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Resumo 
 
O presente trabalho busca analisar a espacialização da Dengue em Dourados a partir do uso 

das ferramentas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto para identificar as possíveis 
correlações existentes entre a localização do agravo com os fatores ambientais. O recorte temporal 
da pesquisa foram os anos de 2007 a 2010, que obtiveram os maiores índices de notificações 
registrados no histórico do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para o 
município. Os casos de Dengue notificados e confirmados laboratorialmente foram 
georeferrenciados e transformados em dados digitais localizados por coordenadas geográficas (x e 
y). A utilização do geoprocessamento tem sido uma ferramenta imprescindível para compreender a 
análise espacial, principalmente no campo da epidemiologia e estudos ambientais, pois sua interface 
possibilita a união do banco de dados socioeconômicos, ambientais e de saúde em uma base 
espacial. Portanto busca-se neste trabalho compreender a espacialização da doença a partir do 
“Complexo Patogênico” e sua correlação com o ambiente. Foram utilizados dados ASTER 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), nível L1A, com 3 bandas no 
visível e infravermelho próximo (VNIR), 6 bandas no infravermelho de ondas curtas (SWIR) e 5 
bandas na faixa do termal, de 24 de fevereiro de 2010, para a extração do Índice de Vegetação 
Normalizada (NDVI), temperatura e Modelo Digital de Elevação (MDE). Os dados temáticos de 
hidrografia e perímetro urbano em formato shapefile foram adquiridos na Prefeitura Municipal de 
Dourados. A densidade dos casos de dengue no estimador de densidade kernel foi elaborada com 
auxílio do Sistema de Informação Geográficas (ArcGis, ESRI®).As variáveis ambientais 
consideradas para a realização da pesquisa foram a temperatura, a drenagem, o relevo e o Índice de 
Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) que ao serem analisadas conjuntamente com a 
localização dos casos e o Estimador de Densidade Kernel possibilitaram identificar a distribuição 
espacial do agravo na cidade de Dourados, bem como das áreas potencialmente favoráveis a 
proliferação da dengue. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Localizado na região Centro-Oeste, no Estado do Mato Grosso do Sul, o município de 
Dourados ocupa uma área de 4.086,244 Km², com uma população de 210.218 habitantes, segundo a 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, (2014). É a segunda cidade 
mais populosa do estado, assim como, em importância econômica e social, possui uma posição 
estratégica, assentada a 100 km da fronteira com o Paraguai. “Dourados é uma das 39 cidades do 
Brasil com a classificação Capital Regional”. (CAMPOS et al., 2012, p.16). 

 



 
Figura 1: Mapa de Localização do município de  Dourados, em destaque o perímetro urbano da cidade. 

 
Dourados é um importante centro agropecuário, comercial, industrial e de serviços da 
região, possuindo a segunda maior arrecadação de ICMS do Estado. A região está 
localizada no Centro Sul de Mato Grosso do Sul, sua população representa 14% do total de 
habitantes do Estado. É considerado um dos polos econômicos de Mato Grosso do Sul, por 
seu aspecto econômico baseado na agricultura, pecuária, indústria e comércio e também, 
pela sua Infra-estruturar e serviços, possuindo parques urbanos, cinemas, teatros, museus, 
shopping e prédios novos construídos ou em construção. Seu potencial turístico é percebido 
no segmento de eventos, negócios, lazer e agro tecnológico. Sua economia é fortemente 
ligada ao comércio, ao campo, à produção de grãos e beneficiamento de produtos pela 
agroindústria. (PERFIL SOCIOECONÔMICO, 2012, p. 27) 
 

É um polo para a região sul, tanto de fluxo de mercadorias e pessoas quanto de educação, 
haja vista que estão instaladas em seu território duas Universidades Públicas, sendo a Universidade 
Federal da Grande Dourados-UFGD, e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul-UEMS, 
além das Faculdades Particulares (Unigran e Anhanguera). A cidade também é um polo de saúde,  
atende toda a região da grande Dourados, formada pelos municípios de: Caarapó, Deodápolis, 
Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e 
Vicentina. 

A circulação intensa de pessoas pertencentes à região da Grande Dourados e do Paraguai faz 
dela uma cidade estratégica para monitorar a circulação do vírus da dengue no Brasil. “Além disso, 
a epidemiologia da dengue em Dourados se distingue por confirmar uma maior proporção de casos. 
Dos 4.939 casos notificados no município no período de 2007 a 2009. Destes, (38%) foram 
confirmados laboratorialmente”, conforme declarado no Projeto PET-Vigilância em Saúde/ 
Dengue1 apresentado a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (2010, p. 4). 

