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RESUMO 

No mundo tem-se a estimativa de que três bilhões de pessoas estejam vivendo em áreas com 

risco de infecção pela dengue, situação alarmante, já que no mundo, são registrados 50 milhões 

de casos anualmente, dos quais, 500 mil são considerados graves e 21 mil resultam em morte. 

Considerada uma doença negligenciada, a dengue afeta mais de 120 países. Uma série de fatores 

ecológicos associados com as relações antrópicas levaram a um aumento considerável de 

doenças relacionadas ao mosquito vetor Aedes aegypti. Desta forma o vetor converteu-se em 

um obstáculo para a saúde pública, principalmente nas Américas e na Ásia. A dengue é uma 

infecção aguda ocasionada por um vírus que apresenta quatro sorotipos denominados DEN-1 a 

DEN-4. O Aedes aegypti é responsável também pela transmissão de outras doenças como Zika 

vírus, febre chikungunya e febre amarela. No município de Guarulhos, Região Metropolitana 

de São Paulo nos anos de 2012 a 2015 foram registrados cerca de 7540 casos de dengue. Diante 

desta situação, o trabalho apresentou uma previsão da distribuição geográfica da cidade de 

Guarulhos, utilizando registros de ocorrências da doença e a variação da temperatura média da 

superfície e outras variáveis ambientais da infraestrutura urbana, através do algoritmo de 

distribuição de Máxima Entropia (MaxEnt) versão 3.4.1. O MaxEnt gera modelos de adequação 

de habitat baseados em distribuições conhecidas e na série de camadas ambientais de uma 

determinada área estudada. Como principal resultado, observou-se que cerca de 10% do 

território de Guarulhos apresentou alta probabilidade (≥0,7) de ocorrência da doença. Essas 

áreas são densamente povoadas em torno de ~ 884 habitantes / ha, inseridas principalmente em 

assentamentos subnormais (favelas, barracos, comunidades, entre outros), agrupados e 

desordenadamente organizados, geralmente próximos a córregos e rios, carentes de 

infraestrutura e serviços urbanos. Por essa razão, o armazenamento incorreto de água durante 

longos períodos de seca favorece a criação de mosquitos. Neste contexto, o surgimento da 

dengue é provável ao longo do ano em regiões com ilha de calor de 1,5 ° C. Regiões estas onde 

os efeitos antropogênicos se faz presente com suas construções e ocasionando a eliminação da 

cobertura vegetal, gerando assim anomalias de temperatura, locais onde a temperatura é mais 

elevada dentro de uma mesma região. Nos meses de maior ocorrência de dengue (março a 

maio), a temperatura ideal da superfície da terra para o surgimento da doença foi entre 18 ºC e 

25 ºC. Por fim, o trabalho visa contribuir para o desenvolvimento de estratégias de saúde pública 

para a vigilância e prevenção da dengue em Guarulhos.  

Palavras-chaves: Geoprocessamento. MaxEnt. Aedes aegypti. Dengue. 
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ABSTRACT 

 

In the world, an estimated 3 billion people are living in areas at risk of dengue infection, an 

alarming situation, since in the world, 50 million cases are registered annually, of which 500 

thousand are considered serious and 21 thousand result in death. Considered a neglected 

disease, dengue affects more than 120 countries. A number of ecological factors associated with 

anthropic relationships have led to a considerable increase of diseases related to the mosquito 

vector Aedes aegypti. In this way, the vector has become an obstacle to public health, especially 

in the Americas and Asia. Dengue is an acute infection caused by a virus that has four serotypes 

called DEN-1 to DEN-4. Aedes aegypti is also responsible for the transmission of other diseases 

such as Zika virus, chikungunya fever and yellow fever. In the municipality of Guarulhos, 

Metropolitan Region of São Paulo in the years of 2012 to 2015, there were approximately 7540 

cases of dengue. In view of this situation, the work presented a forecast of the geographic 

distribution of the city of Guarulhos, using records of occurrences of the disease and the 

variation of the average surface temperature and other environmental variables of the urban 

infrastructure, through the Maximeter distribution algorithm (MaxEnt) version 3.4.1. MaxEnt 

generates habitat suitability models based on known distributions and the series of 

environmental layers of a given area. As a main result, it was observed that about 10% of the 

territory of Guarulhos had a high probability (≥0.7) of occurrence of the disease. These areas 

are densely populated around ~ 884 inhabitants / ha, mainly located in subnormal settlements 

(favelas, shacks, communities, among others), grouped and disorderly organized, usually close 

to streams and rivers, lacking urban infrastructure and services. For this reason, incorrect 

storage of water during long periods of drought favors mosquito breeding. In this context, the 

occurrence of dengue is likely throughout the year in regions with a heat island of 1.5 ° C. These 

regions where the anthropogenic effects are present with their constructions and causing the 

elimination of the vegetal cover, thus generating anomalies of temperatures where the 

temperature is highest within the same region. In the months of highest occurrence of dengue 

(March to May), the ideal surface temperature for the onset of the disease was between 18 ° C 

and 25 ° C. Finally, the work aims to contribute to the development of public health strategies 

for surveillance and prevention of dengue in Guarulhos. 

Keywords: Geoprocessing. MaxEnt. Aedes aegypti. Dengue. 
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1.1. Apresentação  

Esta Dissertação de Mestrado faz parte das atividades do Programa de Pós-Graduação em 

Análise Geoambiental da Universidade Guarulhos. As atividades de pesquisa foram realizadas 

no município de Guarulhos e contam com o apoio da CAPES, através da concessão de bolsa. 

A área objeto de estudo foi a cidade de Guarulhos que está inserida na Região 

Metropolitana de São Paulo.  

Os estudos analíticos também contaram com o suporte do laboratório de 

Geoprocessamento da UNG. Os dados obtidos referentes à área de estudo foram 

disponibilizados pela Secretaria de Saúde Municipal da cidade de Guarulhos. 

 

1.2. Contextualização e justificativa do problema  

O mundo está se tornando mais urbano no decorrer dos anos, como resultado do 

desenvolvimento econômico e da distribuição do trabalho. Nos países considerados em 

desenvolvimento, a população urbana está aumentando. Estima-se que em 2050, a população 

mundial poderá chegar a nove bilhões, concentrada preferencialmente nos centros urbanos 

(BICUDO; TUNDISI; SCHEUENSTUHL, 2010). 

Como consequência desse processo de expansão urbana, pode ocorrer uma degradação 

ambiental, materializada pela falta de saneamento básico para atender às necessidades da 

população, principalmente nas periferias das cidades. Nesses casos, verifica-se um aumento de 

doenças epidemiológicas como dengue, Zica, chikungunya, febre amarela, cólera, leishmaniose 

e tantas outras relacionadas a essas situações de insalubridade. 

