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RESUMO 

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada de fêmeas de culicídeos 

das espécies Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) e Aedes 

(Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894), dentre outras, que pode evoluir para 

quadros clínicos severos. No Brasil a dengue configura um grave problema de 

saúde pública. É crescente a densidade populacional dos seus vetores, que 

também são incriminados como transmissores de outras arboviroses. Nesse 

contexto, o acompanhamento de séries temporais das notificações da doença e 

os inquéritos entomológicos constituem ferramentas valiosas para nortear as 

medidas de controle e ajudar a prever e prevenir surtos em regiões endêmicas. 

O presente trabalho teve como objetivo geral descrever a série temporal de 17 

anos (2001-2017) dos casos de dengue no município de Ouro Preto, Minas 

Gerais, Brasil, além de determinar a densidade de ovos e a ocorrência de 

espécies de mosquitos vetores da virose nos bairros da sede municipal e nas 

sedes distritais do município. Foram levantados e georreferenciados dados 

secundários da ocorrência da dengue no município, na série temporal, 

verificando-se as fichas de notificação dos arquivos da Secretaria Municipal de 

Saúde. Também foram coletados dados primários para a descrição espacial e 

temporal da fauna vetora nas áreas estudadas, utilizando-se armadilhas de 

oviposição (Ovitrampas). As coletas de dados em campo (dados primários) 

ocorreram de forma bimestral ao longo de 13 meses. O material coletado foi 

quantificado e identificado no Laboratório de Epidemiologia da Escola de 

Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, onde também se realizou a 

eclosão das larvas para obtenção de dados sobre a distribuição das espécies. 

Na série temporal de 17 anos, verificou-se a ocorrência de 273 casos de 

dengue notificados pelo município de Ouro Preto, MG. Não foi possível 

identificar o caso índice da doença no município. Entretanto, observou-se que a 

primeira notificação de caso de dengue ocorreu em fevereiro de 2001. Foi 

possível constatar que a dengue tem se mantido endêmica em Ouro Preto nos 

últimos 17 anos. Durante este período, ficaram evidenciadas três epidemias de 

dengue, nos anos de 2010, 2013 e 2016. As faixas etárias mais acometidas 

pela dengue foram aquelas compreendidas entre 20 e 59 anos, não diferindo 

entre os sexos. A distribuição temporal da dengue no município é influenciada 



 
 

 
 

por fatores ambientais que contribuem para o aumento ou diminuição do 

número de casos da doença na região, sendo estes fatores (dentre aqueles 

testados) a média da umidade e a média da precipitação. A distribuição 

espacial dos vetores demonstrou a presença de Aedes spp. em todos os sítios 

amostrais e que a mesma não possui relação com a altitude das localidades 

amostradas. Todavia, a pluviosidade é um fator determinante para a 

abundância de ovos amostrados (com maiores valores na estação chuvosa em 

comparação com o período de estiagem). Observou-se maiores valores para o 

índice de positividade de armadilhas (IPO) nos distritos com características 

rurais, onde é possível encontrar maiores áreas de remanescentes florestais, 

ao passo que o índice de densidade de ovos (IDO) revelou-se maior nos 

distritos com maior grau de sinantropia. O mesmo foi constatado para o IPO e 

IDO entre os bairros da sede distrital. Os valores obtidos para o Índice de 

Edifício (IE) dos levantamentos do órgão municipal de saúde, quando 

comparados com o Índice de Positividade de Ovitrampas (IPO) fornecidos 

pelas mesmas, mostraram-se inferiores em todos os sítios amostrais, 

evidenciando a superioridade das armadilhas de oviposição no que tange à 

eficácia e cobertura do monitoramento de vetores da dengue na área de 

estudo. 

Palavras-chave: Aedes aegypti; Aedes albopictus; inquérito entomológico; 

Ovitrampa; séries temporais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Dengue is a viral disease transmitted by the bite of female culicids of the 

species Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) and Aedes (Stegomyia) 

albopictus (Skuse, 1894), among others, which can evolve to severe clinical 

conditions. In Brazil, dengue is a serious public health problem. The population 

density of its vectors is increasing, which are also incriminated as transmitters 

of other arboviruses. In this context, monitoring time series of disease 

notifications and entomological surveys are valuable tools to guide control 

measures and help to predict and prevent outbreaks in endemic regions. The 

present study aimed to describe the 17-year time series (2001-2017) of dengue 

cases in the municipality of Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil, in addition to 

determining the density of eggs and the occurrence of mosquito vector species 

in the districts of the municipal headquarters and in the district headquarters of 

the municipality. Secondary data on the occurrence of dengue in the 

municipality were collected and georeferenced in the time series, checking the 

notification forms from the archives of the Municipal Health Department. 

Primary data were also collected for the spatial and temporal description of the 

vectors in the studied areas, using oviposition traps (Ovitramps). Field data 

collections (primary data) took place on a bimonthly basis over 13 months. The 

collected material was quantified and identified at the Epidemiology Laboratory 

of the School of Medicine of the Federal University of Ouro Preto, where the 

larvae were also hatched to obtain data on the species distribution. In the 17-

year time series, there were 273 dengue cases reported by the municipality of 

Ouro Preto, MG. It was not possible to identify the index case of the disease in 

the municipality. However, it was noted that the first notification of a dengue 

case occurred in February 2001. It was found that dengue has remained 

endemic in Ouro Preto for the past 17 years. During this period, three dengue 

epidemics were evidenced, in the years 2010, 2013 and 2016. The age groups 

most affected by dengue were those between 20 and 59 years, with no 

difference between genders. The temporal distribution of dengue in the 

municipality is influenced by environmental factors that contribute to the 

increase or decrease in the number of cases of the disease in the region, these 

factors (among those tested) being the average humidity and the average 



 
 

 
 

precipitation. The spatial distribution of the vectors demonstrated the presence 

of Aedes spp. in all sampling sites and that it has no relation to the altitude of 

the sampled locations. However, rainfall is a determining factor for the 

abundance of eggs sampled (with higher values in the rainy season compared 

to the dry season). Higher values were observed for the positivity index of traps 

(PIT) in districts with rural characteristics, where it is possible to find larger 

areas of forest remnants, while the egg density index (EDI) was higher in the 

districts with greater degree of synanthropy. The same was found for the PIT 

and EDI between the districts of the district headquarters. The values obtained 

for the Building Index (BI) of the surveys of the municipal health agency, when 

compared with the Ovitrampas Positivity Index (PIT) provided by them, were 

lower in all sample sites, showing the superiority of the traps oviposition 

regarding the effectiveness and coverage of dengue vector monitoring in the 

study area. 

Keywords: Aedes aegypti; Aedes albopictus; entomological survey; Ovitraps; 

time series. 
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1 – INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

O incremento na incidência de casos autóctones e na dispersão 

geográfica de doenças transmitidas por mosquitos (DTM) em diversas regiões 

do globo (Degallier et al. 2009;  Deblauwe et al. 2014; Velo et al. 2016) têm 

transformado arboviroses como dengue, Zika, febre Chikungunya, dentre 

outras, em problemas de saúde pública mundial (OPAS, 2009; 2016). Além 

disso, a emergência de doenças como a febre Mayaro nas Américas 

(Figueiredo & Figueiredo, 2014; Mota et al. 2015) e surtos do vírus Usutu em 

animais e humanos na Europa (Deblauwe et al. 2014; Simonin et al. 2018), 

bem como a re-emergência da febre amarela em áreas urbanas (OPAS, 2018), 

chamam a atenção das autoridades em saúde pública em diversas partes do 

mundo.  

Neste contexto, não apenas pelas elevadas taxas de incidência e 

mortalidade (associadas a quadros clínicos mais severos da doença) (WHO, 

2009), bem como pelas perdas econômicas diretas e indiretas à gestão pública 

(WHO, 2009; Shepard et al. 2011; Pepim et al. 2013), a dengue destaca-se, 

emergindo de forma pandêmica em várias partes do planeta (Braga & Valle, 

2007a). De fato, nas últimas décadas a incidência da dengue tem crescido 

drasticamente no mundo todo, sendo que o número real de casos da doença é 

subnotificado e muitos casos são classificados de forma equivocada (OPAS, 

2019). Estimativas recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) (OPAS, 

2019) indicam que a carga global da dengue já alcança 390 milhões de 

infecções por ano.  

Segundo o Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS), doenças como a 

dengue, a febre Chikungunya e a Zika, todas transmitidas por mosquitos do 

gênero Aedes (Stegomyia) spp. (Diptera: Culicidae) configuram um grave 

problema de saúde pública em toda a extensão do território brasileiro (Brasil, 

2018a). A febre amarela, que em seu ciclo urbano compartilha dos vetores da 

dengue (Vasconcelos, 2003; Pancetti et al. 2015), voltou a chamar atenção da 

vigilância epidemiológica do país nos últimos anos (Brasil, 2018b). Durante os 

anos 2000 a 2005 o Brasil relatou mais casos de dengue do que em qualquer 

outro país do mundo (Nogueira et al. 2007; Teixeira et al. 2009; Pepim et al. 
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2013). Em janeiro de 2019, o Ministério da Saúde do Brasil (MS) alertou para o 

aumento de 149% dos casos de dengue no país em relação ao mesmo período 

de 2018 (Brasil, 2019). 

Portanto, esse trabalho tem como meta principal abordar, numa 

perspectiva descritiva, a distribuição temporal e espacial dos casos de dengue 

na cidade (sede municipal) e nas sedes distritais do município de Ouro Preto, 

Minas Gerais, em uma série histórica de 17 anos. Os dados que aqui serão 

apresentados irão evidenciar as epidemias de dengue que emergiram na 

região ao longo da série temporal e explorar fatores inerentes aos diferentes 

estratos da distribuição da doença na população ouropretana, tais como sexo, 

faixa etária, ocupação e zona/localidade de residência, e considerando ainda a 

possível relação entre a incidência da dengue e variáveis ambientais. Neste 

contexto, as seguintes hipóteses foram testadas:  

a) A distribuição temporal da dengue no município de Ouro Preto é 

influenciada por fatores ambientais, que contribuem para o aumento ou 

diminuição do número de casos da doença na região;  

b) Determinados grupos populacionais, dos estratos sexo e faixa etária, 

têm maior probabilidade de serem acometidos pela dengue;  

c) A ocupação (como reflexo do grau de instrução dos indivíduos) irá 

demonstrar a importância dessa variável como fator de proteção para a 

dengue;  

d) Tendo características distintas, a sede municipal e as sedes distritais 

apresentam diferenças nas taxas de incidência da dengue.  

Complementarmente, nosso trabalho também investigou a ocorrência de 

vetores da doença em 11 dos 13 distritos que compõem o território do 

município de Ouro Preto, MG. Os resultados do levantamento da fauna vetora 

serão explorados tanto de maneira descritiva quanto analítica, objetivando-se 

identificar não apenas as áreas onde o risco de infecção pelo vírus da dengue 

é maior, pela presença dos vetores da doença, com também buscar fatores 

que possam apontar para uma possível explicação para a ocorrência e 
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distribuição das espécies Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) e Aedes 

(Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) nas áreas estudadas. Para tanto, as 

seguintes hipóteses foram elaboradas e verificadas:  

e) A ocorrência dos vetores da dengue (indicada pelo Índice de 

Positividade de Ovitrampas e pelo Índice de Densidade de Ovos) varia 

em função da zona de moradia (sede municipal e sedes distritais) e 

entre os bairros da sede municipal, bem como da altitude média em que 

as localidades estudadas estão situadas; 

f) A abundância de cada espécie de mosquitos vetores da dengue 

também varia de acordo com a zona de moradia (sede municipal e 

sedes distritais) e entre os bairros da sede municipal;  

g) A quantidade total de ovos dos mosquitos transmissores da dengue 

difere ao longo do ano, entre as estações de seca e chuvosa;  

h) Os dados para a ocorrência de vetores da dengue no município de 

Ouro Preto encontrados pelo estudo, utilizando-se armadilhas de 

oviposição, serão diferentes daqueles encontrados por busca ativa no 

Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa), metodologia 

preconizada pelo MS até a data de realização deste trabalho. 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO E ESTADO DA ARTE 

2.1 – Agente etiológico  

A dengue é uma doença febril aguda causada pela infecção por 

qualquer um dos quatro sorotipos do vírus de RNA de cadeia simples do 

gênero Flavivirus, família Flaviviridae (que inclui outros arbovírus igualmente 

transmitidos por mosquitos e carrapatos e que são responsáveis por doenças 

humanas, como a febre Amarela e a febre do Nilo Ocidental, dentre outras), 

Dengue vírus (DENV) (CDC, 2018). O Dengue vírus 1 (DENV-1) foi isolado 

pela primeira vez em 1943, por Ren Kimura e Susumu Hotta, e posteriormente, 

em 1944, por Albert B. Sabin e Walter Schlesinger (Lobo, 2011). A comunidade 

científica supõe que os vírus da dengue tenham evoluído em primatas não-
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humanos e, em seguida, saltaram desses primatas para humanos na África ou 

no sudeste da Ásia, entre 500 e 1.000 anos atrás (Lobo, 2011). Atualmente, 

reconhece-se a existência de quatro diferentes sorotipos de Dengue vírus: 

DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, todos com ampla circulação em regiões 

tropicais e subtropicais ao redor do mundo, todos circulando em território 

brasileiro (CDC, 2018). A Figura 1 apresenta a evolução da distribuição global 

dos sorotipos de Dengue vírus em 1970 (1a) e 2004 (1b). 

Figura 1: A mudança na distribuição dos sorotipos da dengue. Distribuição dos sorotipos de 

dengue em 1970 (a) e 2004 (b). 

 

Fonte: Nature Education (2014).  

 

2.2 – Transmissão e infecção 

A fonte de infecção e reservatório vertebrado do Dengue vírus (DENV) é 

o ser humano, embora tenha sido descrito, na Ásia e na África, um ciclo 

selvagem envolvendo macacos (Brasil, 2009a). A principal forma de 

transmissão da dengue é a vetorial, através da picada de fêmeas de culicídeos 

do gênero Aedes (Stegomyia) spp. (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; 

Forattini, 2002). Devido à viremia (período em que há presença de vírus no 
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sangue), de aproximadamente sete dias em humanos, a transmissão por via 

sanguínea é possível através da exposição ao sangue, órgãos ou outros 

tecidos infectados (como a medula óssea) (CDC, 2018). Além disso, a 

transmissão perinatal da dengue (transmissão vertical) pode ocorrer quando a 

mãe é infectada em período próximo ao parto, na qual a infecção acontece por 

meio de microtransfusões quando a placenta é descolada ou pelo contato da 

mucosa com o sangue da mãe durante o nascimento da criança (CDC, 2018). 