Para analisar a espacialização do Dengue na área urbana de Dourados faz-se necessário 
identificar as variáveis ambientais envolvidas no processo de proliferação do agravo, representados 
neste trabalho pela hidrografia, relevo, cobertura vegetal, temperatura, bem como as variáveis 
sociais como o georreferenciamento dos casos de dengue e o estimador de densidade Kernel, que 
possibilitaram localizar o ambiente e as relações sociais ali estabelecidas que propiciem a 
manutenção do vetor e consequentemente sua dispersão para outras áreas.  

                                                 
1A Universidade Federal da Grande Dourados em conjunto com a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de 
Saúde firmaram um termo de compromisso, que visava implementar o Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde na área de Vigilância em Saúde (PET Saúde/VS), que culminou na criação do Grupo PET/VS – Dengue, no dia 
05 de Abril de 2010, do qual este trabalho é fruto. 



Para tanto se faz necessário considerar o “complexo patogênico” ou “complexo da Dengue” 
desenvolvido e definido por Max Sorre como “uma associação de seres, com diversos graus de 
organização, cujo centro é o homem, que se ligam a ele por meio de parasitismo e cujas atividades 
se traduz nas doenças” (SANTOS et al, 2010, p. 1. Apud SORRE, 1967, p. 35), na reprodução do 
ciclo epidemiológico da doença no espaço urbano. O conceito de complexo patogênico é 
apresentado na figura 2. 

 

 
Figura 2: Complexo Patogênico de Max. Sorre. 
Fonte: SANTOS, et al., 2010. 
 

A pesquisa pretende identificar e analisar os fatores e condicionantes que propiciam a 
reprodução da doença no município de Dourados. A partir da utilização dos Sistemas de Informação 
Geográfica – SIGs, técnica computacional de analise espacial de dados. Espera-se que o 
mapeamento do agravo possibilite a elaboração de políticas públicas de saúde eficazes, que possam 
orientar as medidas de controle, conforme as realidades existentes nos “lugares” onde são 
executadas. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração dos materiais cartográficos foram utilizados os arquivos digitais em 
formato shapefile da ESRI®, adquiridos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). A 
Secretaria Municipal de Planejamento-SEPLAN disponibilizou os dados de drenagem, hidrografia, 
Áreas de Preservação Ambiental, malha digital municipal contendo quadras, logradouros, bairros e 
etc., no formato shapefile2 o que possibilitou a criação de um banco de dados no formato 
geodatabase3, elaborado no software ArcGis 9.3.1 (ESRI). 

Os casos de Dengue referentes aos anos de 2007 a 2010 notificados no Ministério da Saúde, 
pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-web), foram adquiridos junto a 
Vigilância epidemiológica da cidade de Dourados, contendo as informações da ficha de 
investigação, no formato de tabela excel (xls). Os casos confirmados clínicos e laboratorialmente 
dos pacientes residentes na área urbana do município foram pré-processados no software Microsoft 

                                                 
2 Definição de Shapefile: O “shape” é um tipo de arquivo digital que representa uma feição ou elemento gráfico, seja ela 
em formato de ponto, linha ou polígono e que contém uma referência espacial (coordenadas geográficas) de qualquer 
que seja o elemento mapeado. Os arquivos shape (.shp) foram originados, desenvolvidos e regulamentados pela ESRI 
(fabricante dos softwares da família ArcGIS), porém, com especificação aberta (livre) para a interoperabilidade de 
dados entre a ESRI e outros produtos de softwares diversos que também trabalham com geoprocessamento. O formato 
shapefile foi introduzido com o ArcView GIS versão 2 no início da década de 1990. Atualmente é possível ler e 
escrever shapefiles usando uma variedade de programas livres e não livres. Dentre os mais conhecidos podemos 
destacar o AutoCAD MAP, GPS TrackMaker, SPRING, GVSIG, dentre diversos outros. 
Fonte: http://www.semace.ce.gov.br/2011/06/shape-definicoes-e-conversao/Acesso dia 02/04/2013 
3 O geodatabase é o armazenamento de dados comum e de gestão para o ArcGIS. Ele combina “geo” (dados espaciais) 
com o “banco de dados” (repositório de dados) para criar um repositório central de dados para armazenamento de dados 
espaciais e de gestão. Fonte: http://www.esri.com/software/arcgis/geodatabase Acesso dia 02/04/2013 



Excel (2010) e depois georeferrenciados no software GPS Pro-Trackmaker (Geo Studio 
Technology), tendo como critério o endereço do paciente notificado na cidade de Dourados e residir 
na mesma, os casos foram salvos no formato shapefile e inseridos no banco de dados do ArcGis, o 
que possibilitou visualizar os casos pontualmente. 