Estima-se que, no mundo, três bilhões de pessoas estejam vivendo em áreas com risco de 

infecção pela dengue. No mundo, são registrados 50 milhões de casos anualmente, dos quais, 

500 mil são considerados graves e 21 mil resultam em morte. Considerada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) uma doença negligenciada, a dengue afeta mais de 120 países 

(MEDECINS SANS FRONTIERES, 2016). 

A World Health Organization – WHO (WHO, 2017) afirma que há uma série de fatores 

ecológicos associados, desde o meado do século XX até o seu final, que levaram a um aumento 

considerável de doenças relacionadas ao mosquito vetor Aedes aegypti. Desta forma, este vetor 

torna-se um obstáculo para a saúde pública nas Américas e na Ásia, locais onde a incidência e 

a prevalência de dengue se destacam por serem áreas endêmicas e localizadas em regiões 

tropicais e subtropicais (SAN MARTÍN et al., 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=San%20Mart%26%23x000ed%3Bn%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20065008
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As atividades associadas à Segunda Guerra Mundial e o período imediato do pós-guerra 

foram grandes incentivadoras para a disseminação da dengue, especialmente no Sudeste 

Asiático e nas Américas (WHO, 2017). 

No ano de 1990, foram registrados no Brasil 40.000 casos de dengue, e em 2015, foram 

registrados mais de 1 milhão e 667 mil casos da doença, os dados foram retirados de 

levantamentos do Ministério da Saúde do ano de 2015 e da Secretaria de Vigilância da Saúde 

do ano de 2017. Nesse mesmo período, os óbitos anuais por dengue do tipo hemorrágico 

passaram de 8 para 629 casos de dengue, de acordo com os levantamentos dos dados do 

Ministério da Saúde no ano de 2014 e da Secretaria de Vigilância da Saúde no ano de 2017 

(VASCONCELOS; PINHO, 2017). 

  

O geoprocessamento como ferramenta de incidências de doenças 

O geoprocessamento consiste em um conjunto de técnicas de coleta, tratamento e 

exibição de informações referenciadas em um determinado espaço geográfico. Destacam-se: 

sensoriamento remoto, digitalização dos dados, automação de tarefas cartográficas, Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) e o Sistema de Informações Geográficas (SIG). A técnica de 

geoprocessamento na saúde permite realizar através do mapeamento espacial áreas de maior e 

menor incidência das doenças transmitidas pelo vetor em estudo (HINO et al., 2006). 

A utilização do SIG dentro da área da saúde auxilia na compreensão da temática, bem 

como, direciona caminhos para análise dos fenômenos que se objetiva investigar, obtendo 

conteúdo e informação suficiente para desencadear futuras propostas que sejam eficazes na 

melhoria da qualidade do atendimento no setor da saúde (PEREHOUSKEI; BENADUCE, 

2007). 

A aplicação desta ferramenta em pesquisas na área da saúde oferece grandes 

possibilidades aos pesquisadores, podendo realizar aplicação de novos métodos para o manejo 

de sua informação espacial, tornando-se uma poderosa ferramenta para conexão entre saúde e 

ambiente (HINO et al., 2006). 

A distribuição espacial dos casos de determinadas doenças em municípios alicerça 

estudos sobre a transmissibilidade nas regiões e nas áreas de abrangência, permitindo acesso 

rápido às informações necessárias para realizar a vigilância dos casos. Da mesma forma, cria 

condições para avaliar a necessidade da descentralização dos tratamentos, pois mostra onde a 

população é mais atingida, facilitando o trabalho dos profissionais, a distribuição de 
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medicamentos, as ações de educação permanente e continuada e a realocação dos recursos 

humanos e físicos (NARDI et al., 2013). 

A abordagem nos estudos da relação entre espaço e saúde, permite organizar as 

informações por tipo de determinante (ambiental, biológico, comportamental e sistema de 

saúde), facilitando a formulação de hipóteses, a seleção de variáveis e a criação de indicadores, 

possibilitando a simulação de diversas situações possíveis na busca dos principais 

determinantes de um dado problema de saúde (PEITER, 2006). 

Muitas enfermidades que apresentam interações com a paisagem ocorrem, 

principalmente, devido à relação entre a manutenção do ciclo de vida dos vetores na natureza e 

a presença antrópica (APARÍCIO, 2001). 

As informações espaciais auxiliam no processo de descoberta diante da rápida 

transformação do ambiente urbano. Juntamente com as condições de vida da população tem a 

influência dos fatores de várias naturezas sejam elas ambiental, demográfica, sociocultural, 

econômica e política. Estes fatores podem alterar a ocorrência de diversos agravos à saúde, 

sejam eles infecciosos, doenças não transmissíveis, ou mesmo, danos relacionados à saúde 

ambiental (SEGURADO; CASSENOTE; LUNA, 2016). 

As pesquisas populacionais realizadas por SEADE (2015), que analisou o acréscimo 

populacional dos 645 municípios paulistas no período 2010-2015, revelaram que 114 

municípios apresentaram taxas negativas de crescimento. Destes, apenas nove municípios 

apresentam população superior a 500 mil habitantes como São Paulo 11.580 habitantes e 

Guarulhos 1.288 habitantes. 

Os casos de dengue, têm aumentado em diversas partes no Município de Guarulhos, 

dessa forma o geoprocessamento pode ser uma importante ferramenta para mapear esta 

adversidade em saúde pública. 

 

1.3. Objetivos 

Geral 

O trabalho visou a predição do potencial de distribuição de casos de dengue no 

Município de Guarulhos-SP, de modo a subsidiar estratégias de combate e prevenção desta 

doença. 

Específicos 

 Realizar o mapeamento dos casos de dengue transmitidos pelo mosquito vetor Aedes 

aegypti; 



 

5 
 

 Verificar a relação dos casos dengue com os fatores ambientais de infraestrutura urbana e 

da temperatura da superfície no Município de Guarulhos; 

 Subsidiar propostas de ações de prevenção às transmissões ocasionadas pelo vírus.  

 

1.4. Fundamentação teórica 

            A urbanização atual e a dengue 

No ambiente urbano em rápida transformação, as condições de vida da população são 

influenciadas por fatores de natureza ambiental, demográfica, sociocultural, econômica e 

política. Estes fatores podem alterar a ocorrência de diversos agravos à saúde, sejam eles 

infecciosos, doenças não transmissíveis, ou mesmo, danos relacionados à saúde ambiental 

(SEGURADO; CASSENOTE; LUNA, 2016).  

Muitos imigrantes, migrantes e nativos encontram-se e descobrem o mundo, em tempos 

nem sempre coordenados. Muitos destes vivem em uma cidade composta em classes sociais 

desiguais nos municípios, onde as periferias são ocupadas por pessoas de classes sociais mais 

baixas que buscam seus ideais e deparam-se com uma realidade por muitas vezes contrárias às 

suas expectativas. 