A dengue também pode ser transmitida através do leite materno (CDC, 2018) 

e, embora até o ano de 2018 as autoridades mundiais em saúde não tenham 

encontrado evidências de transmissão sexual do DENV (CDC, 2018), em 

novembro de 2019 a imprensa mundial divulgou a confirmação de um caso de 

transmissão sexual da doença na França, mencionando também um evento 

similar ocorrido na Coréia do Sul. Já a transmissão congênita não foi 

documentada (CDC, 2018).  

Em sua forma mais comum de transmissão, pela picada de fêmeas de 

mosquitos Aedes sp., os vetores se alimentam de sangue como uma 

necessidade para a maturação de seus ovos (Forattini, 2002). Dessa maneira, 

apenas as fêmeas atuam no processo de disseminação do Dengue vírus. 

Durante o repasto sanguíneo, os vírus são transmitidos aos seres humanos 

quando os mosquitos se alimentam do sangue de uma pessoa infectada e, em 

seguida, picam um indivíduo não infectado (Forattini, 2002; WHO, 2016a).  

O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um 

intrínseco, que ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que ocorre no vetor 

(Brasil, 2009a). O período de incubação intrínseco (no ser humano), onde os 

vírus da dengue fazem uma primeira replicação em células musculares 

estriadas, lisas, fibroblastos e linfonodos, tem início logo após os vírus serem 

inoculados através da picada do mosquito (Whitehead et al. 2007). O período 

de incubação no ser humano varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 

dias (Brasil, 2009a). Seguindo a multiplicação, tem início a viremia, onde os 

vírus se disseminam por todo o organismo, podendo circular livres no plasma 

ou no interior de monócitos e macrófagos, que são os maiores sítios de 

replicação viral (Whitehead et al. 2007). Instalados nas células do hospedeiro 

humano, ocorre intensa multiplicação dos vírus, provocando inflamação dos 
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vasos, diminuição no fluxo sanguíneo, aumento de permeabilidade vascular, 

extravasamento dos vasos, trombos e até mesmo choque circulatório 

(Whitehead et al. 2007), que levarão a diferentes quadros clínicos que serão 

melhor descritos mais adiante. 

A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver 

presença de vírus no sangue humano, período que começa um dia antes do 

aparecimento da febre e normalmente vai até o 6º dia da doença (Brasil, 

2009a). Nas fêmeas do mosquito vetor, após um repasto de sangue infectado, 

o vírus se replica e se propaga, localizando-se nas glândulas salivares, onde se 

multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação (Brasil, 2009a; Amaral & Dansa-

Petretski, 2012). A partir desse momento, o inseto vetor é capaz de transmitir a 

doença e assim permanece até o final de sua vida (de 6 a 8 semanas) (Brasil, 

2009a). Há relato de que um só mosquito da dengue infectivo transmitiu 

dengue para cinco pessoas de uma mesma família, no mesmo dia (FIOCRUZ, 

2019). 

A infecção pelo DENV tornou-se mais comum e virulenta nos últimos 

anos e, atualmente, é endêmica em mais de 100 países da África, América e 

Ásia, com 390 milhões de novas infecções por dengue (Bhatt et al., 2013) e 

aproximadamente 12.000 mortes ocorrendo em todo o mundo a cada ano 

(Bouzid et al., 2014). As características clínicas e epidemiológicas próprias da 

dengue despertaram o interesse das agências internacionais de saúde e 

pesquisadores do mundo todo, devido à importância de se identificar os fatores 

que determinam as distintas expressões individuais e coletivas dessas 

infecções, na busca por melhorias no tratamento e controle da doença (Barreto 

& Teixeira, 2008).  

2.3 – Principais espécies vetoras da dengue e seu ciclo biológico 

Reconhecidamente, a interação biológica vírus-vetor é resultado de um 

processo dinâmico e contínuo de coevolução, que envolve o sistema imune do 

vetor e suas barreiras físicas e moleculares e os mecanismos virais de escape 

destas defesas, resultando na seleção de espécies ou populações de uma 

mesma espécie que funcionam como vetores de um arbovírus (Amaral & 
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Dansa-Petretski, 2012). No caso da interação DENV-Aedes, temos um modelo 

resultante de um processo eficiente, pois o mosquito não apresenta alterações 

fenotípicas que o levem à morte quando infectado pelo vírus (Amaral & Dansa-

Petretski, 2012). Dessa forma, a história evolutiva dos vetores da dengue 

favoreceu a seleção natural de fatores que conferem a estes organismos uma 

elevada competência vetorial para os diferentes sorotipos do Dengue vírus 

(DENV). 

Como em outros países do mundo, os principais vetores da dengue no 

Brasil são os mosquitos Aedes aegypti, espécie altamente sinantrópica e com 

preferência alimentar por sangue humano (antropofilia) (Consoli & Lourenço-

de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Entretanto, nos países acometidos pela 

dengue, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), surtos da doença 

também têm sido atribuídos ao A. albopictus, A. polynesiensis e várias 

espécies pertencentes ao complexo A. scutellaris (WHO, 2016a), cada uma 

dessas espécies com uma ecologia particular, além de comportamento e 

distribuição geográfica específicos. No Brasil, assim como em outras nações, a 

doença também pode ser transmitida pelo A. albopictus, considerado por 

muitos autores como vetor silvestre da dengue em solo brasileiro (Marzochi, 

1994; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002; Pepim et al. 2013). 

De maneira semelhante ao Ades aegypti, nas últimas décadas A. 

albopictus se espalhou da Ásia para a África, Américas e Europa, ajudado pelo 

comércio internacional de pneus usados, em que os ovos são depositados 

quando eles contêm água da chuva (Forattini, 2002). Assim como o A. aegypti, 

os ovos de A. albopictus podem resistir a condições muito secas (dessecação) 

e permanecem viáveis durante muitos meses na ausência de água (Consoli & 

Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Já foi demonstrado que a estirpe 

europeia de A. albopictus pode ser submetida a um período de diapausa 

(desenvolvimento reduzido) durante os meses de inverno (WHO, 2016a).  

 

Estas duas espécies de culicídeos estão amplamente distribuídas em 

quase todo o território nacional (Forattini, 2002; Pancetti et al. 2015) e, além da 
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dengue, também são incriminadas como responsáveis pela transmissão da 

febre amarela (Consoli &Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002), febre 

Chikungunya (Donalisio & Freitas, 2015), zika (Luz et al. 2015) e, mais 

recentemente, febre Mayaro (Figueiredo et al. 2014; Mota et al. 2015) no Brasil. 

A Figura 2 apresenta as principais características e diferenças entre os 

culicídeos das espécies Aedes aegypti e A. albopictus. 

Figura 2: Principais características morfológicas e ecológicas das espécies de culicídeos 

Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

 

         Fonte: FIOCRUZ (2014a). 

A infecção pelo vírus da dengue ocorre mais frequentemente ao ar livre 

e durante o dia, especialmente nas primeiras horas da manhã e no crepúsculo 

vespertino, quando as fêmeas dos mosquitos vetores se alimentam (Consoli & 

Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002; WHO, 2016a). Somente a fêmea 

ingere sangue humano (hematofagia), alimento necessário para o 

desenvolvimento completo dos ovos e sua maturação nos ovários (Consoli & 

Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Geralmente, a hematofagia é mais 
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voraz a partir do segundo ou terceiro dia depois da emergência da pupa e da 

cópula com o macho (FIOCRUZ, 2019). Fora do período reprodutivo, tanto 

machos quanto fêmeas, os Aedes e outros mosquitos alimentam-se de 

substâncias açucaradas, incluindo seiva e néctar de plantas, podendo ser até 

mesmo considerados como polinizadores secundários em alguns casos (Faegri 

& van der Pijl, 1979; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002).  

Algumas espécies como Aedes aegypti podem se reproduzir dentro de 

casa (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002), coabitando com 

os seres humanos. Como o habitat no intradomicílio é menos suscetível às 

variações climáticas e devido à iluminação artificial, já é consensual que a 

longevidade e período de atividade dos mosquitos podem ser aumentados 

nesse ambiente (WHO, 2016a). Grandes reservatórios, como caixas d’água, 

galões e tonéis (muito utilizados para armazenagem de água para uso 

doméstico em locais com infraestrutura urbana precária), são os criadouros que 

mais produzem A. aegypti e, portanto, merecem maior atenção para o controle 

vetorial (FIOCRUZ, 2019). Todavia, os mosquitos também se utilizam de 

pequenos reservatórios de água, como vasos de plantas, calhas entupidas, 

garrafas, lixo a céu aberto, bandejas de ar-condicionado, poço de elevador, 

entre outros (FIOCRUZ, 2019).  

O acasalamento do Aedes aegypti pode ocorrer tanto no intra como no 

peridomicílio (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002), 

geralmente nos primeiros dias da fase adulta (FIOCRUZ, 2019). É necessária 

apenas uma cópula para a reprodução ser concretizada (FIOCRUZ, 2019), pois 

a fêmea possui uma espermateca onde o esperma fica acumulado (Forattini, 

2002). Após a cópula, as fêmeas precisam realizar a hematofogia para a 

maturação dos ovos. Normalmente, as fêmeas do A. aegypti encontram-se 

aptas para a postura de ovos três dias após a ingestão de sangue, passando 

então a procurar local para desovar (FIOCRUZ, 2019).  

Distribuídos por diversos criadouros, assegurando maior dispersão e 

preservação da espécie (FIOCRUZ, 2019), os ovos são depositados nas 

paredes do criadouro, bem próximo à superfície da água, porém não 

diretamente sobre o líquido (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994). Uma única 
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fêmea pode dar origem a 1.500 mosquitos durante a sua vida (que dura em 

média 30 dias) e se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue quando 

realizar a oviposição há possibilidade de transmissão vertical (FIOCRUZ, 

2019). Os ovos adquirem resistência ao ressecamento muito rapidamente, em 

apenas 15h após a postura e, a partir de então, podem resistir até 450 dias fora 

da água (FIOCRUZ, 2019), o que também contribui para que os ovos sejam 

transportados por longas distâncias além de lhes conferir resistência aos 

períodos de estiagem.  

Os estágios imaturos das espécies vetoras da dengue são encontrados 

em coleções de água limpa e parada, principalmente em recipientes artificiais 

intimamente associados com habitações humanas e, muitas vezes, dentro do 

domicílio (Forattini, 1992; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 

2002). Nesses locais as fêmeas encontram habitats ideais para oviposição, 

transformando-os em criadouros para suas larvas, que ali eclodem (Forattini, 

1992; Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Vale ressaltar 

que, estudos apontam que os vetores da dengue têm se utilizado de criadouros 

com certo grau de poluição da água (WHO, 2016a), de modo que, embora a 

água limpa possa configurar sítios mais atrativos para oviposição, esses 

organismos, oportunamente, podem utilizar os mais diversos locais para 

procriar, tais como bromélias e até mesmo esgotos a céu aberto encontrados 

em centros urbanos (Varejão, 2005; Beserra et al. 2009).  

Do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do Aedes aegypti varia de acordo 

com a temperatura, disponibilidade de alimentos e quantidade de larvas 

existentes no mesmo criadouro, uma vez que a competição intraespecífica por 

alimento (em um mesmo criadouro com pouca água) consiste em um obstáculo 

à chegada do inseto até sua fase adulta (FIOCRUZ, 2019). Após a postura do 

ovo o desenvolvimento do embrião do mosquito é concluído em cerca 48 horas 

e em condições ambientais favoráveis, após a eclosão da larva e passando 

pela fase de pupa, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode 

levar um período médio de 7 a 10 dias (CDC, 2017). A Figura 3 retrata as 

diferentes fases do ciclo de vida dos mosquitos da espécie A. aegypti, 

apresentando o tempo médio gasto em cada fase desde o ovo até o 

desenvolvimento do espécime adulto. 
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Figura 3: Etapas do ciclo de vida dos mosquitos da espécie Aedes aegypti. 

  
Fonte: CDC (2017).  

A ampliação territorial e o crescimento das populações dos vetores da 

dengue vêm ocorrendo não apenas no Brasil, mas em toda a região tropical e 

subtropical. Esse processo vem sendo favorecido e acelerado tanto por 

comportamentos humanos (associados às condições precárias de saneamento 

básico, moradia inadequada, fatores culturais, educacionais e outras variáveis 

socioeconômicas), que também proporcionam condições favoráveis à 

transmissão dos vírus da dengue (Lines et al. 1994; Costa & Natal, 1998; 

Pancetti et al. 2015), quanto por influência de fatores ambientais e ecológicos 

(e.g. perda de hábitats naturais das espécies silvestres e fatores relacionados 

ao aquecimento global e a mudanças climáticas) (Johansson et al. 2009ab; 

Kraemer at al. 2015; Martins et al. 2015). Esses elementos podem estar 

atuando como fatores de seleção para certas características e comportamentos 

que permitem às espécies vetoras da dengue uma maior aproximação com as 

populações humanas (Martins et al. 2015). Esse fenômeno já foi mencionado 
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por Forattini (1992) como “domiciliação” e classificado como “domesticação” 

por Powell & Tabachnick (2013). A Figura 4 apresenta a provável distribuição 

global das espécies de culicídeos Aedes aegypti e A. albopictus.  

Figura 4: Mapa global da provável distribuição de Aedes aegypti e Aedes albopictus. O 

mapa mostra a probabilidade de ocorrência (de 0 azul para 1 vermelho) das espécies 

com base em registros e na predição de seu nicho ecológico. 

 
Fonte: Kraemer et al. 2015. 

 

2.4 – Suscetibilidade, imunidade, formas clínicas e diagnóstico  

A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal e a imunidade é 

permanente para um mesmo sorotipo (homóloga), mas podendo existir, 

temporariamente, a imunidade cruzada (heteróloga) (Brasil, 2009a). A 

fisiopatogenia da resposta imunológica à infecção aguda por dengue pode ser 

primária ou secundária, sendo que a resposta primária ocorre em pessoas não 

expostas anteriormente ao Flavivirus, no qual o título dos anticorpos se eleva 

lentamente (Brasil, 2009a). Já a resposta secundária ocorre em pessoas que 
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tiveram infecção prévia por Flavivirus, no qual o título de anticorpos se eleva 

rapidamente, atingindo níveis altos (Brasil, 2009a). 