Para a modelagem do Kernel utilizou-se nos softwares Spring 5.14 (INPE) e o ArcGis 9.3.1 
(ESRI) com raio de 250 metros. Pois pesquisas realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, 
apontam que a dispersão vetorial do mosquito Aedes aegypti está relacionada à densidade 
populacional, podendo percorrer em média entre 100m a 240m aproximadamente de vôo em áreas 
sem barreiras geográficas (montanhas, praia, grandes avenidas). O Estimador de Densidade Kernel 
“é uma técnica estatística, de interpolação, não paramétrica, em que uma distribuição de pontos ou 
eventos é transformada numa “superfície contínua de risco” para a sua ocorrência” (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2007). 

O Kernel é uma técnica exploratória utilizada para identificar a concentração e aglomeração 
de eventos em uma área, gerando densidades que se configuram em áreas quentes desta forma 
evidencia a distribuição espacial do fenômeno na superfície. 

Para o Sensoriamento Remoto optou-se pela imagem do Satélite TERRA5, sensor ASTER 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) produzido a partir de 
parcerias entre o NASA e o Japão.  
O Sensor ASTER possui resolução espacial que varia de 15 a 90 metros, contem 14 canais que 
operam no visível, infravermelho próximo, infravermelho e termal. O uso deste sensor contribui 
para obter informações sobre as mudanças globais, como climatologia, hidrografia, cobertura 
vegetal, dinâmicas dos ecossistemas, geologia, solos e geração de modelos digitais de elevação da 
superfície terrestre. As descrições do sensor estão amostradas na tabela 1. 
 
Tabela 1: Características dos subsistemas do Sensor Aster. 
Características N° da 

Banda 
Intervalo 
Espectral (µm) 

Resolução 
Espacial (m) 

Resolução 
Radiométrica 

 
VNIR 

1 0,520-0,600  
15 

 
8 bits 2 0,630-0,690 

3N 0,780-0,860 
3B 0,780-0,860 

 
SWIR 

4 1,600-1,700  
30 

 
8 bits 5 2,145-2,185 

6 2,185-2,225 
7 2,235-2,285 
8 2,295-2,365 
9 2,360-2,430 

 
TIR 

10 8,125-8,475  
90 

 
12 bits 11 8,475-8,825 

12 8,925-9,275 
13 10,25-10,95 
14 10,95-11,65 

Fonte: Compilado de ERSDAC (1996) 
 

Os dados ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), 
utilizados nesse trabalho, são do nível L1A, com 3 bandas no visível e infravermelho próximo 
(VNIR), 6 bandas no infravermelho de ondas curtas (SWIR) e 5 bandas na faixa do termal, datados 
de 24 de fevereiro de 2010. A imagem foi adquirida gratuitamente do GLOVIS/USGS (Global 

                                                 
4 O SPRING é um SIG brasileiro, criado e disponibilizado gratuitamente pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais). 
5 Embrapa Satélites de Monitoramento: A plataforma orbital TERRA foi lançada em 18 de dezembro de 1999 a bordo 
do veículo lançador AtlasIIAS, como parte do programa da NASA denominado Earth Observing System (EOS). Trata-
se de uma missão multinacional que envolve parcerias com as agências aeroespaciais do Canadá e do Japão. 
Site: http://www.sat.cnpm.embrapa.br/conteudo/missao_terra.php# Acesso dia 10/02/2015 às 15 horas e 20 min. 



Visualization Viewer). E utilizada na elaboração do Índice de Vegetação por Diferença 
Normalizada (NDVI), mapa de temperatura e o Modelo Digital de Elevação – MDE (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Imagem Aster R2G3B1, recorte exibindo a área urbana da cidade de Dourados-MS. 
 

O cálculo do NDVI se baseia na razão entre a diferença das bandas refletidas no 
infravermelho próximo e no vermelho e a soma dessas mesmas bandas. O NDVI é um indicador 
sensível da quantidade e condições da vegetação, onde seus valores variam entre -1 e 1, sendo que 
as superfícies que contém água ou nuvens esta variação é sempre menor que zero (BORATTO & 
AVELLAR, 2013). 