Segundo Jorge (2011), as mudanças que vêm acontecendo de forma frenética nesse meio 

construído pelo homem, tem relação com o crescimento populacional muito comum nas médias 

e grandes metrópoles, pois seu desenvolvimento, muitas vezes, não obedece aos 

condicionamentos biofísicos do lugar original de inserção. 

As pesquisas populacionais realizadas por SEADE (2015), que analisou o acréscimo 

populacional dos 645 municípios paulistas no período 2010-2015, revelaram que 114 

municípios apresentaram taxas negativas de crescimento. Destes, apenas nove municípios 

apresentam população superior a 500 mil habitantes como São Paulo (11.580 milhões), 

Guarulhos (1.288 milhão), Campinas (1.134 milhão), São Bernardo do Campo (791 mil), Santo 

André (685 mil), Osasco (672 mil), São José dos Campos (672 mil), Ribeirão Preto (647 mil) e 

Sorocaba (623 mil). 

Ainda, SEADE (2015) afirma que dos 174 municípios com grau de urbanização superior 

a 95%, 31 deles são totalmente urbanizados. O maior município nessa condição é Guarulhos 

(1.288.364) e o menor é Águas de São Pedro (2.928). O estado de São Paulo, em maio de 2015 

atingiu um contingente de 43 milhões de habitantes. Segundo os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, (2010) os habitantes de Guarulhos nos anos de 2000 totalizava 

(1.072.717) habitantes, em 2010 (1.221.979) habitantes, e em 2016 uma estimativa de 



 

6 
 

(1.337.087) habitantes. Sendo Guarulhos uma das cidades com maior índice de urbanização, 

também poderá ocorrer o agravo em saúde pública devido à falta na prestação de serviços 

públicos diante do crescimento desordenado em áreas desestruturadas, correspondentes às 

periferias.  

O histórico da dengue no município de Guarulhos, teve início a partir da metade da 

década de 90, sendo este o período em que também houve a instalação definitiva do Aedes 

aegypti em São Paulo (GLASSER; GOMES, 2000). 

As epidemias de dengue têm se caracterizado pelo revezamento dos quatro sorotipos 

predominantes desta doença nas regiões geográficas mais atingidas. No auge da epidemia no 

ano de 

2002, as maiores taxas de incidência nas cidades escolhidas para tal análise foram 

observadas no Rio de Janeiro (bairro São Gonçalo), em Recife e Goiânia; no ano de 2008, as 

mais atingidas foram Rio de Janeiro, Goiânia e Fortaleza; em 2013, repetidamente o Rio de 

Janeiro (bairro São Gonçalo), Goiânia e Belo Horizonte; já no ano de 2015 as cidades foram 

Campinas, Goiânia, Recife, Fortaleza e Guarulhos (SEGURADO; CASSENOTE; LUNA, 

2016). 

Em conformidade com estes mesmos autores, para explicar a epidemia paulista de 2015, 

notoriamente que a estação de seca, a maior já observada em São Paulo, fez com que os 

habitantes mudassem sua conduta para o armazenamento de água de consumo, aumentando 

desta forma os números de criadouros do mosquito vetor Aedes aegypti. 

 

Breve histórico da dengue 

Os mosquitos dos gêneros Aedes, estão na Terra antes do homem (30-54 milhões de 

anos), a maioria dos fósseis de mosquitos encontrados são do período Oligoceno (26-38 milhões 

de anos). O Aedes aegypti é oriundo da África, e chegou na América através dos navios 

negreiros durante a escravidão e colonização (EIRAS, 2011). 

Em 1762, foi representado cientificamente e denominado Culex aegypti, somente em 

1818 teve seu nome modificado para Aedes aegypti e assim pertencendo ao gênero Aedes. Os 

primeiros casos de dengue no Brasil surgiram no final do século XIX, em Curitiba-PR, e no 

começo do século XX, em Niterói-RJ. Nesta época a transmissão da febre amarela era a maior 

preocupação e não a dengue, devido a esta preocupação o Brasil conseguiu erradicar o artrópode 

em 1955, mas com o descuido das medidas de prevenção no final ano de 1960, o Brasil teve a 

reintrodução do Aedes aegypti no território nacional (IOC, 2019). 
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Os primeiros estudos científicos no Brasil, que relacionaram a ocorrência de doenças e 

o meio ambiente foram elaborados por médicos sanitaristas e epidemiologistas. Diante de várias 

epidemias tornou-se promissora a implantação do Sistema de Informações Geográficas - SIG 

na área da saúde (PEREHOUSKEI; BENADUCE, 2007). 

Os episódios das epidemias de dengue clássica, febre hemorrágica da dengue e síndrome 

de choque da dengue, nas Américas, fez com que essa virose se estabelecesse como um dos 

grandes problemas de saúde pública do continente, impondo uma reflexão sobre sua situação 

epidemiológica e as estratégias de seu enfrentamento (TEIXEIRA; BARRETO,1996).  

A doença transmitida pelo vetor Aedes aegypti é considerada sazonal, prolifera em 

países tropicais e subtropicais, onde o clima é úmido e quente, condições perfeitas para o seu 

desenvolvimento. Portanto, é de primordial importância o estudo e a prevenção deste surto. As 

condições econômicas e socioambientais destes países também são favoráveis à proliferação da 

dengue (SILVA et al., 2008; DIAS et al., 2010).  

Considera-se a dengue sazonal porque o desenvolvimento do vetor depende 

exclusivamente do clima como a elevação da temperatura e a umidade, além de criadouros 

artificiais, que contribuem para o desenvolvimento populacional do Aedes aegypti, com a 

diminuição dos parâmetros da temperatura e o período seco o artrópode não consegue completar 

seu ciclo de desenvolvimento, as condições climáticas desfavoráveis tornam inviáveis para o 

desenvolvimento de seus ovos, estes não eclodem e tornam-se latentes, até que estas condições 

climáticas melhorem (FERREIRA; YANG, 2003). 

As áreas mais afetadas com a dengue no mundo hoje são as Américas do Sul, Central, 

além da África, Austrália, China, Ilhas do Pacífico, Índia, Sudeste Asiático e Taiwan. Na 

América do Sul os principais países de ocorrência da doença são Brasil, Colômbia, Bolívia, 

Paraguai, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela e Equador (SILVA; MARIANO; SCOPEL, 

2008). 

A precaução e controle das doenças transmissíveis por vetores, envolvem grupos com 

várias ações voltadas para os determinantes e condicionantes da saúde, indicando a necessidade 

de abordagens interdisciplinares e estratégias de políticas públicas integradas na política de 

saúde de cada localidade (FERREIRA; VERAS; SILVA, 2009). 

A vigilância da dengue no Brasil é realizada através de dois principais sistemas de 

informação: o Sistema de Informações Sobre a Febre Amarela e Dengue (SISFAD), no qual 

são registradas as atividades de vigilância entomológica, e o Sistema Nacional de Agravos de 
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Notificação (SINAN), que registra os casos confirmados e suspeitos da doença (BARCELOS 

et al., 2005). 