A palavra “dengue” tem origem espanhola e quer dizer "melindre", 

"manha", remetendo ao estado de moleza e prostração apresentado pela 

pessoa contaminada pelo Dengue vírus (DENV) (Rezende, 1997). A forma 

clínica da dengue apresenta semelhanças a uma gripe grave e que, por vezes, 

pode levar a um quadro de complicações potencialmente fatais (WHO, 2016a). 

Normalmente, após um período de incubação de 3 a 7 dias, os sintomas 

começam repentinamente e seguem três fases (uma fase inicial febril, uma 

fase crítica em torno do tempo de defervescência e uma fase de recuperação 

espontânea) (Simmons et al. 2012).  

Em uma classificação inicial, a dengue não complicada, também 

chamada de dengue clássica (DC) pode se manifestar desde a forma 

assintomática até um quadro de sintomas que incluem febre, dor de cabeça, 

dores musculares e articulares e, ocasionalmente, manifestações hemorrágicas 

ou plaquetopenia (nível excepcionalmente baixo de plaquetas no sangue), 

quando então pode ser classificada como dengue com complicações (DCC) 

(Dias et al. 2010). Entretanto, uma proporção de infecções pode evoluir para 

formas graves, como a febre hemorrágica da dengue (FHD) e, posteriormente, 

a síndrome do choque da dengue (SCD), que estão associadas a taxas de 

mortalidade mais altas (Bouzid et al., 2014). A Figura 5 (A-D) mostra diferentes 

manifestações hemorrágicas pela infecção pelo DENV, registradas e 

publicadas por Simmons et al. em 2012. 
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Figura 5: Diferentes manifestações clínicas da dengue. A) Erupção petéquica típica em uma 

criança com dengue. B) Pequenas hemorragias ao redor dos locais de injeção, característica 

comum na dengue. C) Hematoma em um paciente com dengue grave. D) Erupção macular 

difusa característica que aparece após a recuperação da doença aguda em um paciente adulto 

com dengue (a erupção pode aparecer entre 3 e 6 dias após o início da febre. “Ilhas brancas” 

de pele normal são cercadas por uma erupção eritematosa. Ocasionalmente, observa-se uma 

reação leucocitoclástica mais grave). 

 

Fonte: Simmons et al. 2012. 

Acredita-se que os distúrbios de coagulação e a combinação de 

aumento da fragilidade vascular, disfunção plaquetária e trombocitopenia 

(plaquetopenia) expliquem as manifestações hemorrágicas na dengue 

(Simmons et al. 2012). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define quatro 

critérios básicos para que a doença possa ser classificada como FHD: febre ou 

histórico de febre recente de até sete dias, trombocitopenia (contagem de 

plaquetas abaixo de 100.000/mm³), tendências hemorrágicas evidentes e 

extravasamento de plasma (WHO, 1997). Neste contexto, ressalta-se a 

importância da diferenciação dos casos de DC que cursam com manifestações 
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hemorrágicas ou plaquetopenia dos casos de FHD (Dias et al., 2010). A 

dengue grave, ou febre hemorrágica da dengue, foi reconhecida pela primeira 

vez na década de 1950, durante as epidemias de dengue nas Filipinas e 

Tailândia (Braga & Valle, 2007a). Atualmente essa forma da doença afeta os 

países asiáticos e latino-americanos, onde se tornou uma das principais causas 

de hospitalização e morte entre crianças e adultos (WHO, 2016a). 

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde do 

Brasil (MS) (Brasil, 2009a), a suscetibilidade em relação à FHD não está 

totalmente esclarecida, apontando três teorias mais conhecidas para explicar 

sua ocorrência: 

• Teoria de Rosen – relaciona o aparecimento de FHD à virulência da cepa 

infectante, de modo que as formas mais graves sejam resultantes de cepas 

extremamente virulentas; 

• Teoria de Halstead – relaciona a FHD com infecções sequenciais por 

diferentes sorotipos do vírus da dengue. Nessa teoria, a resposta imunológica, 

na segunda infecção, é exacerbada, o que resulta numa forma mais grave da 

doença; 

• Teoria integral de multicausalidade – tem sido proposta por autores 

cubanos, segundo a qual se aliam vários fatores de risco às teorias de 

virulência da cepa e de infecções sequenciais. A interação dos fatores de risco, 

a seguir listados, promoveria condições para a ocorrência da FHD:  

 Fatores individuais – menores de 15 anos e lactentes, adultos do sexo 

feminino, raça branca, bom estado nutricional, presença de enfermidades 

crônicas (alergia, diabetes, hipertensão, asma brônquica, anemia 

falciforme), preexistência de anticorpos, intensidade da resposta imune 

anterior; 

 Fatores virais – sorotipos circulantes e virulência das cepas; 

 Fatores epidemiológicos – existência de população suscetível, circulação 

simultânea de dois ou mais sorotipos, presença de vetor eficiente, alta 

densidade vetorial, intervalo de tempo calculado de 3 meses e 5 anos entre 
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duas infecções por sorotipos diferentes, sequência das infecções (DENV-2 

secundário aos outros sorotipos), ampla circulação do vírus. 

Complementarmente, Dias et al. (2010) mencionam que a gravidade da 

manifestação da dengue pode associar-se a fatores relacionados tanto ao vírus 

quanto ao hospedeiro, nos ajudando a compreender melhor a “Teoria integral 

de multicausalidade”, destacando-se:  

a) Vírus - a hipótese de que determinados genótipos do vírus sejam 

mais virulentos que outros. 

b) Infecção primária x infecção secundária - o risco de doença grave na 

infecção secundária é maior do que na infecção primária. 

c) Idade - o risco de febre hemorrágica da dengue diminui com o 

aumento da idade, principalmente após os 11 anos. 

d) Estado Nutricional - a FHD é mais frequente em crianças eutróficas 

do que em crianças desnutridas, fato esse com provável associação à 

supressão da imunidade celular na desnutrição (Thisyakorn & 

Nimmannitya, 1993 apud Dias et al. 2010). 

e) Fatores Genéticos - aparentemente a FHD ocorre mais em brancos 

do que em negros, levantando a suspeita de que fatores genéticos, 

ainda mal esclarecidos, estejam envolvidos na determinação da 

gravidade da doença. 

De acordo com o manual para aspectos epidemiológicos, diagnóstico e 

tratamento da dengue do MS (Brasil, 2002), a dengue clássica apresenta um 

amplo espectro clínico, devendo ser consideradas no diagnóstico diferencial as 

seguintes doenças: gripe, rubéola, sarampo e outras infecções virais, 

bacterianas e exantemáticas. Já o diagnóstico diferencial da febre hemorrágica 

da dengue, no início da fase febril, deve ser feito com outras infecções virais e 

bacterianas e, a partir do 3º ou 4º dia, com choque endotóxico decorrente de 

infecção bacteriana ou meningococcemia (Brasil, 2002). Neste caso, as 

doenças a serem consideradas são: leptospirose, febre amarela, malária, 
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hepatite infecciosa, influenza, bem como outras febres hemorrágicas 

transmitidas por mosquitos ou carrapatos (Brasil 2002).  

A comprovação laboratorial das infecções pelo vírus da dengue é feita 

pelo isolamento do agente etiológico (método mais específico para 

determinação do sorotipo responsável pela infecção) ou pelo emprego de 

métodos sorológicos (realizados de maneira complementar ao isolamento do 

vírus) (Brasil 2002). A sorologia pode ser realizada com vista à demonstração 

da presença de anticorpos da classe IgM em única amostra de soro ou 

aumento do título de anticorpos IgG em amostras pareadas (conversão 

sorológica) (Brasil 2002). Os exames inespecíficos são hemograma, no caso 

da dengue clássica, e hemograma, hemoconcentração, trombocitopenia, 

coagulograma e bioquímica, para os casos suspeitos de dengue hemorrágica. 

A figura 6 aponta opções de diagnóstico laboratorial em pacientes com 

suspeita de infecção por dengue em relação ao tempo estimado de doença. 

Figura 6: Opções de diagnóstico laboratorial em pacientes com suspeita de infecção por 

dengue proposto por Simmons et al. (2012). A detecção de ácido nucleico viral, da proteína não 

estrutural 1 (NS1) ou soroconversão IgM é um achado confirmatório em pacientes nos quais a 

dengue é um possível diagnóstico. O dia 0 é o primeiro dia em que o paciente notou algum 

sintoma durante a doença. ELISA significa ensaio imunoenzimático e RT-PCR reação em 

cadeia da polimerase por transcriptase reversa. 

 

 Fonte: Simmons et al. 2012 (adaptado).  
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Não há tratamento antiviral específico para a dengue (WHO, 2016b). O 

manejo clínico é baseado na terapia de suporte, principalmente no 

monitoramento criterioso da reposição de volume intravascular (WHO, 2016b). 

Melhorias no gerenciamento de casos podem reduzir a taxa de casos fatais de 

pacientes hospitalizados acometidos pela dengue para menos de 1% 

(enquanto historicamente esses valores já estiveram próximos de 20%) 

(Simmons et al. 2015). 

2.5 – Situação mundial 

A incidência da dengue no mundo aumentou mais de 30 vezes ao longo 

dos últimos 50 anos (WHO, 2016a). Em 2016 acreditava-se que cerca de 50-

100 milhões de infecções ocorriam anualmente em mais de 100 países 

endêmicos (WHO, 2016a). Estimativas atuais da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) revelam 390 milhões de infecções por dengue a cada ano (num 

intervalo de confiança de 95%, 284-528 milhões), dos quais 96 milhões (67-136 

milhões) se manifestam clinicamente (OPAS, 2019). Outro estudo sobre a 

prevalência da dengue estima que 3,9 bilhões de pessoas em 128 países estão 

sob ameaça de infecção pelos vírus que provoca a doença (OPAS, 2019).  

Mesmo que reconhecidamente o número real de casos seja 

subnotificado e com muitos sendo classificados de forma equivocada (OPAS, 

2019), em termos de carga global, a dengue é a segunda doença transmitida 

por vetor mais importante do mundo (Barreto & Teixeira, 2008). Segundo Braga 

& Valle (2007b), no que tange às doenças re-emergentes, a dengue também 

tem se destacado como uma das mais importantes do planeta. Dessa forma, 

embora seja uma doença característica de países tropicais e subtropicais 

(Figuras 7 e 8), a dengue coloca quase metade da população mundial em risco 

(OPAS, 2019). 
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Figura 7: Países e áreas de risco de transmissão da dengue baseado em relatórios 

combinados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os Centros de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC), Gideon on-line, ProMED, DengueMap, Eurosurveillance e literatura publicada. 

Os dados foram compilados e publicados por Simmons et al. em 2012. 

 
Fonte: Simmons et al. 2012 (adaptado).  

 

Figura 8: Extensão geográfica da dengue. Os países e áreas de risco de transmissão da 

dengue são sombreados em laranja e a extensão geográfica da dengue é indicada em 

vermelho. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, 2007, e publicados por Guzman et 

al. em 2010. 

 
Fonte: Guzman et al. 2010 (adaptado).  
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Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai estão localizados na sub-

região das Américas denominada “Cone Sul”. De acordo com a OMS, no 

período de 2001 a 2007, 64,6% (2.798.601) de todos os casos de dengue nas 

Américas foram notificados nesta sub-região, dos quais 6.733 eram de febre 

hemorrágica da dengue (FHD), com um total de 500 mortes (WHO, 2009). 

Cerca de 98,5% desses casos foram notificados pelo Brasil, que também relata 

a maior taxa de mortalidade na sub-região (WHO, 2009).   

2.6 – Histórico e situação atual no Brasil 

No Brasil, a dengue tem sido relatada desde 1846 (Barreto & Teixeira, 

2008). Entretanto, os primeiros registros da doença na literatura científica em 

terras brasileiras datam de 1916 (Meira, 1916 apud Ferraz et al. 2018), na 

cidade de São Paulo, SP, e 1923 em Niterói, RJ, (Pedro, 1923). A primeira 

evidência concreta de uma grande epidemia de dengue no Brasil, com 11 mil 

infectados, foi em 1981-1982, quando os sorotipos DENV1 e DENV4 foram 

isolados em Boa Vista, na época Território Federal de Roraima (Osanai, 1984). 

Como os vetores da doença ainda não estavam dispersos por outras regiões e 

com medidas de combate aos adultos e larvas do vetor realizadas pela 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) na cidade de 

Boa Vista, determinando a interrupção da transmissão no mês de agosto de 

1982, o vírus não se disseminou e essa epidemia teve um final célere 

(Donalísio, 1995).  

Desde a reintrodução da dengue no Brasil, ainda na década de 1980, 

iniciou-se um processo de intensa circulação viral em território brasileiro, com 

epidemias explosivas que atingiram todas as regiões (Braga & Valle, 2007b). 

Este quadro vem promovendo uma mudança epidemiológica em território 

nacional para hiperendemicidade (Rodriguez-Barraquer et al. 2011; Pepim et 

al. 2013). Como pôde ser observado na Figura 1, atualmente os quatro 

sorotipos do Dengue vírus (DENV) circulam no Brasil (Nature, 2014) e o Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de referência mundial para 

a saúde pública, classifica o país em toda a sua extensão como área de 

elevado risco para a dengue (Jentes et al. 2016; CDC, 2018) (Figura 9).  
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Figura 9: Áreas de risco para a dengue em nível nacional (destaque para Caribe, América 

Central e América do Sul). 

 
 

   Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Jentes et al. (2016). 

 

Atualmente, o Brasil apresenta mais de 70% de todos os casos de 

dengue no Hemisfério Ocidental; tendo sido relatados no país, durante os anos 

2000-2005, mais casos do que em qualquer outro país do mundo (Nogueira et 

al. 2007; Teixeira et al. 2009; Pepim et al. 2013). No ano de 2015, o Ministério 

da Saúde (MS) do Brasil notificou 1.688.688 casos prováveis de dengue, tendo 

sido confirmados 1.714 casos de dengue grave e 21.693 casos de dengue com 

sinais de alarme, que resultaram em 986 óbitos pela doença (Brasil, 2017). O 

número de casos prováveis de dengue no Brasil, em janeiro de 2019, mais que 

dobrou em comparação ao mesmo período de 2018, com um aumento de 

149% (de 21.992 para 54.777 casos prováveis da doença) (Brasil, 2019). 