As equações que norteiam o cálculo do NDVI são de acordo com o exposto a seguir. 
REFLECTÂNCIA 
REF (i)=RAD (i)                π * SunDist²  
                                        EAI (i) * cos (SolarZenith) 
Onde: 
i: Número de bandas espectrais; REF: valor de reflectância; RAD: valor de radiância; 
SunDist: Distância entre a Terra e o Sol no dia da aquisição da imagem em unidades astronômicas; 
EIA: Irradiância solar na exoatmosfera; SolarZenith: Ângulo zenital solar (90° - elevação solar) 

NDVI 
 
NDVI=(NIR-R) / (NIR+R) 
Onde: 
NIR: reflectância espectral da banda do sensor na faixa do infravermelho próximo; 
R: reflectância espectral da banda do sensor na faixa do vermelho. 

Fonte: EDUARDO & SILVA, 2013. 
No software ENVI® foram realizadas as correções atmosféricas nas cenas da imagem Aster. 

As bandas correspondentes a faixa do VNIR, visível infravermelho próximo foram calibradas de 
radiância em reflectância, através do algoritmo Flash, disponível no software mencionado, antes da 
elaboração do NDVI. As cenas do TIR, infravermelho termal, foram corrigidas atmosfericamente e 
posteriormente convertidas de radiância para emissividade utilizando algoritmos do mesmo 
software. A alta emissividade das bandas 13 e 14 foram extraídas a partir de processamento digital e 
convertidas em temperatura (graus Celsius) usando a ferramenta matemática de bandas do ENVI®. 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) foi gerado a partir das bandas estereopar 3N e 3B do 
sensor ASTER, na faixa espectral do infravermelho próximo, com resolução espacial de 15 metros. 
Para gerar este MDE foi utilizado o software ENVI-IDL. Os dados do MDE foram re-amostrados e 



obtiveram uma grade interpolada para 30 metros, objetivando suavizar as diferenças entre as formas 
de relevo. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A espacialização dos casos de Dengue no perímetro urbano de Dourados apresentou 

características distintas entre os períodos pesquisados. Enquanto os anos de 2007 e 2010 tiveram os 
maiores números de casos de Dengue confirmados, demonstrando um caráter epidêmico, os demais 
2008 e 2009 apresentaram um perfil endêmico (Figura 4). 

Características que podem de certa forma ser explicadas, quando da análise dos mapas de 
densidade kernel (Figura 5). Os clusters do kernel com raio de 250 metros demonstram nos anos 
epidêmicos um padrão de interligação em todo o perímetro urbano da cidade, o que favorece a 
proliferação do mosquito da dengue e consequentemente maior contágio da doença. O que não se 
visualiza nos anos endêmicos, visto os espaços vazios entre um cluster e outro. 

 

 
Figura 4: Espacialização da Dengue em Dourados entre os anos de 2007 a 2010. 
 

 
Figura 5: Estimador de Densidade Kernel, com raio de 250 metros. 



3.1 Características da densidade vegetal, do relevo e os casos de dengue no ambiente 
urbano. 

 
Os mapas a baixo revelam como as características físicas do lugar como a cobertura vegetal 

e o relevo influenciam na dispersão do mosquito da dengue dentro na cidade de Dourados. 
Primeiramente os fatores serão analisados separadamente, o NDVI localiza as áreas com maior 
densidade arbórea e o relevo é caracterizado pelo Modelo Digital de Elevação (MDE). 

O NDVI revelou que a cidade de Dourados possui uma alta taxa de arborização. O centro 
comercial da cidade, onde se registra as taxas mais baixas do índice de vegetação, no mapa 
representado pela cor azul, localiza-se as Avenidas Marcelino Pires e Weimar Gonçalves Torres, 
principais vias de acesso (trafego rápido) que a corta no sentido Leste a Oeste.  

A cobertura vegetal mais significativa está próxima aos sete córregos urbanos (Laranja 
Doce, Água Boa, Rego D' água, Paragem, Chico Veigas, Engano e Olho D' Água) existentes na 
cidade e/ou nas áreas de preservação. Essas áreas em sua maioria são representadas por vales e 
fundo de vales com grande concentração populacional. Analisando o mapa do NDVI, observa-se 
que a áreas com maior densidade vegetal concentram-se na região norte da cidade, próximo as 
drenagens do córrego Laranja Doce. 

