Branco, Jardim Natal, Bairro Industrial, Francisco Bernardino, Esplanada, Carlos 

Chagas, São João, Fontesville I, Enseadas 2 e 3, São Dimas, Amazônia, Encosta do Sol, 

Vivendas das fontes, Cerâmica, Loteamento Parque das águas, Pedra Bonita, Realeza, 

Belo Vale, Fontesville II, Morro do Sabão, Fazenda Pedra Bonita, Jardim São João 

4 Norte 

Centro Oeste 

Monte Castelo, Borboleta, Jardim Glória, Democrata, Fábrica, Mariano Procópio, Vale 

do Ipê, Jardim Cachoeira, Santa Catarina, Morro do Imperador, Morro da Glória, Bosque 

do Imperador, Bosque Imperial, Bosque dos Pinheiros, Chalés do Imperador, Neo 

Residencial, Parque Imperial 

5 Oeste 

São Pedro, Condomínio Portal do Aeroporto, Santos Dumont, Casablanca, Jardim 

Caiçaras, Aeroporto, Portal da Torre, Morada da Serra, Nossa Senhora de Fátima, 

Condomínio Serro Real, Nova Germânia, Jardim da Serra,  Nova Califórnia, Alto dos 

Pinheiros, Cidade Universitária, Cruzeiro de Santo Antônio, Serra D'água, Jardim 

Caiçaras II, Adolfo Vireque, Itatiaia, São Lucas, Serro Azul, Tupã, Martelos, Recanto dos 

Brugger, Jardim Guadalajara, Moradas da Serra,Granville, Nova Vida, Parque São Pedro, 

Vinã del Mar, Jardim Califórnia, Jardim Liu, Jardim Marajoara, Morro do Cristo, 

Spinaville, Residencial São Lucas 

6 Oeste 

Centro 

Centro, São Matheus, Dom Bosco, Paineiras, Santa Helena, Novo Horizonte, Estádio 

Municipal, Marilândia 

7 Centro 

Sul 

Ipiranga, Santa Cecília, Passos, Teixeiras, Bela Aurora,  Santa Efigênia, Alto dos Passos, 

Mundo Novo, Cascatinha, Jardim Gaúcho, Cidade Nova, Estrela Sul, Arco Íris, Teixeiras 

II, Jardim Laranjeiras, Condomínio Village Salvaterra, São Domingos, La Rocca 

8 Sul 

Centro 

 Santa Luzia, Sagrado Coração de Jesus, Jardim de Alá, Bom Pastor, Renascer, 

Santa Lúcia, Previdenciários, Jardim América, São Geraldo, Cruzeiro do Sul, Vale 

Verde, Guaruá, Graminha, Fazendinha Ipiranga, Boa Vista, Cidade Jardim, Jardim 

Umuarama, Parque das Bromélias, Jardim Olímpia, Alto Jardim de Alá, Alto São 

Geraldo, Jardim Vale Verde 

9 Centro 

Sudeste 

Santo Antônio, Vila Ideal, Vila Olavo Costa, Retiro, Jardim Esperança, Granbery, Poço 

Rico, Pedras Preciosas, Furtado de Menezes, Parque das Palmeiras, Vila Ozanan, 

Condomínio Villela Village, Terras Altas, Vila Imaculada da Conceição, Alto Vila Ideal, 

Floresta, Solidariedade, Monte Carlo, Granjas Primavera, Terras Altas II, Granjas Bethel, 

Monte Alegre, Bela Vista, Campo Alegre, Parque Serra Verde, Bom Retiro, Vila Santo 

Antônio, Parque ABC, Residencial Renascença, Usina Quatro 

10 Sudeste 

Leste 

Nossa Senhora de Lourdes, São Benedito, Costa Carvalho, Santa Cândida, São Bernardo, 

Aracy, Santos Anjos, São Sebastião, Alto Santo Antônio, Parque Burnier, Jardim do Sol, 

Tiguera, Bonsucesso, Cesário Alvim, Alto Rivelli, Avenida Sete Setembro, Jardim da 

Lua 

11 Leste 

Linhares, Bairu, Nossa Senhora Aparecida, Grajaú, Vitorino Braga, Manoel Honório, 

Fazenda Yung, Vila Alpina, Bom Jardim, Alto Grajaú, Ladeira, Três Moinhos, São 

Tarcísio, Alto Três Moinhos, Vila Almeida, Alto Bairu, Vale das Frutas 

12 Leste 

Nordeste 

Progresso, Marumbi, Santa Rita de Cássia, Bonfim, Centenário, Santa Paula, Vivendas 

da Serra, Condomínio Nova Gramado Village, Vila Montanhesa, Quintas da Avenida, 

Recanto dos Lagos, Alto Santa Rita, Borborema, Nova Gramado 

13 Nordeste 

Bandeirantes, Santa Terezinha, Eldorado, Grama, Granjas Betânia, Parque Guarani, 

Nossa Senhora das Graças, Parque Independência, Filgueiras, Bom Clima, Água Mineral 

São Luiz, Vista Alegre, Vila Barroso, Santana, Granjas Triunfo, Jardim Emaús, São José, 

Alto Eldorado, Vila São José, Fazendinhas do Comendador, Sossego, Parque 

Independência II 
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