Neste panorama, com dados atualizados em fevereiro de 2019, a região 

Sudeste concentrou 60% do total de casos registrados no país nesse mesmo 

ano (Brasil, 2019). Já entre as unidades da federação, em termos de 

incidência, destacam-se Tocantins, Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito 

Santo, e Minas Gerais (Brasil, 2019). Os dados epidemiológicos apresentados 

alertam para a necessidade de intensificação das ações de monitoramento e 

eliminação dos focos dos vetores da dengue em todas as regiões brasileiras. 
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Não obstante a alta incidência da dengue em território brasileiro, 

segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(DATASUS), doenças como a febre Chikungunya e a zika também alcançam 

números alarmantes e configuram, tal como a dengue, um problema de saúde 

pública em todo o país (Brasil, 2018a). Além disso, a febre amarela, doença 

que já foi um grave problema de saúde pública no Brasil (Vasconcelos, 2003; 

Pancetti et al. 2015), atualmente volta a chamar atenção da vigilância 

epidemiológica do país pelo grande número de casos e óbitos registrados nos 

anos de 2017 e 2018 (Brasil, 2018b).  

2.7 – O custo da dengue e outras arboviroses transmitidas por seus 

vetores 

Como a dengue também afeta outros membros da família, que ajudam a 

cuidar do paciente acometido pela doença, um caso confirmado representa em 

média 15 dias perdidos para pacientes ambulatoriais e 19 dias para pacientes 

hospitalizados (WHO, 2009). O custo total de um caso ambulatorial não fatal 

pode ser estimado em cerca de US$ 514 enquanto que para um caso 

hospitalizado não fatal estima-se um custo médio de US$ 1.491 (WHO, 2009). 

Sendo assim, um único episódio de dengue tratado impõe custos severos aos 

setores da saúde e da economia global (WHO, 2009).  

O Brasil está entre os países que possuem as maiores perdas 

econômicas anuais provocadas pela dengue com custos médicos e não 

médicos diretos e custos indiretos de perda de trabalho (cerca de 

US$ 1,35 bilhões) (Shepard et al. 2011; Pepim et al. 2013). Ressalta-se que 

essa estimativa, muito conservadora, ignora a subnotificação de casos e os 

custos associados à vigilância da dengue e os programas de controle vetorial. 

Todas essas perdas econômicas pela dengue no Brasil ocorrem mesmo depois 

do Governo brasileiro vir investindo mais de US$ 1 bilhão por ano no programa 

de controle dos mosquitos vetores da doença no país (Barreto et al. 2011; 

Pepim et al. 2013). 

Teich et al. (2017) relataram que no ano de 2016 o investimento total no 

combate aos vetores da dengue atingiu o patamar de aproximadamente R$ 1,5 
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bilhão no Brasil. Neste mesmo ano o país apresentou um gasto total de 

aproximadamente R$ 374 milhões no tratamento de arboviroses (custos 

médicos diretos) e um custo indireto total de cerca de R$ 431 milhões para o 

país com a perda de produtividade por afastamentos (Teich et al. 2017). Ainda 

segundo os autores, os custos totais com o manejo das arboviroses 

impactaram a economia brasileira em R$ 2,3 bilhões em 2016 (Teich et al. 

2017). 

2.8 – Medidas de controle da dengue e o monitoramento vetorial 

Como mencionado anteriormente, não existe tratamento específico para 

a dengue. Uma vacina tetravalente viva atenuada (recombinante) contra a 

doença foi registrada em vários países (CYD-TDV ou Dengvaxia®) e avaliada 

pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da 

Organização Mundial de Saúde (SAGE) por meio de ensaios clínicos 

realizados na Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnam, Brasil, 

Colômbia, Honduras, México e Porto Rico (EUA) (WHO, 2016b), tendo 

demonstrado eficácia de cerca de 80% na redução de hospitalizações e na 

redução de casos graves ao longo de seis anos de acompanhamento (WHO, 

2018). Várias outras vacinas estão em desenvolvimento clínico e após a CYD-

TDV outras duas candidatas mais avançadas (também vacinas tetravalentes 

atenuadas - recombinantes) continuam sob avaliação nos ensaios (WHO, 

2016b). Todavia, o posicionamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em relação à utilização de vacinas contra a dengue é de que estas ainda são 

inviáveis para programas de imunização em larga escala (na definição de 

populações a serem alvo de vacinação, a infecção prévia pelo vírus da dengue 

de qualquer sorotipo, medido por soroprevalência, deve ser de 

aproximadamente 70% ou mais na faixa etária indicada para a vacinação) 

(WHO, 2016b).  

Até o recente licenciamento de vacinas, a única abordagem para 

controlar ou impedir a transmissão do vírus da dengue foi através de 

intervenções direcionadas ao vetor (WHO, 2016b), para as quais a OMS 

preconiza o gerenciamento/manejo integrado de vetores (Brasil, 2009b; WHO, 

2016a). Considerando-se que ainda não existe uma vacina preventiva 100% 
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eficaz e economicamente viável disponível (WHO, 2016b), na dinâmica da 

dengue o vetor é fundamental sendo, até o momento, o único elemento 

vulnerável a uma medida preventiva para interromper a cadeia de transmissão 

da doença (Tauil, 2002). Dessa forma, a luta antivetorial continua sendo a 

principal estratégia de controle do dengue tanto no Brasil, quanto nos demais 

países onde a doença está presente (Brasil, 2009b; WHO, 2016a). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) (Brasil, 2014), os pilares do 

Manejo Integrado de Vetores (MIV), preconizados pela OMS, são:  

a) conhecimento local sobre a ecologia dos vetores (criadouros, ciclo de 

vida, comportamentos de alimentação e repouso, padrões de transmissão da 

doença, recursos e condições socioeconômicas prevalentes para direcionar as 

estratégias e intervenções;  

b) estabelecimento de regulamentação e legislação para a saúde pública 

de forma a assegurar a implementação efetiva e sustentável das intervenções 

para prevenção de doenças transmitidas por vetores;  

c) colaboração entre o setor de saúde e diferentes setores públicos e 

privados cujas ações impactam na população de vetores;  

d) fortalecimento e envolvimento de comunidades e organizações não 

governamentais para assegurar sua participação e comprometimento para o 

planejamento e implementação de intervenções de controle vetorial;  

e) integração de metodologias de controle vetorial que sejam 

apropriadas às condições ecológicas e epidemiológicas locais;  

f) recursos humanos adequados, infraestrutura física e fortalecimento 

dos requisitos técnicos e habilidade de gestão dos profissionais. 

Apesar da realização de ações de controle e monitoramento vetorial, é 

crescente a densidade populacional dos mosquitos vetores da dengue em 

território brasileiro, principalmente devido ao crescimento urbano exacerbado e 

desordenado (Costa & Natal, 1998). A redução da densidade do Aedes aegypti, 

elo principal da cadeia de transmissão da dengue, e do A. albopictus, vetor 
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silvestre da doença no país, ainda permanecem como um desafio para a saúde 

pública do Brasil (Barreto et al. 2011). Métodos eficientes de monitoramento e 

controle de vetores são necessários para diminuir as enormes consequências 

econômicas dessa doença (Shepard et al. 2011; Pepim et al. 2013) e perfazem 

uma ferramenta fundamental para barrar o alastramento da dengue no Brasil 

(WHO, 2009; Brasil, 2009b; WHO, 2016a). 

3 – JUSTICATIVA  

As questões relacionadas à densidade e distribuição dos vetores de 

doenças necessitam ser revalidadas em todo o mundo ante o aquecimento 

global e às alterações climáticas, como a mudanças no regime das chuvas, 

consequências desse fenômeno. De acordo com Barreto et al. (2011), o 

cenário para o controle da dengue no Brasil ainda é bastante desanimador e, 

mesmo com grandes investimentos por parte do governo a cada ano, não se 

tem alcançado redução da densidade dos vetores capaz de limitar ou reduzir a 

expansão da dengue de forma sustentada no país. Medidas que abrangem a 

vigilância epidemiológica e que tangem à previsão de surtos da doença, ao 

mapeamento da distribuição dos vetores e à identificação de áreas de risco, 

além de promover melhorias na saúde da população, podem representar uma 

economia substancial para os cofres públicos.  

O programa integrado de controle de vetores da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) aborda um processo de tomada racional de decisões para a 

utilização otimizada dos recursos empregados no controle vetorial. Os objetivos 

devem ser direcionados para melhorar a eficácia, rentabilidade, solidez 

ecológica e sustentabilidade das ações (WHO, 2016a). Inquéritos 

entomológicos, com metodologias eficazes, que possuem alta sensibilidade e 

especificidade, em conciliação com baixo custo operacional, como é o caso das 

armadilhas de oviposição (Ovitrampas), vão de encontro com as premissas da 

OMS. Esses estudos ajudam a prever e prevenir surtos, inclusive em regiões 

com baixa densidade vetorial (Fay & Eliason, 1966), como o município de Ouro 

Preto, Minas Gerais (Pedrosa, 2013), onde este estudo foi conduzido. 
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Dotada de uma vasta gama de atributos histórico-culturais e com 

vocação natural para o ecoturismo e o turismo de aventura, Ouro Preto atrai 

um grande número de visitantes das mais diversas partes do mundo e, 

consequentemente, possui um grande fluxo de pessoas durante o ano todo. 

Assim como em muitos outros municípios brasileiros, onde a dengue durante 

muitos anos não configurava entre os agravos à saúde mais representativos, o 

número de notificações e casos confirmados da dengue no município é 

crescente ao longo dos anos (Brasil, 2018a).  

O monitoramento dos vetores da dengue no município de Ouro Preto 

consiste, basicamente, na pesquisa larvária realizada pela Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS). Não obstante a importância dos levantamentos da fauna 

vetora, trabalhos que envolvem medidas preventivas de controle e vigilância 

epidemiológica, como os estudos de séries temporais, são fundamentais para a 

seleção das estratégias mais adequadas ao combate à dengue (WHO, 2016a). 

Assim sendo, além das investigações entomológicas, nos programas de 

combate à dengue não se pode descartar o monitoramento dos casos e a 

educação em saúde como premissas para o controle da doença (WHO, 

2016a). Este estudo aborda múltiplas áreas científicas que conectam os 

universos da Ecologia de Vetores, Entomologia Médica e Epidemiologia, 

contribuindo para a melhoria da saúde população do município de Ouro Preto, 

Minas Gerais, Brasil.  

4 – OBJETIVOS 

 

4.1 – Objetivo geral 

O presente trabalho teve como objetivo geral estudar a epidemiologia da 

dengue e aspectos da ocorrência dos vetores da doença no município de Ouro 

Preto, MG, Brasil. 

4.2  – Objetivos específicos 

  Determinar, por meio de dados secundários, a distribuição temporal e 

espacial dos casos de dengue. 
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 Investigar, através de dados primários, a ocorrência e distribuição de 

vetores da dengue, para a determinação de períodos e áreas de risco 

para a doença no município.  

 Confrontar os resultados sobre a ocorrência de vetores da dengue 

obtidos neste estudo, por meio de armadilhas de oviposição, com os 

dados fornecidos pelos levantamentos vetoriais (inquéritos larvários) 

realizados pelo órgão municipal de saúde.  

5 – MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 – Parcerias interinstitucionais e intersetoriais 

 

           A realização do presente trabalho só foi possível a partir da colaboração 

entre o Laboratório de Epidemiologia (LEPI) da Escola de Medicina (EMED) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Ouro Preto (SMS-OP). O Laboratório de Ecologia Química de Vetores do 

Departamento de Parasitologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) auxiliou na capacitação do doutorando para a confecção, instalação, 

manuseio e triagem das armadilhas para coleta de dados primários sobre a 

fauna vetora da dengue.  

5.2 – Aspectos éticos e licença para coleta e manutenção de material 

biológico 

Todas as atividades desenvolvidas ao longo deste projeto foram 

submetidas e aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto (CAAE 62085916.4.0000.5150) (Anexo 1). Igualmente, o 

levantamento de dados secundários na base de dados da Secretaria Municipal 

de Saúde de Ouro Preto (SMS-OP) foi realizado com autorização concedida 

pelo ofício número 40/2016 (Anexo 2), expedido por esse mesmo órgão. Para a 

instalação das armadilhas e coleta de dados em campo, elaborou-se um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 3), também apresentado 

ao Comitê de Ética em Pesquisa e que foi submetido aos proprietários dos 

imóveis amostrados. A coleta de material biológico e a manutenção de 

espécimes em laboratório foi realizada com autorização do órgão ambiental 
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competente (ICMBio/SISBIO/IBAMA), concedida sob número 55654-1 

(Anexo 4).  

5.3 – Área de estudo 

Situado na região Sudeste do Brasil, Ouro Preto (Latitude 20º30' S e 

Longitude 43º90' O) é um município do estado de Minas Gerais inserido em 

uma importante região mineral brasileira, denominada Quadrilátero Ferrífero 

(Roeser & Roeser, 2010). Esse território, também conhecido como Região dos 

Inconfidentes, é considerado um paraíso mineralógico e é historicamente 

reconhecido por sua indústria extrativa relacionada à mineração para 

exportação, desde o final do século XVII (Sobreira & Fonseca, 2001; Roeser & 

Roeser, 2010). Distando aproximadamente 96 km da capital do Estado, Belo 

Horizonte, Ouro Preto possui um território correspondente a uma área de 1.246 

km², dividida em 12 distritos rurais (Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do 

Campo, Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Rodrigo 

Silva, Santa Rita de Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto 

e São Bartolomeu), além do distrito sede (neste trabalho, por vezes, 

denominado de sede municipal) (Figura 10), onde se situa a cidade histórica de 

Ouro Preto, com muitos bairros e áreas com intensa urbanização. A população 

de Ouro Preto, de acordo com o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010), era 

de 70.281 habitantes e uma população estimada em 2015 de 74.036 habitantes 

(IBGE, 2016). O Tribunal de Contas União (TCU), para a determinação das 

cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), estimou uma população 

de 74.356 habitantes no município de Ouro Preto. 