 
Figura 6: NDVI da área urbana da cidade de Dourados. A parte em branco do polígono trata-se da área não coberta 
pela cena Aster no período estudado. 

 
O relevo representado pelo Modelo Digital de Elevação demonstra que a cidade de 

Dourados possui um relevo muito plano, a diferença entre a cota máxima e a mínima, não ultrapassa 
128 metros. As altitudes da cidade são decrescentes de oeste para o leste, variando entre 488 m, da 
máxima e 331 m, da cota mínima. 

Aproximadamente na área central da cidade ocorre o interflúvio, região mais elevada, 
divisor de águas entre as sub-bacias do Rio Brilhante e a do Rio Dourados (Figura 7). 

Observando os mapas da espacialização dos casos de dengue e o de kernel (Figura 5), 
aparentemente esse interflúvio também representa certa barreira física à mobilidade do mosquito da 
dengue, visto que, existe uma pequena lacuna entre as duas áreas, no que se refere à concentração 
dos casos. 



 

 
Figura 7: Relevo da área urbana de Dourados. 

 
Na figura 8, as figuras B e C trazidas em destaque identificam duas áreas que apresentam 

condições físicas semelhantes, por exemplo, o relevo, presença de água, cobertura vegetal, com as, 
condições adequadas para a proliferação do Aedes Aegypti como ambiente relativamente plano, sem 
alternâncias abruptas de altitude. Dourados está localizado entre 331 a 488 metros de altitude e 
possui uma cobertura vegetal que proporciona o conforto térmico e sombreamento, tendo em vista 
que as larvas do mosquito da Dengue são sensíveis à luminosidade. 

As B2 e C2 (Figura 8) revelam as diferenças existentes no uso do solo e conseqüentemente 
na maior concentração dos casos. A figura B2 representa um área densamente povoado, com poucas 
áreas verdes e construções próximas a áreas de várzea; a figura C2 identifica uma área com menor 
densidade demográfica, a estrutura das construções estão espaçadas e as áreas verdes melhor 
preservada. 

É sabido que a doença é transmitida pela fêmea que ao se alimentar de sangue humano para 
a maturação de seus ovos transmite o vírus ao homem e também é a mesma responsável pela 
dispersão vetorial, pois ela migra para locais que possibilitem sua oviposição. Portanto atraída pela 
densidade populacional. A figura B2 evidencia pelo NDVI maior número de área construída em 
fundo de vale e maior adensamento populacional, por isso, pode se considerar como fator agravante 
no aumento da taxa de casos, pois o mosquito não precisa percorrer áreas distantes para infectar 
pessoas susceptíveis e em curto espaço de tempo pode transmitir a doença a um número maior de 
pessoas. 

 



 
Figura 8: Mapa: Relevo e Casos de Dengue. 
 

A temperatura e a densidade de casos de dengue no ambiente urbano é outro fator agravante 
para a proliferação do Complexo Dengue é o clima, pois as condições ambientais adequadas como 
temperatura entre 25°C a 30°C e umidade possibilitam que o desenvolvimento do embrião do 
mosquito seja realizado em 48 horas.  

Esse aspecto importante do ciclo de vida do mosquito demonstra a necessidade do combate 
continuo dos criadouros, em todas as estações do ano. 

A figura 9 possibilitou identificar as ilhas de calor dentro da cidade de Dourados (B1 e B2), 
onde as maiores temperaturas foram as registradas no centro, evidentemente pela maior 
transformação da natureza, áreas densamente construídas, impermeabilização do solo (asfalto e 
calçadas), edificações, maior fluxo de pessoas e automóveis, o que gera um aumento significativo 
no lançamento de gazes, poluentes e particulados suspenso na atmosfera. 

As temperaturas mais baixas 16-24 ºC e 24-26 ºC foram encontradas em áreas periféricas da 
cidade próximas a áreas de plantio e/ou onde esta atividade coexiste simultaneamente revelando 
desta forma a expansão da cidade sobre áreas antes destinadas as atividades rurais. Observa-se que 
em praticamente todo o perímetro urbano as temperaturas são propícias a eclosão e proliferação do 
mosquito. 

 



 
Figura 9 – Mapa de temperatura da área urbana do município de Dourados-MS. 
 
4 CONCLUSÕES 
 

A pesquisa permitiu analisar os padrões de espacialização da Dengue na cidade de Dourados 
durante os quatros anos trabalhados. A cidade de Dourados possui em sua malha urbana, Parques, 
Áreas de Preservação e seis Córregos, e se caracteriza por ser bem arborizada, o que se confirma 
pelo NDVI, observando-se os altos valores do índice e a coloração no entorno das quadras. 