 

Quadro científico e clínico da dengue  

A dengue é uma infecção aguda ocasionada por um vírus que apresenta quatro sorotipos 

denominados DEN-1 a DEN-4. O vírus pertence ao gênero Flavivirus da família Flaviviridae. 

O contágio se dá através de um desses sorotipos, uma vez adquirida um dos tipos da doença, o 

indivíduo torna-se imune para aquele tipo de vírus adquirido, porém, esta proteção adquirida, 

não o protege contra os demais sorotipos. Várias espécies de Aedes estão envolvidas na 

transmissão do vírus da dengue na África, Ásia e Oceania, porém no Brasil este vírus é 

transmitido de humano a humano pelo Aedes aegypti, este vetor que uma vez contaminado 

permanece transmitindo o vírus por toda vida, incluindo também a sua prole, por via 

transovariana (NOGUEIRA; NAZARENO; SCHATZMAYR, 2009).  

As principais formas clínicas da dengue são: dengue clássica, dengue com complicações 

e a febre hemorrágica da dengue, podendo evoluir para a forma mais grave que é a síndrome 

do choque da dengue (DIAS et al., 2010). 

Segundo dados da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2002), a presença dos sinais 

e sintomas relacionados a seguir, indica se o indivíduo adquiriu o vírus e o risco que ele pode 

ocasionar à saúde e a sua evolução: 

A dengue clássica ou febre da dengue: o primeiro sintoma é a febre, geralmente alta e 

de início súbito e abrupto (39ºC a 40ºC), associada à cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor 

retroorbitária, exantema maculopapular acompanhado ou não de prurido, anorexia, náuseas, 

vômitos e diarréia. No final do período febril podem surgir sintomas mais severos como 

hemorragias, epistaxe, petéquias, gengivorragia, metrorragia e outros. Em casos mais raros 

podem existir sangramentos maiores como hematêmese, melena ou hematúria (FUNASA, 

2002). 

A dengue com complicações, é considerada por todo quadro que não se enquadre nos 

critérios de febre hemorrágica da dengue e a classificação de dengue clássica seja insatisfatória, 

de acordo com evolução do quadro clínico-laboratorial apresentado (QUINTANILHA, 2010). 

A dengue hemorrágica ou febre hemorrágica da dengue, é a forma mais grave da doença. 

Caso não tenha diagnóstico precoce e tratamento médico adequado, e se este quadro clínico de 

severidade não for revertido o mais breve possível, pode levar o indivíduo a óbito (DIAS et al., 

2010). 
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Após várias observações feitas em autópsias por patologistas, os casos fatais da doença 

são as hemorragias petequiais difusas da maioria dos órgãos e derrame pleural, ascite e derrame 

do pericárdio (NOGUEIRA; NAZARENO; SCHATZMAYR, 2009). 

A febre hemorrágica da dengue é classificada pela OMS, de acordo com sua gravidade, 

em quatro graus, são eles: 

Grau I: hipertermia acompanhada de sintomas inespecíficos, em que a única manifestação 

hemorrágica é a prova do laço positiva; 

Grau II: além das manifestações do grau I, ocorrem hemorragias espontâneas leves 

(equimoses, epistaxe, gengivorragia e outros);  

Grau III: colapso circulatório com pulso filiforme e taquisfígmico, estreitamento da pressão 

arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria, e inquietação; 

Grau IV ou Síndrome do Choque da Dengue: Choque profundo com ausência de pressão 

arterial e pressão de pulso imperceptível. 

A Síndrome do Choque da Dengue trata-se da evolução da dengue hemorrágica ou febre 

hemorrágica da dengue, onde o paciente apresenta choque circulatório, situação essa que está 

associada à elevada taxa de mortalidade (DIAS et al., 2010). 

É de valiosa importância saber a diferenciação nos casos de dengue clássica com 

manifestações hemorrágicas e/ou plaquetopenia dos casos de febre hemorrágica da dengue 

(FUNASA, 2002). 

  

Agente etiológico, patogenia e transmissão do vírus da doença dengue para o artrópode Aedes 

aegypti:  

As fêmeas realizam a oviposição próximo ao nível da água. Quando os ovos entram em 

contato com a água, as larvas eclodem e assim dá-se início a propagação do artrópode. A espécie 

possui alta densidade larvária, e cerca de oito dias após a eclosão dos ovos elas se tornam 

adultas. Quando adultos, os mosquitos vivem cerca de quinze a vinte dias em campo. As fêmeas 

alimentam-se do sangue humano, sangue de cães, sangue de roedores e aves, para que desta 

forma possa realizar a maturação de seus ovos (EIRAS, 2011). 

A transmissão do vírus da dengue para o artrópode vetor se deu da seguinte forma: 

Transmissão vertical do tipo transovariana: pode ocorrer quando o vírus da doença invade 

o folículo embrionário infectando o embrião, ou durante a oviposição, onde o vírus é 

transmitido para dentro dos ovos a partir da micrópila (abertura do ovo) no momento em que 

os ovos passam pelo oviduto. A transmissão do tipo transovo, ocorre a partir da infecção dos 
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ovos com o vírus no momento da oviposição, ficando depositado na superfície do ovo (HIGGS; 

BEATY, 2004). 

Transmissão viral do tipo horizontal: uma fêmea não infectada se infecta em um hospedeiro 

previamente infectado por outra fêmea infectada por um dos quatro sorotipos. Existe também 

a venérea, quando machos infectados transmitem o vírus para a fêmea através do sêmen 

contaminado no momento da cúpula (HIGGS; BEATY, 2004). 

            Prevenção  

Consiste em medidas contra as larvas e contra os mosquitos adultos. Os seus criadouros 

principais são produzidos pela interferência antrópica, pois consiste em reservatórios artificiais 

de água limpa e parada, ambiente perfeito para o desenvolvimento do vetor (TAUIL, 2006). 

O desenvolvimento do Aedes aegypti acontece em diferentes corpos de água 

independente do grau de poluição (BESERRA et al., 2010). 

Em combinação a estes fatores existem também as condições do clima que atuam em 

conjunto, que serão tratadas no decorrer deste trabalho. 

Em áreas infestadas pelo vetor, as pessoas devem adquirir hábitos como: proteção 

pessoal, que incluem o vestuário de proteção, inseticidas em pastilhas, inseticidas em espiral 

(piretro), repelentes DEET, permetrina impregnada em tecido, mosquiteiros e cortinas tratados 

com inseticida (SINGHI; KISSOON; BANSAL, 2007). 