Segundo Rizzini (1997), o município de Ouro Preto está situado em uma 

região onde a vegetação está inserida entre os domínios Mata Atlântica e 

Cerrado. As fitofisionomias predominantes são as dos campos rupestres e das 

florestas estacionais (Messias et al. 2015). O relevo é acidentado, com altitudes 

variando de 700 m a 1.722 m, sendo que a sede municipal está situada a 

aproximadamente 1.100 m do nível do mar. O clima, de acordo com a 

classificação de Köppen, é do tipo Cwb (Tropical de Altitude), ou seja, 

mesotérmico úmido, com a estação chuvosa de novembro a março e inverno 

seco (Nimer, 1989). A precipitação média anual é de 1.250 mm e a temperatura 
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média é de 20 °C (Messias et al. 2015), sendo que no verão a precipitação é 

abundante, entre 1.000 mm e 2.000 mm (Nimer, 1989).  
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Figura 10: Localização geográfica do município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, com definição dos limites dos distritos que compõem seu 

território. 

 
Fonte: Equipe do projeto. 
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Pelo contexto histórico da região, rica em arte Barroca, e pelos muitos 

atributos e atrativos naturais que possui, como uma beleza cênica exuberante e 

um grande número de cachoeiras em seu entorno, durante o ano todo, a 

cidade de Ouro Preto é amplamente visitada por turistas de todas as partes do 

mundo. 

5.4 – Delineamento do estudo, levantamento e coleta de dados 

5.4.1 – Levantamento de dados da ocorrência da dengue 

 

Trata-se de análise descritiva de série temporal dos casos de dengue no 

município de Ouro Preto, MG, utilizando dados secundários para construção de 

diagrama de controle (tempo) e da elaboração de mapas temáticos (espaço) da 

doença para a área de estudo.  

5.4.1.1 – Definição de caso 

A definição de caso para este estudo baseou-se nos procedimentos 

adotados pela vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de 

Ouro Preto (SMS-OP) que, após notificação recebida pelo serviço municipal de 

epidemiologia sobre um caso suspeito de dengue, realiza a busca e contato 

com o paciente para identificação ou não de autoctonia e orienta quanto à 

coleta de amostra para realização de exame sorológico. Uma vez coletada a 

amostra para sorologia, esta é enviada para o laboratório de referência na 

Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte, para que seja feita a 

análise. Posteriormente, o departamento municipal de zoonoses é acionado 

para que se faça a investigação e tratamento de possíveis focos de vetores, 

objetivando o bloqueio da transmissão.  

5.4.1.2 – Distribuição temporal dos casos de dengue 

As bases de dados do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde do Brasil (DATASUS) foram utilizadas como fonte de consulta para 

identificar o primeiro caso de dengue notificado no município Ouro Preto. Vale 

ressaltar que, pelo seu lento e complicado processo de implantação em níveis 

regionais e municipais (Brasil, 2002b; Lima et al. 2015), o DATASUS não 
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disponibiliza informações que precedem o ano de 2001. Além disso, devido à 

mudança no sistema operacional do DATASUS, ocorrida em 2007, o sistema 

disponibiliza duas fontes de dados distintas sobre o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN): “de 2001 a 2006” e “de 2007 em diante”. Por 

este motivo, os dados anteriores e posteriores ao ano de 2007 originaram dois 

conjuntos de dados com níveis distintos de informações e que, portanto, foram 

analisados separadamente em algumas situações.  

Para descrever a série temporal de 17 anos (2001-2017) da dengue no 

município, foram consultadas as bases de dados do DATASUS (entre 2001 e 

2006) e as fichas, impressas e digitais, de notificação do SINAN, entre 2007 e 

2017, critério ano/mês dos primeiros sintomas, diretamente nos arquivos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto (SMS-OP). O procedimento 

metodológico adotado para os casos notificados entre 2007 e 2017 visou 

alcançar um maior número de informações, tais como a localização de cada 

caso, indisponíveis nas fontes de dados digitais do Governo Federal, bem 

como para minimizar vieses em detrimento da perda de dados que pode 

ocorrer durante a inserção dos mesmos nestes sistemas.  

Para o cálculo das taxas de incidência da dengue, a população foi 

estimada como base nos dados dos censos demográficos do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e nas estimativas utilizadas pelo Tribunal de 

Contas União (TCU) para determinação das cotas do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). A relação da incidência média mensal (IMM) dos casos 

de dengue para a série temporal (2001-2017) com fatores climáticos 

(temperatura do ar, temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa 

do ar e precipitação) foi testada. Os dados climáticos foram obtidos junto ao 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e coletados na estação meteorológica 

automática de Ouro Branco - MG (unidade mais próxima da área de estudo).  
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5.4.1.3 – Distribuição espacial da dengue 

Os dados extraídos das fichas do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) foram tabulados e filtrados e apenas as fichas cujo 

diagnóstico para a dengue foi positivo foram georreferenciadas, servindo-se 

para tanto de softwares específicos ou realizando o georreferenciamento 

manual (quando a utilização das ferramentas digitais não foi possível), com o 

auxílio de um aparelho de Sistema de Posicionamento Global (GPS). As cotas 

de altitude de cada localidade também foram levantadas e, posteriormente, 

essas informações permitiram a elaboração de mapas de calor (mapas de 

Kernel) para a distribuição espacial da doença no município de Ouro Preto.  

5.5 – Coleta de dados sobre a fauna vetora da dengue  

5.5.1 – Coleta de dados primários 

A coleta de dados primários para a descrição da ocorrência espacial e 

temporal da fauna vetora da dengue nos distritos (sedes distritais) do município 

de Ouro Preto, incluindo o distrito sede (sede municipal), foi realizada por meio 

de inquérito entomológico ao nível domiciliar, em uma amostra por 

conveniência. Ovos de mosquitos Aedes sp., foram coletados por meio de 

armadilhas de oviposição (Ovitrampas). As armadilhas foram confeccionadas 

utilizando-se recipientes plásticos de cor preto-fosco, com capacidade de 

500 mL, onde prendeu-se verticalmente, por meio de um clips, uma palheta de 

madeira, como pode ser observado na Figura 11ab.  
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Figura 11 a e b: Material utilizado na confecção das armadilhas Ovitrampas. 

   
Fonte: equipe do projeto. 

Os recipientes foram preenchidos com 300 mL de água potável 

contendo uma “solução isca” em uma diluição de 10%, ou seja, para cada 

270 mL de água foram adicionados 30 mL de solução. A solução isca foi 

preparada adicionando-se de três a quatro tabletes de ração canina comum 

(aproximadamente 5,0 g) a cada três litros de água, deixando-se fermentar por 

20 dias antes da diluição (adaptado de Sant’ana et al. 2006). A principal 

finalidade da utilização da solução isca foi o enriquecimento do meio com 

matéria orgânica, aumentando a atratividade para as fêmeas de Aedes sp. 

(Sant’ana et al. 2006). 

Para a amostragem, foram selecionadas 13 localidades, sendo 12 sedes 

distritais, situadas em áreas rurais (os distritos Amarantina, Antônio Pereira, 

Cachoeira do Campo, Glaura, Lavras Novas, Rodrigo Silva, Santa Rita de Ouro 

Preto, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto e São Bartolomeu, além 

do subdistrito de Lavras Novas denominado Chapada e do subdistrito de 

Rodrigo Silva denominado Bocaina) e uma localidade que representa a área 

urbana da sede municipal. As localidades contempladas neste trabalho foram 

selecionadas visando traçar uma rota estratégica, com ampla cobertura do 

município de Ouro Preto, que é apresentada na Figura 12.  

A B 
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Figura 12: Rotas selecionadas para a instalação de armadilhas Ovitrampas para a realização 

de coleta de dados primários sobre a presença de vetores da dengue no município de Ouro 

Preto, MG. Dados aproximados das 4 rotas: 285 km; tempo estimado do trajeto: 07:47h. 

 

Legenda:         Áreas com histórico elevado de notificações de casos de dengue.  
                        Áreas com grande atratividade turística e poucas notificações.         
Fonte: adaptado de <https://www.google.com.br/maps> 

Os critérios de seleção para as localidades amostradas também levaram 

em consideração a indicação de locais de interesse apontados pelo serviço de 

vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto 

(SMS-OP). Para tanto, considerou-se o histórico de notificações de casos de 

dengue nos últimos 12 meses e áreas com grande atratividade turística, onde o 

elevado trânsito de pessoas de outras regiões pode aumentar o risco de 

infecção pelo Dengue vírus (DENV). Em detrimento de limitações financeiras 

(ocasionadas por contingenciamentos ou bloqueios temporários no repasse 

e/ou liberação de verba para o setor de transportes da UFOP durante o período 

programado para a amostragem) e logísticas (como a ausência de transporte 

público interdistrital em dias e horários que atendessem à demanda das 

amostragens), os distritos de Engenheiro Correia e Miguel Burnier não foram 

contemplados pelo estudo. 

Duas estratégias distintas foram adotadas para determinar o número de 

pontos de coleta (sítios amostrais) em cada localidade: as sedes distritais 

tiveram sua área construída dividida em quadrantes de 400 m, observando o 
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raio de atividade dos mosquitos vetores (Foratinni, 2002). Em cada quadrante 

foi instalada uma armadilha Ovitrampa, como exemplificado na Figura 13. 

Figura 13: Distribuição e identificação dos sítios amostrais (    ) onde foram instaladas 

armadilhas Ovitrampas (representadas em vermelho) no distrito de Glaura, área rural do 

município de Ouro Preto, MG. 

 
Fonte: equipe do projeto. 

 

Já na sede municipal o número de armadilhas foi determinado de acordo 

com as nove áreas de cobertura das unidades do Programa de Saúde da 

Família (PSF) (Anexo 5), abrangendo 29 bairros. Em cada bairro, com o auxílio 

dos agentes de controle de endemias do município, foram instaladas três 

armadilhas. As características gerais das áreas estudadas e o número de 

armadilhas que representou o esforço amostral para cada uma delas são 

apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Características gerais das localidades amostradas por meio de armadilhas 

Ovitrampas para investigação da presença de vetores da dengue no município de Ouro Preto, 

MG, e número de armadilhas instaladas em cada localidade, por campanha.  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto-MG. Obs.: dados aproximados,  

     coletados em out. 2016, sujeitos a variações. 
 

As coletas ocorreram de forma bimestral, ao longo de um ano 

hidrológico (12 meses, entre novembro de 2016 e novembro de 2017). Em 

cada evento amostral cada armadilha permaneceu ativa por sete dias, evitando 

a eclosão de larvas em campo, totalizando um esforço amostral de 1.176 

horas/armadilha após sete coletas realizadas. Todos os sítios amostrais foram 

georreferenciados para determinar a distribuição espacial dos vetores da 

dengue no município, tal como mencionado para a distribuição da doença. A 

Figura 14ab mostra as armadilhas Ovitrampas instaladas em locais 

identificados como potenciais criadouros de larvas de Aedes sp. 

 

 

 

Localidade/Distrito 

Distância 

da sede 

(km) 

 

Construções  

Casos de 

dengue 

out/2015- 

out/2016 

Armadilhas 

por 

campanha 

Sede municipal - 22967 63 85 

Amarantina 29 1396 35 8 

Antônio Pereira  25 2395 56 10 

Bocaina 12 +250 0 4 

Cachoeira do Campo 20 5203 24 30 

Glaura  22 200 1 6 

Lavras Novas + Chapada  20 722 0 5 

Rodrigo Silva  22 +250 0 4 

Santa Rita de Ouro Preto 30 1109 0 4 

Santo Antônio do Leite 29 300 1 8 

Santo Antônio do Salto 33 722 0 6 

São Bartolomeu 22 Não disponível 0 5 
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Figura 14: Armadilhas Ovitrampas instaladas em locais identificados como potenciais 

criadouros de larvas de Aedes sp.. Ao lado de vaso com planta (a) e sob estrutura de suporte 

para caixa d’água (b). 

 

Fonte: equipe do projeto. 

Em razão de dificuldades operacionais por parte da SMS-OP, como 

faltas, afastamento médico ou férias de funcionários sem substituição dos 

mesmos, ausência de veículo para deslocamento, dentre outras, alguns pontos 

de amostragem na sede municipal tiveram seu esforço amostral reduzido. Para 

minimizar o efeito dessas pequenas lacunas, bem como da perda provocada 

pelo eventual desaparecimento de armadilhas em campo, todas as análises de 

dados levaram em consideração a média dos eventos de amostragem bem-

sucedidos. O detalhamento do sucesso amostral para cada sítio amostral, em 

cada uma das localidades, é apresentado no Anexo 6. 
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5.5.2 – Triagem, quantificação de ovos, eclosão de larvas e identificação 

do material em laboratório  

Após cada período de atividade (sete dias), as armadilhas foram 

recolhidas e levadas ao Laboratório de Epidemiologia (LEPI) da Escola de 

Medicina (EMED) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para triagem 

e quantificação dos ovos depositados em cada palheta de madeira. Este 

procedimento foi realizado manualmente, utilizando-se microscópio 

estereoscópico em aumento de 40 vezes (Figuras 15 e 16). Posteriormente, em 

gaiola acrílica desenvolvida para tal finalidade (Figura 17ab), uma parcela de 

cada amostra, proveniente de cada uma das 13 localidades amostradas, foi 

selecionada aleatoriamente para a eclosão das larvas e posterior identificação 

dos espécimes adultos (Figuras 18ab e 19), após terem sido sacrificados 

utilizando-se acetato de etíla ou éter etílico, em capela de exaustão. 

Figura 15: Palhetas de coleta em secagem para posterior contagem de ovos ao microscópio 

estereoscópico.  

 
Fonte: equipe do projeto. 
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Figura 16: Contagem de ovos com o auxílio de microscópio estereoscópico (aumento de 40 

vezes). 

 
Fonte: equipe do projeto. 

 
 
 
 

Figura 17 a e b: Gaiola acrílica desenvolvida pela equipe do projeto para a eclosão de larvas e 

manuseio/manutenção de adultos de mosquitos Aedes sp. até a identificação. 

  
Fonte: equipe do projeto. 
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Figura 18: Desenvolvimento de adultos para identificação (a) e eclosão de larvas (b). 

  
Fonte: equipe do projeto. 

 
 
 

Figura 19: Identificação de espécimes adultos de Aedes sp. após terem sido sacrificados. 

 
Fonte: equipe do projeto. 