A espacialização dos casos de Dengue na área urbana de Dourados embora apresente 
diferenciações durante os anos pesquisados nota-se que a distribuição espacial se mantêm próximo 
a cursos d’água, à áreas de preservações permanentes, áreas de várzea e/ou úmidas e a margens dos 
córregos e lagos. Este padrão de dispersão da Dengue dentro da cidade, principalmente próximo à 
cobertura vegetal e presença de corpos d’água, evidencia o perfil ecológico do vetor. 

A arborização e os Parques Urbanos aparentemente possibilitam uma temperatura propicia 
para a eclosão dos ovos do mosquito em toda a cidade. A temperatura relativa extraída das imagens 
Aster foi extremamente importante para identificar e mapear as áreas mais favoráveis a proliferação 
do mosquito da dengue.  

Os materiais cartográficos possibilitaram através da utilização do SIG e do Sensoriamento 
Remoto identificar os locais de maior risco ou favoráveis a proliferação do vetor. O NDVI 
identificou a cobertura vegetal presente na malha urbana e as possíveis áreas de proliferação do 
vetor devido a proximidade com os casos de dengue expressos pelo Estimador de densidade Kernel. 

O Modelo Digital de Elevação (MDE), o NDVI e os casos de Dengue referente permitiram 
visualizar a intrínseca relação entre os casos, os fatores ambientais e sociais, ou melhor 
socioambientais, pois a ocupação de fundo de vale bem como a adensamento populacional existente 
nas cidades são problemas socioambientais. 

A identificação das áreas de risco possibilita uma melhor compreensão dos processos de 
distribuição e reprodução da doença na cidade e desta forma permite elaborar estratégias de controle 
e prevenção do agravo que sejam mais eficazes na vigilância da doença. 

Destaca-se a importância da limpeza de terrenos baldios, conscientização da população no 
uso dos parques urbanos, quanto ao destino correto do lixo produzido e incentivo a educação 
ambiental, é de suma importância para o controle vetorial, visto que ao eliminar os criadouros se 
dificulta o ciclo de transmissão da doença. 



Portanto Dourados apresenta condições favoráveis tanto físicas, ambientais e sociais para a 
manutenção do vetor, relevo pouco acidentado, temperatura agradável e grande fluxo de pessoas 
que se dirigem ao município para trabalhar, estudar, comprar e para tratamento de saúde. Esses 
fatores possibilitam tanto a permanência do estado endêmico quanto um possível surto com a 
introdução de novos sorotipos, em especial o DEN-4. Por isso é necessário medidas de controle e 
prevenção, principalmente nas áreas com maior adensamento populacional. 
 
 
5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BREUNING, Fábio Marcelo. Dados de Reflectância e Emissividade do Sensor Aster/Terra 
Aplicados ao Estudo de Solos Quartzosos. Dissertação INPE, São José dos Campos, 2008. 
 
BRASIL; Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Introdução a Estatística Espacial para 
Saúde Pública. Brasília, Ministério da Saúde, 2007. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica. Vigilância em Saúde: Dengue, 
Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose. 2⁰ Edição revisada, Brasília, 
2008, p. 21-47. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Relatório de Situação: Mato 
Grosso do Sul. Série C. Projetos, Programas e Relatórios, Brasília, 2011. 
 
EDUARDO, Beatriz Fernandes Simplicio; SILVA, Antônio José Ferreira Machado e. Avaliação da 
influência da correção atmosférica no cálculo do índice de vegetação NDVI em imagens 
Landsat 5 e RApidEye. Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, Foz 
do Iguaçu, PR, Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE. 
 
CAMPOS, Thales de Souza; CASTRO, Vanielle Estrada; COLMAN, Neire Aparecida. PERFIL 
SOCIOECONÔMICO DOURADOS-MS, edição 2012. 
 
REITMAN, Isis Rodrigues. Distribuição espacial dos casos de Dengue no perímetro urbano de 
Dourados-MS e sua relação com os fatores Ambientais e Políticos. Monografia UFGD, 
Dourados, 2013. 
 
SANTOS, Emerson Soares dos; MIRANDA, Marina Jorge de; REZENDE, Kênia; BARROZO, 
Ligia Vizeu. Geografia da saúde e o complexo patogênico de Max Sorre. Anais XVI Encontro 
Nacional dos Geógrafos, Porto Alegre, 2010. 
 