  Muitas opções podem ser usadas para abreviar a inoculação dos ovos e larvas do Aedes 

aegypit como o controle biológico, por intermédio dos peixes larvófagos como o Gambria 

affinis e Peorilia reticulate e as bactérias. Linhagens de Bacillus thuringiensis H-14 e Bacillus 

sphaericus em águas poluídas, também pode se fazer uso do controle químico através de 

Grânulos de temefós 1%, e para as grandes epidemias de DH a pulverização com malathion, 

fenitrotion, pirimifós, e reguladores do crescimento de insetos que agem no desenvolvimento 

do mosquito na fase larval ou destroem a pupa (SINGHI; KISSOON; BANSAL, 2007). 

 É importante destacar a cobertura de serviços básicos como: abastecimento de água 

regular, coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, drenagens das águas de precipitação, 

agentes de saúde, agentes da vigilância sanitária, moradias adequadas, uma vez que a má 

cobertura desses serviços ocasiona problemas sociais e ambientais.  

Nesse sentido, para melhor prevenção da dengue, o planejamento das cidades exige 

grandes investimentos nas políticas para prestação de serviços públicos de saneamento básico, 

fundamentais para promover um meio ambiente mais saudável e com menores riscos à saúde 

de seus habitantes (MMA, 2011). 
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 Para Câmara (2005), somente há alguns anos, o desenvolvimento do conhecimento 

científico, aliado a uma maior consciência das pessoas sobre a influência da qualidade 

ambiental na saúde, tem destacado o ambiente como um dos elementos mais importantes para 

o nível de saúde das populações. 

 Estudos em países asiáticos e na Oceania tem mostrado que a modificação genética do 

mosquito transmissor da dengue é uma técnica importante na prevenção da doença. 

Essas técnicas consistem em que o mosquito macho estéril (SIT – Sterile Insect 

Technique) receba em seu material genético uma enzima transposon, codificada como uma 

proteína e reprimida pelas substâncias da tetraciclina. De modo que, em altas doses 

intracelulares, é nociva para o desenvolvimento dessa célula, resultando daí duas 

possibilidades: a primeira é o crescimento dessas espécies na presença do antibiótico e a 

segunda é a geração de larvas do mosquito impossíveis de se perpetuarem (PHUC et al., 2007). 

 Em outros estudos, os mosquitos Aedes aegypti são modificados em sua genética, a 

liberação do mosquito macho estéril geneticamente modificado e o uso da bactéria Wolbachia 

para infectar o vetor, este tipo de técnica diminui o tempo de sobrevivência e intervém na 

agilidade de infectar hospedeiros humanos com os agentes transmissores da dengue (OSTERA; 

GOSTIN, 2011). 

A primeira vacina contra dengue foi registrada no final de 2015 em diferentes países 

para ser usada em indivíduos de 9 a 45 anos vivendo em áreas endêmicas ou de risco. A 

Organização Mundial da Saúde recomenda que os países considerem a introdução da vacina 

contra dengue apenas em zonas geográficas onde os dados epidemiológicos indicam um alto 

índice da doença. Em geral as vacinas têm mostrado uma efetividade muito variável (entre 50 

e 80%) dependendo do tipo de vírus que causa a infecção, do tipo de indivíduos vacinados e do 

local onde tem sido implementada, e o tempo de duração da proteção está sendo estudado 

(MEDECINS SANS FRONTIERES, 2016).  

 Em entrevista para o Jornal da USP no Ar, o diretor do Instituto Butantã afirmou que: 

“a vacina já está em desenvolvimento no Instituto há mais de dez anos, encontra-se na fase III 

das pesquisas testes e clínicos, onde se busca a eficácia de que o indivíduo vacinado estará 

protegido contra a infecção pelo vírus da dengue. É também a última fase antes da solicitação 

de registro, tendo uma fábrica pronta para a produção. Contudo os baixos níveis atuais de 

epidemia de dengue no Brasil dificultam os testes, e a vacina não deve estar registrada antes 

de 2021, devido a baixa incidência de casos de dengue” (COVAS, 2019). 
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Potential geographic distribution of dengue fever case occurrence: a case 

study of the municipality, Guarulhos - SP (São Paulo Metropolitan Region, 

SE - Brazil). 

Abstract: During 2012-2015, the municipality of Guarulhos, the second largest city in the São 

Paulo Metropolitan Region (SPMR), recorded about 7540 cases of dengue fever. Given this 

situation, the work presented a prediction of the geographical distribution of the city of 

Guarulhos, using records of occurrences of the disease and the variation of the mean surface 

temperature and other environmental variables of urban infrastructure, through the MaxEnt 

distribution algorithm. As the main result, it was observed that about 10% of the territory of 

Guarulhos presented high probability (> 0.7) of occurrence of the disease. These areas were 

densely populated around ~884 inhabitants/ha, inserted mainly in subnormal settlements 

(slums), grouped and disorderly arranged, usually close to streams and rivers, lacking 

infrastructure and urban services. For those reasons the inadequate storage of water supply 

during prolonged drought periods favors the mosquito´s breeding. In this context, the 

appearance of dengue is suitable ou probable throughout the year in regions with Heat Island 

of 2.5 °C. In months of higher dengue occurrence (March to May), the ideal surface temperature 

for the appearance of the disease was between 18 ºC and 25 ºC. Finally, the work contributes 

to the development of public health strategies for the surveillance ou monitoring and prevention 

of dengue in Guarulhos. 

Keywords: Geoprocessing, Modeling, Dengue Fever, MaxEnt. 

 

2.1 Introduction 

Data on land surface temperatures (LST) are of prime importance for the study of urban 

climatology; because they modulate the temperature of the air in the lower layers of the 

atmosphere and control, the exchange of energy in the city, and others things (Voogt & Oke, 

2003). In this sense, the spatial variation of the LST presents an important correlation with the 

land cover patterns, mainly due to their different behaviors regarding the emission of heat or 

infrared radiation (Voogt & Oke, 2003; Gartland, 2008; Weng, 2009). More than that, the 

thermal images can be indicative of the environmental conditions of the ecosystem service of 

thermal regulation for the human well-being (OLIVEIRA et al., 2010). 

Among the most common problems in cities whose urban expansion is characterized by the 

radical elimination of vegetation cover are the changes in local patterns of energy balance and 

temperature (the phenomenon of the urban heat island) (OLIVEIRA et al., 2010; Prata-

Shimomura et al., 2015). For human well-being, these environmental changes may represent a 

heavy burden on public health services in triggering and aggravating epidemiological diseases 

such as the ones transmitted by vectors (Hopp & Foley, 2001; Liu et al., 2015). 

Climate change or extreme weather events at regional and local scales like periods of 

drought, floods or heat waves can also impact the increase in dengue cases. Because it can 

promote inadequate water supply (a consequence observed during the 2014 drought in the 
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SPMR), the accumulation of rainwater and increase of the temperature of places previously not 

favorable to the development of the mosquito Aedes aegypti (Reiter, 2001; Li et al., 2018). 