 

 

 

A B 



 
68 

 

 

5.6 – Distribuição espacial da fauna vetora da dengue e relação com 

variáveis ambientais 

Os dados da ocorrência dos vetores da dengue no município de Ouro Preto 

foram analisados primariamente em relação à sua distribuição no espaço. Em 

seguida, testou-se a relação da ocorrência dos vetores da doença com 

variáveis ambientais, agrupando-os nas estações seca e chuvosa e 

relacionando-os com as altitudes médias de cada localidade amostrada. Para 

certificar-se de que o ano hidrológico em que os eventos amostrais ocorreram 

não foi atípico quanto ao regime de chuvas, foram estabelecidas a média de 

precipitação, mês a mês, dos últimos 10 anos em comparação com a média da 

precipitação de dezembro de 2016 a novembro de 2017 (Anexo 7), onde 

certificou-se da inexistência de viés ocasionado por essa variante ambiental. 

Para tal finalidade, novamente teve-se como referência o Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) (dados coletados na estação meteorológica automática de Ouro 

Branco, MG -unidade mais próxima da área de estudo-).  

5.7 – Levantamento de dados secundários sobre a fauna vetora da 

dengue no município de Ouro Preto 

Complementarmente aos dados primários coletados em campo, dados 

secundários sobre a fauna vetora da dengue no município de Ouro Preto foram 

levantados, consultando-se os registros do programa de pesquisa larvária da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto (SMS-OP). Os dados obtidos 

nesta etapa foram disponibilizados pelos LIRAa (Levantamentos de Índice 

Rápido de Aedes aegypti) realizados durante o período do estudo (entre 

novembro de 2016 e novembro de 2017). O LIRAa utiliza busca ativa de larvas 

e não contempla todos os distritos de Ouro Preto, de modo que apenas os 

dados dos cinco estratos (porções territoriais) investigados pela SMS-OP foram 

considerados para serem confrontados com os dados das armadilhas de 

oviposição (Ovitrampas). 
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5.8 – Análise dos dados  

Este trabalho apresenta características das abordagens descritiva e 

analítica. Embora nem sempre os conjuntos de dados aqui apresentados 

tenham permitido, devido às suas particularidades e pela necessidade de 

atender determinados pressupostos para que sejam realizadas análises 

estatísticas, sempre que possível, estas foram feitas. Neste contexto, em 

alguns casos, o tamanho da amostra e a própria natureza dos dados foram 

determinantes à plausibilidade ou não do tratamento estatístico. Por tanto, em 

determinadas ocasiões optou-se pela abordagem exclusivamente descritiva, 

sustentada pelo detalhamento dos fatos e com o auxílio da representação 

gráfica adequada, além da elaboração de mapas temáticos.  

5.8.1 – Definição do perfil epidemiológico para a série histórica e 

associação com variáveis ambientais 

No âmbito do estudo da distribuição temporal dos casos de dengue, as 

taxas de incidência mensal, por 10.000 habitantes, da doença foram calculadas 

de acordo com Rouquayrol & Filho (1999) onde:  

 

 

Para a construção da curva de endemicidade e do diagrama de controle 

utilizou-se a incidência média mensal (IMM) dos casos de dengue registrados 

nos 17 anos avaliados (2001-2017), excluindo-se os anos epidêmicos (ou que 

aparentam ser epidêmicos, identificados previamente por gráfico de dispersão 

do número de casos ao longo dos anos) (Rouquayrol & Filho, 1999). Adotou-se 

um intervalo de confiança de 95% para o estabelecimento dos limites inferior e 

superior, sendo estes calculados pela fórmula , onde:  

corresponde à IMM no período e S é o Desvio Padrão para a verificação da 

dispersão dos valores de cada IMM no período (Rouquayrol & Filho, 1999).  

Como mencionado anteriormente, a possível relação entre a IMM da 

dengue na série histórica e os fatores climáticos temperatura do ar, 

temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa do ar e 

10.000 
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precipitação foi testada, por meio de Regressão Linear Múltipla. Esta análise é 

utilizada para verificar, através de um modelo estatístico, a relação funcional 

entre a variável dependente (normalmente denominada Y) com as variáveis 

explicativas (normalmente denominadas X). Tal relação, genericamente, pode 

ser representada por: 

 

Em que, Y é a variável dependente,  são as variáveis explicativas,  

é a relação funcional entre as variáveis e  é o erro associado ao modelo, com 

pressuposição inicial de que os vetores de resíduos têm que ser independentes 

e identicamente distribuídos por uma distribuição normal de média zero, além 

de variância constante. Para verificar os pressupostos do vetor de resíduos, 

além da análise gráfica, foram utilizados os testes estatísticos Shapiro-Wilks 

(para normalidade), Breusch-Pagan (para variância constante) e Durbin-

Watson (para independência). Após esses primeiros ajustes, levando em 

consideração que os pressupostos não foram violados, a função step-wise do 

software R® (R Development Core Team, 2013) foi utilizada para verificar quais 

parâmetros foram significativos para o modelo e o teste VIF (Variance Inflation 

Factor) utilizado para testar a multicolinearidade entre as variáveis explicativas.  

Feitos todos os ajustes iniciais, vários testes foram realizados para 

verificar a significância dos parâmetros, os parâmetros que melhor explicam o 

modelo e a existência de correlação entre as variáveis explicativas (variáveis 

ambientais). A influência de cada variável, bem como as associações entre 

essas variáveis, sobre a IMM da dengue foi testada. Todas as informações 

foram baseadas em Draper & Smith (1998).  

5.8.2 – Casos de dengue e variáveis sociodemográficas 

Para investigar como a frequência de casos de dengue ocorrida na série 

temporal distribuiu-se em determinados grupos populacionais, dos estratos 

sexo, faixa etária e também de acordo com a ocupação de cada paciente, foi 

utilizado o teste Kruskal-Walis, sendo este uma alternativa à ANOVA (Análise 

de variância) quando os conjuntos de dados não apresentaram distribuição 

normal (verificado após aplicação do teste Shapiro-Wilks) (Draper & Smith, 
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1998; Sidney et al. 2006), assumindo diferenças significativas quando p for 

menor que 5%. 

5.8.3 – Distribuição dos casos de dengue no espaço (território) 

ouropretano 

Os indicadores de saúde podem ter interpretações bastante diversas 

segundo a situação epidemiológica e o tipo de evento observado no 

numerador, de maneira que convém, portanto, abordar os indicadores 

baseados na proporção de eventos incidentes e na proporção de eventos 

prevalentes (OPAS, 2020). As taxas resultantes (incidência e prevalência) são 

as duas mais utilizadas para descrever doenças em saúde pública. Indicador 

de saúde segundo a interpretação epidemiológica, a incidência é usada para 

doenças agudas de curta duração, que são curáveis ou resultam em morte, 

como raiva humana, sarampo, febre chikungunya e dengue, entre outras 

(OPAS, 2020). A taxa de incidência nos diz quão rapidamente a doença ocorre 

na população (OPAS, 2020). Opta-se pela taxa de incidência quando o 

interesse é estimar o risco (probabilidade individual de ocorrer o evento novo 

em determinado tempo) e determinar fatores de risco individuais (Fleiss, 1973). 

Dessa forma, auxiliada por representações gráficas adequadas e mapas 

temáticos, a Taxa de Incidência (TI) foi o indicador epidemiológico escolhido 

para descrever a distribuição espacial dos casos de dengue no município de 

Ouro Preto ao longo da série histórica estudada. 

Com base em dados populacionais fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Ouro Preto, e em consonância com Rouquayrol & Filho (1999), estimou-se 

as Taxas de Incidência para as zonas de residência (sede municipal e sedes 

distritais). Já nos bairros que compõem a sede municipal a descrição da 

distribuição dos casos de dengue foi feita exclusivamente pelo levantamento da 

frequência de casos e pela construção de mapas de Kernel, uma vez que não 

foi possível encontrar, em nenhum gabinete, secretaria ou setor da Prefeitura 

Municipal de Ouro Preto, o quantitativo de munícipes que residem em cada um 

desses bairros (informação imprescindível para o cálculo das taxas). 
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5.8.4 – Ocorrência e distribuição dos vetores no território de Ouro Preto 

As armadilhas de oviposição (Ovitrampas) possibilitam o cálculo de dois 

tipos de índices: o Índice de Positividade de Ovitrampa (IPO), melhor associado 

com inferências sobre a área de ocupação (distribuição espacial) das fêmeas 

das espécies vetoras, e o Índice de Densidade de Ovos (IDO), que permite 

inferir sobre a abundância desses vetores. Esses índices têm sido utilizados na 

detecção precoce de novas infestações e na vigilância de populações dos 

mosquitos vetores da dengue, especialmente em áreas com baixa densidade 

vetorial (Gomes, 1998). De maneira semelhante à Taxa de Incidência (utilizada 

para a descrição da distribuição dos casos de dengue no território de Ouro 

Preto), para avaliar a ocorrência e distribuição dos vetores da dengue nas 

áreas estudas, com base no levantamento de dados primários, foram 

calculados o IPO e o IDO, segundo Gomes (1998): 

 

 

 

 

 

Ainda no que concerne à ocorrência e distribuição de vetores da dengue, 

utilizou-se, como ferramenta auxiliar, a elaboração de mapas temáticos para a 

identificação de áreas que merecem maior atenção da vigilância entomológica 

local. Por fim, IPO e IDO foram relacionados com a altitude média de cada 

localidade, por meio do coeficiente de correlação de Pearson (r) (também 

denominado coeficiente de correlação produto-momento).  

A abundância das duas espécies vetoras da dengue no território do 

município de Ouro Preto, e em cada localidade amostrada (considerando cada 

distrito e cada bairro da sede municipal isoladamente) também foi analisada, 

tendo sido, para tanto, realizados (depois de verificada a normalidade dos 

dados pelos testes Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilks, de acordo com o 

100 

IDO  
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tamanho de cada amostra) os testes T de Student (quando distribuição normal) 

ou Mann-Whitney (quando os dados se apresentaram fora da normalidade). 

Para a avaliação de como a quantidade de ovos (inferindo sobre a quantidade 

de vetores da dengue) se distribuiu ao longo do ano hidrológico em que as 

coletas em campo foram realizadas utilizou-se dessas mesmas ferramentas 

estatísticas. 

5.8.5 – Comparação entre a eficácia dos métodos de amostragem de 

vetores da dengue 

O LIRAa (Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti) permite o 

cálculo do Índice de Edifício (IE), sinônimo para o Índice de Infestação Predial 

(IIP), que corresponde à percentagem de edifícios positivos para larvas de 

Aedes sp.  (Gomes, 1998) e pode ser interpretado com certo grau de analogia 

ao Índice de Positividade das armadilhas Ovitrampas (IPO), desde que 

considerando-se uma única armadilha instalada por imóvel.  

 

 

 

 

Dessa forma, novamente com auxilio da elaboração de mapas temáticos 

(dessa vez para expressar o sucesso amostral de cada método), os dados do 

LIRAa disponibilizados pela Secretaria Municipal de saúde de ouro Preto 

(SMS-OP) foram comparados com aqueles obtidos a partir da amostragem 

com Ovitrampas para a mesma área, e durante o mesmo período, 

confrontando-se os valores obtidos pelo IE e pelo IPO.  
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5.8.6 – Softwares e outras ferramentas digitais utilizadas 

Todos os dados foram tabulados e filtrados utilizando-se o aplicativo 

Microsoft Excel® do pacote Microsoft Office® versão 2010. Para todas as 

análises (sempre que houve possibilidade de realização das mesmas, como já 

mencionado) foi adotada uma significância de 5% (p<0,05) e estas foram feitas 

com o auxílio dos softwares GraphPad Prism® versão 5.0 e R® (R 

Development Core Team, 2013). As representações gráficas foram elaboradas 

utilizando-se o software GraphPad Prism® versão 5.0 e o aplicativo Microsoft 

Excel® do pacote Microsoft Office® versão 2010.  

Os mapas temáticos (incluindo os mapas de Kernel) foram construídos 

com a utilização do software ArcGIS® versão 10.2.2. O software Google Earth 

Pro® foi utilizado para a obtenção das coordenadas de cada registro (quando 

este procedimento não pôde ser feito pelo georreferenciamento manual). A 

Missão Topográfica Radar Shuttle (acrónimo em inglês SRTM) da área de 

estudo foi baixada no site da EMBRAPA <https://www.cnpm.embrapa.br/ 

projetos/relevobr/download/>. Para a obtenção das cotas de altitude utilizou-se 

o software ArcMap®. A resolução do SRTM foi, primeiramente, melhorada de 

30 metros para 10 metros, os pontos foram convertidos de latlong para UTM 

(Universal Transversa de Mercator) e interpolados para 10 metros para, 

finalmente, extrair-se as cotas. 
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6 – RESULTADOS 

6.1 – Distribuição temporal dos casos de dengue 

6.1.1 – Perfil epidemiológico para a série histórica e associação com 

variáveis ambientais 

Na série temporal de 17 anos (2001-2017), verificou-se a ocorrência de 

273 casos de dengue notificados pelo município de Ouro Preto, MG 

(Figura 20). Não foi possível identificar o caso índice da doença para o 

município. Entretanto, observou-se que, de acordo com os dados disponíveis 

para consulta no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 

Brasil (DATASUS), a primeira notificação de caso de dengue em Ouro Preto 

ocorreu em fevereiro de 2001. Embora naquele ano (2001) Ouro Preto tenha 

registrado apenas casos autóctones de doença, em 2003 o município já 

apresentava potencial para exportação de casos para outras localidades, 

registrando-se, na cidade de Brumadinho, MG, o primeiro caso de dengue cujo 

município de infecção originalmente foi Ouro Preto.  

Figura 20: Incidência (por 10.000 habitantes) de dengue no município de Ouro Preto, MG, 

Brasil, na série temporal de 17 anos (2001-2017). 
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Analisando-se a curva de endemicidade da doença para o município 

(Figura 21), é possível constatar que a dengue tem se mantido endêmica em 

Ouro Preto nos últimos 17 anos. Durante esse período, verifica-se, pela 

construção do diagrama de controle (Figura 22), que a incidência da doença 

ultrapassou o limiar epidêmico, evidenciando a ocorrência de epidemias, nos 

anos de 2010, 2013 e 2016. As três epidemias de dengue que advieram na 

série histórica para o município de Ouro Preto foram registradas entre os 

meses de fevereiro a maio de 2010, janeiro a abril de 2013 e janeiro a junho 

2016, sendo que a alça epidêmica alcançou valores mais altos em abril de 

2016 (Figura 22). 