Diseases like the dengue fever, transmitted by the Aedes aegypti mosquito (similarly as 

zika, chikungunya, yellow fevers, and others arboviruses) have a strong correlation with 

environmental factors such as variability of surface temperature and humidity (Fatima et al., 

2016). Other factors, such as the low coverage of regular water supply, sanitary sewage, solid 

waste collection, rainwater drainage, and irregular housing, are suitable factors to promote the 

appearance of the disease (Glasser & Gomes, 2000). In sites with insufficient infrastructure 

artificial containers that can accumulate water are often found, like rubbish, tires, among others; 

providing excellent breeding habitats (Fatima et al., 2016). 

In this context, the prediction of the geographic distribution of dengue can be modeled by 

exploring the dynamics of the environmental factors mentioned above through distribution 

models such as MaxEnt. This tool is able to predict the spatial distribution of species through 

occurrence records and environmental variables (Phillips et al., 2006; Elith et al., 2011). Thus, 

the work utilized the MaxEnt algorithm to predict the spatial distribution of dengue fever in the 

city of Guarulhos, to assist in urban planning and public health actions 

 

2.2 Methodological Approch  

The methodology is divided into four stages (Figure 1): i) Selection of records of occurrence 

of dengue cases by means of a geo-referenced database; ii) Selection of thematic maps of the 

environmental layers; iii) Prediction of geographic distribution of dengue fever in Guarulhos, 

through the MaxEnt modeling tool; iv) Indication of priority areas for mitigation and/or 

prevention actions. 

 
Figure 1 - Flowchart of the methodology used 



 

15 
 

2.1.1. Study area  

Guarulhos (Figure 2) is the second largest city in São Paulo state (SE - Brazil) with 31,870 

ha and a population of more than 1,349,113 inhabitants (IBGE, 2017). It is located only 17 km 

from the center of the largest metropolis in Latin America (São Paulo), and is strategically 

located between two of the main national highways: Via Dutra (BR-116), São Paulo - Rio de 

Janeiro and Fernão Dias (BR-381), which links São Paulo to Belo Horizonte. It also has the 

International Airport of Guarulhos, which is 108 km far from the Port of Santos (Guarulhos, 

2016). 

The climate is tsubtropical and humid (Nimer, 1989), with dry winters and rainy summers, 

influenced by oceanic humidity and cold Antarctic fronts (Ribeiro et al., 2018). Rainfall data 

of the Tropical Rainfall Measuring Mission 3B43_v7 (TRMM, 2011) and relative humidity of 

the AIRS3STM model of the Earth Observation System of the AQUA satellite (Airs & Teixeira, 

2013) pointed out that for the analyzed period (2012-2015), the annual rainfall and relative 

humidity climatological averages were 1599 mm and 65%, respectively, for the entire 

municipality of Guarulhos. 

Information derived from the reanalysis MERRA-2 model (GMAO, 2015), showed that the 

average annual temperature for the same period ranged from 16 °C to 23 °C. The coldest month 

was July, with 11.6 °C while the hottest month was February, with 29 °C. GLDAS models 

pointed out that in the study area, the predominant winds were ESE with an average speed of 

2.5 m/s (Beaudoing et al., 2016). 

 

 
Figure 2 - Location of the Municipality of Guarulhos, São Paulo (SE, Brazil). Image: Author 
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Dengue occurrence data and environmental variables 

Data on the occurrence of confirmed dengue cases were obtained through the Department 

of Health of the Municipality of Guarulhos-SP, from Public Health/Dengue sector. In total, 

7540 confirmed cases of the disease were recorded between years of 2012 and 2015, which 

were later transformed into monthly climatological averages (12 layers) containing their 

geographic location. 

The environmental variables used in the research were obtained from several databases, 

classified and grouped according to their nature, such as (i) urban infrastructure - distance from 

slum (Slumdist) and drainage (Draindist) in meters, as well as population density (Denspop) 

per hectare; ii) climatic data - images of the monthly climatological averages (12 layers) of the 

land surface temperature (LST) in degrees Celsius (°C) between 2012-2015, for the whole year 

(LST-annual), the day (LST-day), night (LST-night), thermal amplitude (LSTS-range) and 

Surface Heat Island (SHI). 

Data on urban infrastructure related to slum distance and the population density were 

obtained from the last national census survey "Information Base of the Demographic Census 

2010: Results of the Universe by census sector" of the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE, 2011). The distances to drainage were obtained from the Geoenvironmental 

Bases for an Environmental Information System of the Municipality of Guarulhos (Oliveira et 

al., 2009). 

The land surface temperature images were derived from the products MOD11A1 and 

MYD11A1 (version 5), respectively from satellites TERRA and AQUA, from the channels 31 

(10.780 - 11.280 µm) and 32 (11.770 - 12.270 µm) by generalized split-window algorithm with 

an accuracy of 1-2 °C of the sensor Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer - MODIS 

(Gorelick et al., 2017). It has a heliosynchronous orbit, together with the quality band (Wan, 

2015a; 2015b). The images acquired, daily at approximately 10:30 a.m. and 10:30 p.m. 

(TERRA) and at 1:30 a.m. and 10:30 p.m. (AQUA), for every day between 2012 and 2015. 

Then, the original pixel values (Digital Numbers) were converted to land surface temperature 

values (TS°C), according to Equation (1) and depending on the Quality Control band (QC) of 

the image (Wan, 2013). 

 

LST°C = (DN * 0,02) – 273,15       (1) 

 

Where DN is the "Digital Number" referring to the pixel of the image. 
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To identify the Surface Heat Island (SHI), as well as the comparison of thermal patterns 

over the analyzed period, Alcoforado et al. (2009), suggested the normalization of the land 

surface temperature value of a given site (LSTpixel) in relation to the mean of the entire area 

(LSTmean) and its respective standard deviation (SLTsd), for a given period analyzed according 

to Equation (2). This methodology allows identifying positive or negative LST anomalies on a 

region over time. 

 

SHI = (LSTpixel – LSTmean) / LSTsd        

 (2) 

 

The use of LST images is justified because they faithfully represent the climatology of the 

dengue cases occurrence period (2012 to 2015). 

 

The MaxEnt features and environmental variable selection 

 

The modeling method used in this work was the Maximum Entropy algorithm (MaxEnt) 

version 3.4.1. MaxEnt generates habitat suitability models based on known distributions and 

the series of environmental layers. This model has a great capacity for prediction occurrence 

areas for certain phenomena (Phillips et al., 2006; Elith et al., 2011). 

In MaxEnt settings, 70% of the present records were allocated to the training data and 30% 

to the test data, with a selection of ‘random seed’ so that on every replicate the model uses a 

different set of presence records for training and testing. In order to improve the performance 

of the models, 10,000 background points were generated, distributed randomly to each of the 

models. In that way, MaxEnt was able to construct very complex nonlinear response curves 

using a variety of resource classes (Merow et al., 2013). 

The importance of each variable was determined using the Jackknife test and by the 

percentage of the contribution in the final model (Phillips et al., 2009). The resulting map of 

the model presents the values of the prediction as values between 0 and 1, which represents the 

suitability of the habitat in the pixel; values closer to 1 indicate greater suitability, that is, higher 

probability of the presence of the disease in the pixel (Phillips & Dudik, 2008). 

 The model evaluation was performed according to the receiver operational characteristic 

(ROC) curve that ranged from 0 to 1. The closer to 1, the better the model. ROC of 0.5 indicates 

that the discrimination of the model is no better than a random model (Fielding & Bell, 1997). 

These results were compared using the respective area under the curve (AUC) of the ROC. 
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Models with ROC values > 0.9 are considered highly accurate, values between 0.7 and 0.9 are 

useful, and those smaller than 0.7 are less accurate (Elith et al., 2006). 

Distribution models obtained from a large set of environmental variables may present high 

correlation or multicollinearity, making estimates of these parameters statistically biased (Cruz-

Cardenas et al. 2013; Fatima et al., 2016). In order to remove data colinearity, Principal 

Component Analysis (PCA) was applied. This technique has as main characteristic the 

reduction of the number of correlated variables for a data set, preserving their total variance 

(Cruz-Cardenas et al. 2013). Thus, the variables used in the model were uncorrelated, derived 

from the PCA whose sum of the percentage of eigenvalues accumulated 100% and whose loads 

or eigenvectors were greater than |0.32|. The limit value of 0,32| was chosen because it 

represents 10% of the variance within the PCA (Dormann et al., 2012). Based on the parameters 

described above, three urban infrastructure variables and five surface temperature variables 

were selected (Table 1). 

Table 1 - Variables selected (in bold) as a function of the percentage of eigenvalues (100%) and eigenvector load 

above |0.32| (10% of the variance). 

Variables 

Urban infrastructure   Land surface temperature 

                  

Eigenvectors   Eigenvectors 

Input PC1 PC2 PC3   Input PC1 PC2 PC3 

LCZ 0,00 -0,02 -0,03   LST 0,51 0,36 -0,64 

SlumDist 1,00 0,01 0,03   SHI 0,25 0,17 -0,32 

DrainDist -0,01 0,99 -0,15   LST-Day 0,66 -0,08 0,48 

MinWage 0,00 0,00 0,00   LST-Night 0,21 0,61 0,50 

HouseDens -0,01 0,04 0,24   LST-Range 0,45 -0,68 -0,02 

PopDens -0,03 0,14 0,96           

GarbCol 0,00 0,01 0,04   PC Eigenvalues % Acc 

WaterNet 0,00 0,01 0,04   1 7,88 98,8 98,8 

SeageNet 0,00 0,01 0,03   2 0,08 1,0 99,8 

          3 0,02 0,2 100 

PC Eigenvalues % Acc           

1 24373100,0 99,2 99,2           

2 108650,3 0,4 99,6           

3 86308,0 0,4 100           
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Finally, the model was fed with the dengue occurrence data (monthly) and the layers of the 

selected environmental variables. These were processed to Guarulhos municipality limit in the 

formats "*.csv" and "*.asc," respectively for the dengue occurrence data and the pixel values 

of the environmental layers interpolated to 100 m x 100 m, using a Geographic Information 

System (GIS) environment, in ArcGIS 10.2 software. The projection system used was the 

Geographic, datum WGS1984. 

 

2.3 Results and discussion 

In general, over the years analyzed, about 55% of dengue cases occurred between 2013 and 

2014. That coincided with a prolonged warm and dry period in the RMSP (Ribeiro et al., 2015). 

In these years, the annual cumulative rainfall was approximately 288 mm lower than the 

climatological average of the region (Figure 3). In Figure 4 (a), approximately 80% of dengue 

cases were observed between March (3) and May (5), totalizing 5820 of the 7540 cases 

occurring between the analyzed period (2012-2015). For those same months, the average 

precipitation represented about 24% of all the accumulated annual (Figure 3). 

Thus, the highest occurrence of dengue cases occurred in periods of low precipitation. 

Lorenz et al. (2017) pointed out in their studies about emerging arboviral diseases that the rain 

does not contribute to the spread of these diseases in Brazil, differently of the seasonality of 

temperature. 

 
Figure 3 - Vertical bars represent cumulative monthly precipitation (mm) for the years 2012 to 2015 (TRMM, 

2011). The black line represents the monthly cumulative climatological average of rainfall (mm) between 1931 

and 1991 (INMET, 2018). The table shows the annual cumulative (mm) rainfall. 

 

Modeling results showed that the distribution of dengue cases occurs in almost all the urban part of 

the municipality of Guarulhos. The areas with the highest probability of occurrence (> 0.7) were those 
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marked in orange and red, which represented about 3,308.3 hectares, or approximately 10% of the 

territory of Guarulhos (Figure 4a). 

Different environmental variables that affected the distribution of dengue cases were compared 

statistically using the Jackknife test (Figure 4b). The highest annual adjustment gains were observed for 

the variables in the following sequence: 1) population density (popdens); 2) surface heat island (SHI); 

3) mean land surface temperature (LSTmean); 4) mean land surface temperature - day (LST-day); 5) 

mean land surface temperature - night (LST-night); 6) land surface temperature range (LST-range), and; 

7) slum distance (slumdist). In contrast, the gain for drainage distance did not influence the model 

significantly. 

For the months with the highest occurrence of cases (March to May) 3 to 5 on Figure 4a’s histogram, 

the slum distance, population density, as well as the surface heat island, and the surface and average 

surface temperatures were the variables that presented the highest gain (Figure 4b). These variables 

perform an important role in the dynamics of the distribution of dengue cases in Guarulhos and the 

performance of the models (Figure 4c). In the colder months (between 6 and 9), urban variables such 

as slum distance and population density gain influence in detriment of climatic variables. In warmer 

months, climatic variables return to higher gains (Figure 4b). 

In Figure 4(c), the model's performances were compared using the AUC measurement. In all of 

them, the performance varied from 0.7 to 0.9, demonstrating that the models are considered useful and 

have sufficient accuracy and sensitivity to predict the sites most likely to occur the dengue cases. 

The response curves for the most significant environmental variables are shown in Figure 4(d). 

Among the variables, the probability of occurrence of dengue cases is strongly associated with areas 

with a population density of ~884 inhabitants/ha. In these regions of the city, most of the population 

resides mainly in low and compact houses with up to three floors that are sometimes associated with 

slums near streams and rivers (Figure 5a and 5b). These same areas (Figure 5c and 5d), in general, 

are arranged in a disorderly and dense way, lacking infrastructure and essential urban public services 

such as regular garbage collection, connection to the sewage system, water, and energy (Reiter, 2001; 

Schmidt et al., 2011). Areas with higher population density (> 1000 people/ha) presented lower 

probabilities of dengue cases because they were composed of high (> 25 meters) and compact 

buildings, served by good urban infrastructure (Araújo et al., 2015). 