Figura 21: Curva de endemicidade para a dengue no município de Ouro Preto, MG, Brasil, no 

período de 2001-2017, excluindo-se os anos de 2010, 2013 e 2016 (anos onde verificou-se 

previamente a possibilidade de ter ocorrido epidemias -apud Rouquayrol & Filho, 1999-). Média 

da incidência mensal por 10.000 habitantes.  
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Figura 22: Diagrama de controle para a dengue no município de Ouro Preto, MG, Brasil, no 

período de dez anos, com incidência por 10.000 habitantes, para os anos de 2010, 2013 e 

2016. 

 

Após todos os testes realizados com as variáveis fornecidas pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), observou-se que o melhor modelo 

para explicar a incidência média mensal (IMM) de casos de dengue no 

município de Ouro Preto ao longo dos anos, no que diz respeito às variáveis 

ambientais, foi com as variáveis média da umidade e média da precipitação, 

gerando um R² (medida de ajustamento do modelo) de 92%. O modelo final 

para explicar a influência/relação entre a IMM da dengue e variáveis ambientais 

foi: incidência por 10.000 habitantes = 0,24 x média da umidade – 96,81 x 

média da precipitação (Tabela 1). Dessa forma, comprovou-se ser verdadeira a 

hipótese de que a distribuição temporal da dengue no município de Ouro Preto 

é influenciada por fatores ambientais que contribuem para o aumento ou 

diminuição do número de casos da doença na região, sendo estes fatores 

(dentre aqueles testados) a média da umidade e a média da precipitação. 
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Tabela 1: Modelo que melhor descreve a influência/relação entre a incidência média mensal 

(IMM) de casos de dengue no município de Ouro Preto - MG com variáveis ambientais ao longo 

da série histórica de 17 anos (2001 a 2017). 

Parâmetros Estimativa Erro Padrão Valor-p 

Média da umidade 0,24 0,09 0.030* 

Média de precipitação -96,81 44,33 0.042* 

Valor-p* = significância com intervalo de confiança de 95%. 

 

6.1.2 – Classificação, evolução, caracterização e distribuição dos casos 

de dengue entre variáveis sociodemográficas 

Nos anos que se seguiram ao primeiro registro de dengue em Ouro 

Preto disponível na base de dados do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde do Brasil (DATASUS), em 2001, até o ano de 2006, a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS-OP) notificou um total de 19 casos da 

doença. Todos os casos notificados nesse período foram classificados como 

dengue clássica, com 18 casos (94,74%) evoluindo para cura. Apenas um caso 

foi registrado com evolução da doença ignorada ou em branco. A maioria dos 

casos de dengue (68,4%) registrados em Ouro Preto entre janeiro de 2001 e 

dezembro de 2006 foram caracterizados como alóctones e ocorreram na sede 

municipal (84,2%), ao passo que 15,8% dos casos distribuíram-se entre as 

sedes distritais. Também foi possível observar que a faixa etária mais 

acometida pela dengue no período foi a de 20 a 39 anos de idade, 

compreendendo 57,9% dos casos e que, em sua totalidade, esses casos 

estavam distribuídos de maneira relativamente homogênea entre indivíduos 

dos sexos masculino e feminino. A Tabela 2 apresenta a classificação e 

evolução dos casos de dengue notificados pelo serviço de vigilância 

epidemiológica do município de Ouro Preto no período de 2001 a 2006 e a 

Tabela 3 mostra a distribuição desses casos quanto a variáveis 

sociodemográficas.  
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Tabela 2: Classificação e evolução dos casos de dengue notificados ao SINAN pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Ouro Preto, MG entre janeiro de 2001 e dezembro de 2006. 

 

 

 
 

Tabela 3: Caracterização e distribuição, quanto a variáveis demográficas e ambientais, dos 19 

casos de dengue notificados ao SINAN pela Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, MG 

entre janeiro de 2001 e dezembro de 2006. 

 

 

No período subsequente ao ano de 2006, entre janeiro de 2007 e 

dezembro de 2017, outros 254 casos de dengue foram notificados pelo 

município de Ouro Preto. Destes, 237 casos foram inicialmente notificados 

pelos serviços de saúde do próprio município e 17 casos em outros municípios, 

entrando na retroalimentação do serviço de vigilância epidemiológica da SMS-

OP. Cabe ressaltar que, para a caracterização final do SINAN/DATASUS, no 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Dengue clássica 2 (100) 13 (100) - 2 (100) 1 (100) 1 (100) 19 (100)

Dengue com complicações - - - - - - -

Febre hemorrágica da dengue - - - - - - -

Síndrome do choque da dengue - - - - - - -

Descartado - - - - - - -

Inconclusivo - - - - - - -

Ignorado/em branco - - - - - - -

Incidência (por 10.000 habitantes) 0,30 1,94 0,00 0,29 0,15 0,14 -

Cura 1 (50) 13 (100) - 2 (100) 1 (100) 1 (100) 18 (94,74)

Óbito por dengue - - - - - - -

Óbito por outra causa - - - - - - -

Ignorado/em branco 1 (50) - - - - - 1 (5,26)

Caracterização Autóctone - 6 (46,2) - - - - 6 (31,6)

Alóctone 2 (100) 7 (53,8) - 2 (100) 1 (100) 1 (100) 13 (68,4)

Distribuição dos casos

Classificação final

Evolução dos casos

Distribuição dos casos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Frequência de dengue 2 13 0 2 1 1 19

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Sexo Masc 2 (100) 6 (46,2) - - - 1 (100) 9 (47,4)

Fem - 7 (53,8) - 2 (100) 1 (100) - 10 (52,6)

Faixa etária 1-4 - 1 (7,7) - - - - 1 (5,3)

10-14 - 1 (7,7) - - - - 1 (5,3)

15-19 - - - 1 (50) - - 1 (5,3)

20-39 1 (50) 8 (61,5) - - 1 (100) 1 (100) 11 (57,9)

40-59 1 (50) 2 (15,4) - - - - 3 (15,8)

60-64 - 1 (7,7) - 1 (50) - - 2 (10,5)

Sede municipal 2 (100) 10 (76,9) - 2 (100) 1 (100) 1 (100) 16 (84,2)

Sedes distritais - 3 (23,1) - - - - 3 (15,8)
Zona de residência
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tópico “município de notificação”, os casos de retroalimentação somam-se 

àqueles inicialmente notificados na localidade.  

Assim como nos anos anteriores, todos os 254 casos de dengue 

notificados no município entre 2007 e 2017 foram classificados como dengue 

clássica, com 244 casos (96,6%) evoluindo para cura, nove casos (3,54%) com 

a evolução ignorada ou em branco e apenas um caso (0,39%) resultando em 

óbito por outras causas. Investigando-se o número de casos de dengue que 

ocasionaram hospitalização, observou-se um grande número de fichas de 

notificação do SINAN (n = 54; 21,26%) com este tópico ignorado, 12 fichas 

(4,72%) assinaladas como positivas e 188 fichas (74,04%) assinaladas como 

negativas para hospitalização. Igualmente, um número exacerbado de casos 

de dengue notificados entre 2007 e 2017 indicavam o local provável infecção 

como indeterminado (n = 154; 60,6%) ou ignorado (n = 74; 29,1%). Outros 20 

casos (7,9%) foram caracterizados como autóctones e apenas seis casos 

(2,4%) como alóctones. A Tabela 4 apresenta a classificação e evolução dos 

casos de dengue notificados no município de Ouro Preto no período de 2007 a 

2017.  

Tabela 4: Classificação e evolução dos casos de dengue notificados ao SINAN pelo município 

de Ouro Preto, MG entre janeiro de 2007 e dezembro de 2017. 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Dengue clássica 4 (1,57) 3 (1,18) 5 (1,97) 21 (8,27) 1 (0,39) 1 (0,39) 40 (15,75) 11 (4,33) 15 (5,91) 151 (59,45) 2 (0,79) 254 (100)

Dengue com complicações - - - - - - - - - - - -

Febre hemorrágica da dengue - - - - - - - - - - - -

Síndrome do choque da dengue - - - - - - - - - - - -

Incidência (por 10.000 habitantes) 0,58 0,43 0,72 2,99 0,14 0,14 5,45 1,49 2,03 20,31 0,27 -

Sim - - - 2 (9,52) 1 (100) - 2 (5,0) 1 (9,09) 1 (6,67) 5 (3,31) - 12 (4,72)

Não 4 (100) 3 (100) 5 (100) 19 (90,48) - - 3 (7,5) - 8 (53,33) 144 (95,36) 2 (100) 188 (74,02)

Ignorado - - - - - 1 (100) 35 (87,5) 10 (90,91) 6 (40,0) 2 (1,32) - 54 (21,26)

Cura 4 (100) 3 (100) 5 (100) 21 (100) 1 (100) 1 (100) 33 (82,5) 11 (100) 13 (86,67) 150 (99,34) 2 (100) 244 (96,06)

Óbito por dengue - - - - - - - - - - - -

Óbito por outra causa - - - - - - - - 1 (6,67) - - 1 (0,39)

Ignorado/em branco - - - - - - 7 (17,5) - 1 (6,67) 1 (0,66) - 9 (3,54)

Autóctone 3 (75,0) 1 (33,3) 1 (20,0) 14 (66,7) 1 (100) - - - - - - 20 (7,9)

Alóctone - 1 (33,3) 3 (60,0) 3 (14,3) - - - - - - - 6 (2,4)

Indeterminado 1 (25,0) 1 (33,3) 1 (20,0) 5 (23,8) - 1 (100) 40 (100) 11 (100) 14 (93,3) 80 (53,0) - 154 (60,6)

Ignorado - - - - - - - - 1 (6,7) 71 (47,0) 2 (100) 74 (29,1)

Caracterização (Local provável de infecção)

Distribuição dos casos

Classificação final

Evolução dos casos

Hospitalização



 
81 

 

 

Assim como uma tendência observada nos anos anteriores (2001-2006), 

os casos de dengue notificados em Ouro Preto entre 2007 e 2017 não diferiram 

de forma significativa entre os sexos feminino e masculino (p-valor = 0,39) 

(Figura 23), rejeitando a hipótese inicialmente postulada para esta variável. De 

maneira semelhante aos anos anteriores, esses casos também se mantiveram, 

em sua maioria, concentrados na faixa etária dos 20 a 39 anos 

(n = 118; 46,46%), seguidos pela faixa etária dos 40 a 59 anos 

(n = 72; 28,35%) (Figura 23). De fato, fazendo a comparação estatística pelas 

faixas etárias estabelecidas (com um intervalo de confiança de 95%), houve 

diferença mínima significativa (p-valor = 0,042), com essas duas faixas etárias 

diferindo entre si e das demais em ambos os sexos (Figura 23), confirmando a 

hipótese de que determinados grupos populacionais, do estrato faixas etárias, 

têm maior probabilidade de serem acometidos pela dengue no município de 

Ouro Preto, não diferindo, apesar disso, para o estrato sexo.  

 

Figura 23: Distribuição dos casos de dengue notificados no município de Ouro Preto, MG, no 

período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017, quanto ao sexo e faixa etária.  

 
Observação: Letras diferentes representam diferença mínima estatística significativa a 5% (IC 
95%).  
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Desejou-se testar a influência/importância da ocupação de cada 

paciente (sendo reflexo do grau de instrução dos indivíduos) como fator de 

proteção para a dengue. Conquanto, ao investigar as fichas de notificação do 

SINAN verificou-se que quase a totalidade das fichas (n = 251; 98,82%) tiveram 

este tópico ignorado (Figura 24). Assim sendo, não foi possível fazer 

inferências sobre a hipótese postulada para esta variável. 

Figura 24: Distribuição dos casos de dengue notificados no município de Ouro Preto, MG, no 

período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017, quanto à ocupação. 

 

 

Ao longo de toda a série temporal de 17 anos não houve nenhum 

registro de óbito tendo a dengue como causa base em Ouro Preto - MG. 

Durante esse período também não foram notificados casos de dengue com 

complicações (DCC) ou febre hemorrágica da dengue (FHD) no município.  
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6.2 – Distribuição espacial dos casos de dengue 

Diante da ausência de informações que permitissem o 

georreferenciamento dos casos de dengue notificados ao Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período que antecede o ano 

de 2007, apenas os 254 casos registrados entre janeiro de 2007 e dezembro 

de 2017 foram incluídos nas análises sobre a distribuição espacial da dengue 

no município de Ouro Preto.  

A Taxa de Incidência (TI) da dengue, para 10.000 habitantes, foi maior 

na área que compõe as sedes distritais do que na porção territorial que perfaz 

a sede municipal (distrito sede). Na área dos distritos (sedes distritais), aqueles 

em que se verificou a maior incidência de casos de dengue foram, 

respectivamente, Amarantina e Antônio Pereira, que superaram até mesmo a 

TI da sede municipal, seguidos por Glaura, Santo Antônio do Leite e Cachoeira 

do Campo. Aqueles distritos cujas TI foram menores são, em ordem 

decrescente, Rodrigo Silva, São Bartolomeu, Lavras Novas e Santa Rita de 

Ouro Preto. Verificou-se ainda a presença de cinco casos (1,97%) cujos locais 

de residência foram ignorados no preenchimento das fichas de notificação 

compulsória e outros oito casos com local de residência indeterminado 

(3,15%).  

As Tabelas 5 e 6 apresentam, ordenadamente, as Taxas de Incidência 

(por 10 mil habitantes) para as zonas de residência e distribuídas entre os 

distritos do município de Ouro Preto (incluindo o distrito Sede). A Figura 25 traz 

a representação, na forma de mapa temático (gradiente), dos distritos que 

apresentaram as menores e maiores taxas de incidência da dengue no 

território de Ouro Preto.  

Tabela 5: Taxas de Incidência (x10.000 habitantes) para as zonas de residência (aqui 

classificadas em sede municipal e sedes distritais) para a série histórica de 17 anos (2001 a 

2017) de ocorrência da dengue no município de Ouro Preto – MG.  

 

Zona de residência Frequência de casos População Incidência (x 10.000 hab.)

Sede municipal 110 37040 29,70

Sedes distritais 131 23675 55,30

Observação: Base populacional sujeita a alteração. Ignorados 5 casos; Indeterminados 8 casos.
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Tabela 6: Taxas de Incidência (x10.000 habitantes) para os distritos que compõem o município 

de Ouro Preto – MG, incluindo o distrito Sede, para a série histórica de 17 anos (2001 a 2017). 