In this context, the response probability curves to the disease appeared throughout the year in a 

mean temperature range from 18 ºC to 27 ºC, in regions whose mean SHI anomaly was +1.5 ºC. Peaks 

of maximum and minimum LST were recorded respectively during the days of December (~ 36 ºC) and 

the nights of July (13 ºC). These temperatures are considered critical, because they decrease the 

longevity and fecundity of the mosquito Aedes aegypti, restricting the propagation of the disease (Costa 

et al., 2010; Tsai et al., 2018). 
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Figure 4 - (a) Habitat adequacy map of dengue cases in Guarulhos and the number of occurrences of dengue cases 

per month between years 2012-2015. (b) The Jackknife test shows a regularized gain for individual variables. (c) 

Comparing values of training area under the curve (AUC), test AUC, regularized training gain and test gain for 

different combinations of variables for Guarulhos. (d) Response curves of the most relevant environmental 

variables in predicting the distribution of the probability of occurrence of dengue. Each curve is a unique model 

created using only the corresponding variable and represented the mean response. The values of LST and SHI 

variables are given in °C, and the distances of the drainages (Draindist) and the distances of the slums (Slumdist) 

are in meters (m). The circles indicate the occurrence records of the disease. The numbers from 1 to 47 represent 

the neighborhoods of Guarulhos.  

 

For the months with the highest occurrence of dengue cases (March to May), the ideal LST for the 

onset of the disease was on average between 18º C and 25 ºC, with diurnal variations from 19 ºC to 27 

ºC and nocturnal temperatures of 15 ºC to 19 ºC. Thermal amplitudes of 4 °C to 8 °C, as well as positive 

anomalies of SHI (2,5 °C), were also observed as predictive for dengue fever between March and May. 

LST patterns analogous to those in this work were also observed by Araújo et al. (2015) and Azevedo 

et al. (2018) respectively in the city of São Paulo and St. Bárbara d’Oeste, São Paulo State-Brazil. The 

author's op. cit. related the incidence of dengue cases with diurnal surface temperatures of 

approximately 26 ºC and urban surface heat islands. Moreover, temperature fluctuations up to 7,6 °C 

around the diurnal mean temperature of 26°C are considered most favorable for the proliferation of 

Aedes aegypti and consequently for the dengue disease. However, fluctuations above this value (> 7.6 
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ºC) become unfavorable to the disease transmission (Lambrechts et al., 2011; Carrington et al.; 2013a; 

2013b). 

Table 2 indicates the neighborhoods with the highest habitat suitability area for dengue cases 

occurrence for Guarulhos per hectare. In these neighborhoods, actions to prevent the disease require 

the immediate attention of the government.  The high-resolution multispectral images (up to 30 cm) from 

the WordView-3 satellite for November 2015 and May 2016 (Figure 5a and 5b) show examples of slums, 

usually inserted in areas favoring the occurrence of dengue (> 0,7 in the map of Figure 5a). In these 

areas, the chaotic occupation pattern (Figure 5 - c and d) and high social vulnerability represent ideal 

environments for the development of the Aedes aegypti mosquito. Due to the lack of adequate 

infrastructure with open sewage, inadequate storage of water supply (rustic water tanks and badly 

closed), lack of waste recycling services, among other traps that favor the mosquito breeding (Figure 5 

e and 5f) (Misslin et al., 2016; Azevedo et al., 2018). These features added to prolonged drought periods 

with reduced water supply suggest a possible connection between drought and high dengue fever 

occurrence in metropolitan regions such as São Paulo (Du et al., 2013; Lee and Yu, 2015). 
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Table 2 - Area of habitat suitability for dengue cases occurrence for Guarulhos per hectare (ha). The numbers 

1 to 47 represent the neighborhoods of Guarulhos. 

Id Área (ha) Id Área (ha) Id Área (ha) 

32 565 25 70 13 23 

39 339 7 69 26 19 

15 319 6 68 24 16 

8 265 35 63 46 14 

5 231 22 59 33 13 

47 212 27 49 23 12 

31 137 14 44 42 12 

9 131 45 40 12 6 

29 111 21 38 41 4 

20 109 38 34 3 2 

37 101 16 33 

18 2 

19 70 30 29 

 
Figure 5 - (a and b) WordView-3 satellite orbital images, respectively from November 27, 2015, and May 29, 

2016, respectively, highlighting examples of slums (red-marked areas) and their chaotic occupancy patterns (DGF, 

2017). (c, d, e, and f). Examples of the type of constructions and illegal waste disposal sites commonly found close 

to slums (Google Maps, 2018). 
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2.4 Conclusions and suggestions  

The results indicate that for the analyzed period (2012-2015), the months with the highest 

incidence of dengue cases were from March to May. Parameters such as population density and 

surface heat island obtained greater gain and consequently more significant influence on the 

incidence of dengue in Guarulhos.  

Areas of the city close to subnormal settlements or slums and adjacent to streams and rivers, 

were highly favorable to the emergence of dengue, mainly due to the occupation and disordered 

density as well as lack of infrastructure and essential urban public services. 

Likewise, inadequate storage of water supply, irregular disposal, and absence of waste 

recycling services favour the mosquito breeding in prolonged drought periods. 

Finally, the work can contribute to the development of public health strategies for the 

surveillance and prevention of dengue. Encouraging education and environmental awareness 

actions to create efforts to eliminate mosquito breeding sites; and driving more advanced 

research on the relationship between environmental variables and arboviruses like dengue, as 

well as the possible consequences of global environmental changes and extreme weather events. 
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3.1 Considerações finais 

A presente dissertação teve como objetivo saber sobre a distribuição potencial dos casos 

de dengue na cidade de Guarulhos para o período analisado (2012-2015), onde indicam que 

80%, dos casos ocorreram nos meses de março a maio, totalizando 5820 dos 7540 casos 

ocorridos, notificados e disponibilizados pela Secretaria de Saúde. Os parâmetros como 

densidade populacional e ilha de calor de superfície, obtiveram maior destaque e 

consequentemente maior influência na incidência de dengue em Guarulhos. Os resultados da 

modelagem mostraram que a distribuição dos casos de dengue ocorre em quase toda a porção 

urbana do município de Guarulhos. 

 Cabe chamar atenção para as ocorrências dos casos que ficaram mais evidentes neste 

estudo são ele os bairros e seus respectivos números de casos da doença: Bonsucesso, 1490; 

Cumbica, 1079; Pimentas, 784; Taboão, 777; Cabuçu, 468; Lavras, 463; Presidente Dutra, 303, 

dos 47 bairros analisados. Nesses bairros, ações de prevenção da doença requerem atenção 

imediata do poder público. 

 Ressalta-se, apelo aos seus representantes maior atenção em relação ao saneamento 

básico, educação ambiental, intervenção da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde.  
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