 

 

 

Considerando-se exclusivamente os 110 casos de dengue ocorridos na sede 

municipal de Ouro Preto, entre 2007 e 2017, mais de 18% (n=20) ocorreram no 

bairro Bauxita (Figura 26), sendo esta a porção habitada da cidade de Ouro 

Preto que registrou mais casos de dengue. Os bairros Centro e São Cristóvão 

registraram nove casos cada (somando pouco mais de 16%), seguidos por 

Antônio Dias, Morro Santana e Nossa Senhora de Lourdes (sete casos, ou 

6,36% do total de casos, cada um) (Figura 26). Na Figura 27 é possível 

identificar, pela leitura do Mapa de Kernel, os pontos de calor (hot zones) para 

a ocorrência da dengue na sede do município de Ouro Preto. 

Os dados apresentados respaldam a hipótese de que a sede municipal e 

as sedes distritais apresentam diferenças nas taxas de incidência da dengue, 

haja vista que apresentam características distintas em alguns aspectos (que 

deverão ser discutidos posteriormente). O mesmo pode ser observado quanto 

à frequência de casos da dengue entre os bairros do distrito sede. 

Distrito Frequência de casos População Incidência (x 10.000 hab.)

Santa Rita de Ouro Preto 2 2964 6,75

Lavras Novas 1 1100 9,09

São Bartolomeu 1 920 10,87

Rodrigo Silva 1 700 14,29

Cachoeira do Campo 26 10556 24,63

Santo Antônio do Leite 2 800 25,00

Glaura 1 350 28,57

Sede 110 37040 29,70

Antônio Pereira 70 5185 135,00

Amarantina 27 1100 245,45

Observação: Base populacional sujeita a alteração. Ignorados 5 casos; Indeterminados 8 casos.
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Figura 25: Mapa temático apresentando, na forma de gradiente, os distritos que apresentaram as menores e maiores taxas de incidência da 

dengue no território de Ouro Preto, MG, entre os anos de 2007 e 2017. 
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Figura 26: Distribuição dos casos de dengue notificados entre os bairros da sede do município 

de Ouro Preto, MG, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017. 
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Figura 27: Mapa de Kernel indicando, dentre os bairros da sede municipal de Ouro Preto – MG, os pontos com maior ocorrência da dengue 

entre os anos de 2007 a 2017.  
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6.3 – Ocorrência e distribuição dos vetores da dengue 

6.3.1 – Distribuição espacial dos vetores  

Utilizando-se armadilhas de oviposição (Ovitrampas), apenas os eventos 

de amostragem bem-sucedidos em cada sítio amostral foram computados, 

representando um esforço amostral de 1.009 armadilhas (82,36%) de um total 

de 1.225 armadilhas instaladas em 41 sítios amostrais (Anexo 6). Ao longo de 

sete campanhas amostrais, que ocorreram em intervalos de dois em dois 

meses, entre novembro de 2016 e novembro de 2017 (um ano hidrológico), um 

total de 19.451 ovos de mosquitos Aedes sp. foram coletados no município de 

Ouro Preto.  

Tanto a percentagem de armadilhas positivas (que resulta no Índice de 

Positividade de Ovitrampas, IPO) quanto o número médio de ovos por 

armadilha positiva (fornecendo o Índice de Densidade de Ovos, IDO) foram 

maiores nas sedes dos distritos do que na sede municipal (Figura 28). Na área 

dos distritos, os maiores valores de IPO foram observados em Santo Antônio 

do Leite e Glaura, seguidos por Santo Antônio do Salto, Antônio Pereira 

(incluindo a Vila Samarco), Amarantina e Cachoeira do Campo (Figura 29a). O 

maior IDO também foi encontrado no distrito de Santo Antônio do Leite, 

seguido, respectivamente, por Antônio Pereira, Santo Antônio do Leite e 

Cachoeira do Campo (Figura 29b). O distrito de Lavras Novas, incluindo o 

subdistrito Chapada, foi aquele com menores valores de IPO e IDO (Figuras 

29ab). O mapa de Kernel indicando os valores de IPO e IDO para os distritos 

de Ouro Preto é apresentado nas Figuras 30 e 31.  
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Figura 28: Índices de Positividade de Ovitrampas (IPO) e de Densidade de Ovos (IDO), com 

para a sede municipal e sedes distritais do município de Ouro Preto, MG.  

 

 

Figura 29: Índices de Positividade de Ovitrampas (a) e de Densidade de Ovos (b) para os 

distritos (sedes distritais) do município de Ouro Preto, MG.  
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Figura 30: Mapa de Kernel com os índices de positividade de Ovitrampas (IPO) calculados para os distritos que compões o território de Ouro Preto – 

MG (dados coletados entre novembro de 2016 e novembro de 2017). 
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Figura 31: Mapa de Kernel com os índices de densidade de ovos (IDO) calculados para os distritos que compões o território de Ouro Preto – MG 

(dados coletados entre novembro de 2016 e novembro de 2017). 
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Na sede municipal, os bairros com maior densidade de ovos (IDO) 

foram, respectivamente, Santa Cruz, Novo Horizonte, São Cristóvão, Lagoa do 

Gambá, Centro e Veloso. Os bairros Lagoa do Gambá, São Cristóvão e Novo 

Horizonte também foram os que apresentaram maiores valores de positividade 

de armadilhas (IPO), além do bairro Antônio Dias, que similarmente chama a 

atenção para esse indicador. A Figura 32 apresenta os valores de IDO e IPO 

para os bairros da sede municipal de Ouro Preto. Também é possível visualizar 

os valores de IDO e IPO para os bairros da sede municipal de Ouro Preto nas 

Figuras 33 e 34, que apresentam os mapas de Kernel para esses dois 

conjuntos de dados.  

Figura 32: Índices de Densidade de Ovos e de Positividade de Ovitrampas para os bairros da 

sede municipal de Ouro Preto, MG.  
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Figura 33: Mapa de Kernel com os índices de positividade de Ovitrampas (IPO) calculados para os bairros da sede municipal de Ouro Preto – MG 

(dados coletados entre novembro de 2016 e novembro de 2017). 
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Figura 34: Mapa de Kernel com os índices de densidade de ovos (IDO) calculados para os bairros da sede municipal de Ouro Preto – MG (dados 

coletados entre novembro de 2016 e novembro de 2017). 
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Esses resultados confirmam a hipóteses de que a ocorrência dos 

vetores da dengue varia em função da zona de moradia (sede municipal ou 

sedes distritais) e entre os bairros da sede municipal. Entretanto, contrariando 

o que foi postulado em relação à altitude média das localidades amostradas, 

tanto para os bairros da sede municipal (IPO com r = -0,1470 e p-valor = 

0,4467 / IDO com r = -0,1360 e p-valor = 0,4817) quanto para as sedes 

distritais (IPO com r = -0,1604 e p-valor = 0,6185 / IDO com r = -0,2351 e p-

valor = 0,4621), essa variável não apresenta relação com a ocorrência dos 

vetores da dengue na área de estudo (Figuras 35 a 40).  

Figura 35: Índice de positividade de Ovitrampas e altitude média calculados para os bairros da 

sede do município de Ouro Preto, MG.  

 

Figura 36: Índice de densidade de ovos (IDO) e altitude média calculados para os bairros da 

sede do município de Ouro Preto, MG. 
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Figura 37: Índice de positividade de Ovitrampas (IPO) e altitude média calculados para os 

distritos do município de Ouro Preto, MG.  

 

 

Figura 38: Índice de densidade de ovos (IDO) e altitude média calculados para os distritos do 

município de Ouro Preto, MG.  
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Figura 39: Mapa temático considerando a altimetria de cada bairro amostrado na sede municipal de Ouro Preto, MG, e os valores de IPO e IDO para 

cada um desses sítios amostrais.  
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Figura 40: Mapa temático considerando a altimetria das sedes distritais do município de Ouro Preto, MG, e os valores de IPO e IDO para cada um 

desses sítios amostrais.  
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Adicionalmente aos cálculos de IPO e IDO, uma amostra representativa 

dos ovos de Aedes sp. coletados (9.828 ovos; 50,53%) foi colocada em 

recipiente com água para a eclosão de larvas, com a finalidade de investigar 

como as espécies vetoras da dengue se distribuem (composição) entre as 

localidades contempladas pelo estudo. A taxa de eclosão de larvas foi de 

41,42% (n = 4.071), das quais emergiram 1.816 espécimes pertentes à espécie 

Aedes aegypti (44,6%) e 2.255 pertencendo à espécie Aedes albopictus 

(55,4%), não diferindo estatisticamente para a abundância total dessas duas 

espécies no município (p-valor = 0,1809) (Figura 41) e nem para a ocorrência 

das espécies Aedes aegypti (p-valor = 0,9419) e Aedes albopictus (p-valor 

= 0,7002) entre a sede municipal e as sedes distritais (Figura 42). Também não 

foi constatada diferença mínima estatística para a abundância de cada espécie 

entre os distritos (considerados isoladamente) (Figura 44) e nem entre os 

bairros da sede municipal (Figura 44). Desse modo, a abundância de cada 

espécie de mosquitos vetores da dengue não parece variar em função da zona 

de moradia (sede municipal e sedes distritais) e nem entre os bairros da sede 

municipal. Devido ao grande número de dados gerados, os resultados das 

análises supracitadas são apresentados no Anexo 8.  

Figura 41: Abundância total das espécies de mosquitos vetores da dengue, Aedes aegypti e 

Aedes albopictus, coletadas no município de Ouro Preto, MG, entre novembro de 2016 e 

novembro de 2017. 
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Figura 42: Abundância de mosquitos das espécies vetoras da dengue para as zonas de 

moradia, sede municipal e sedes distritais, de Ouro Preto, MG. 

 

 

Figura 43: Abundância de mosquitos das espécies vetoras da dengue para os distritos do 

município de Ouro Preto, MG, considerando-os isoladamente.  
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Figura 44: Abundância de mosquitos das espécies vetoras da dengue para os bairros da sede 

municipal (distrito sede) de Ouro Preto, MG. 

 

 

Houve sítios onde apenas uma espécie foi registrada. Entre as sedes 

dos distritos, Aedes albopictus ocorreu isoladamente em cinco localidades: 

Lavras Novas (incluindo o subdistrito Chapada), Rodrigo Silva (incluindo o 

subdistrito Bocaina) e Santo Antônio do Salto. Em todos os demais distritos 

amostrados, incluindo o distrito sede, foram registradas as espécies A. aegypti 

e A. Albopictus em simpatria, sem que A. aegypti ocorresse isoladamente em 

nenhum deles. Já na sede municipal a espécie Aedes aegypti ocorreu de 

maneira isolada nos bairros Nossa Senhora das Dores (Alto das Dores) e Vila 

Itacolomy. Em contrapartida, registrou-se A. Albopictus ocorrendo 

separadamente nos bairros Morro Santana, Santa Cruz, Vila Aparecida e Vila 

dos Engenheiros. Em todos os demais bairros do distrito sede as duas 

espécies ocorreram de maneira conjunta. As Figuras 45 e 46 apresentam os 

mapas da ocorrência das espécies vetoras da dengue no município de Ouro 

Preto, subsequentemente, entre as sedes distritais e nos bairros do distrito 

sede.   
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Figura 45: Mapa da ocorrência das espécies vetoras da dengue entre os distritos do município de Ouro Preto, MG.   
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Figura 46: Mapa da distribuição das espécies vetoras da dengue entre os bairros da sede municipal de Ouro Preto, MG.   
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6.3.2 – Ocorrência dos vetores da dengue ao longo dos períodos de chuva 

e estiagem  

Em relação à variação da quantidade de ovos de mosquitos do gênero 

Aedes amostrados durante os doze meses de coleta (entre novembro de 2016 

e novembro de 2017), o período amostral pôde ser dividido entre as estações 

chuvosa (novembro a março) e seca (abril a outubro), de acordo com Nimer 

(1989), como descrito na Tabela 7. De encontro à hipótese postulada, a 

quantidade total de ovos dos mosquitos transmissores da dengue diferiu de 

maneira significativa ao longo do ano, entre as estações de seca e chuvosa   

(p-valor < 0.0001), sendo que o número de ovos recolhidos nas armadilhas 

Ovitrampas durante o período chuvoso (n = 16.785) foi quase sete vezes maior 

do que o ocorrido no período de estiagem (n = 2.666) (Figura 47), com maior 

concentração de ovos recolhidos (Figura 48a) e, consequentemente, maior 

abundância tanto de Aedes aegypti quanto de A. albopictus (Figura 48b), nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2017 (final do período chuvoso) e no mês de 

novembro nos anos 2016 e 2017 (início do período chuvoso).  

Tabela 7: Caracterização das campanhas de amostragem com armadilhas Ovitrampas entre as 

estações Seca e Chuvosa, no período compreendido entre novembro de 2016 e novembro de 

2017, no município de Ouro Preto, MG. 

 

 

 

 

 

 

Campanha Mês Estação

1 nov/16 Chuvosa

2 jan/17 Chuvosa

3 mar/17 Chuvosa

4 mai/17 Seca

5 jul/17 Seca

6 set/17 Seca

7 nov/17 Chuvosa
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Figura 47: Distribuição do total de ovos de mosquitos Aedes sp. coletados utilizando-se 

armadilhas Ovitrampas no município de Ouro Preto, MG, entre as estações Seca e Chuvosa, 

para o período compreendido entre novembro de 2016 e novembro de 2017.  

 

Figura 48: Distribuição do total de ovos de mosquitos Aedes sp. coletados (A) e da abundância 

das espécies vetoras da dengue (B), utilizando-se armadilhas Ovitrampas, no município de 

Ouro Preto, MG, entre os meses em que cada uma das sete campanhas amostrais ocorreu. 
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6.3.3 – Comparação entre a eficácia das metodologias de amostragem 

para a ocorrência de vetores da dengue no município de Ouro Preto 

Os valores obtidos para o Índice de Edifício (IE) do Levantamento de 

Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa), realizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Ouro Preto (SMS-OP) por meio de busca ativa, ao longo dos 12 

meses em que as armadilhas Ovitrampas estiveram em atividade, quando 

comparados com o Índice de Positividade de Ovitrampas (IPO) fornecidos 

pelas mesmas, mostraram-se inferiores em todos os estratos nos quais a SMS-

OP realiza corriqueiramente seus inquéritos entomológicos (Tabela 8). Ao 

analisar o mapa que compara a amplitude do sucesso amostral dessas duas 

metodologias (Figura 49), observa-se também que houve registro da ocorrência 

de vetores da dengue por meio de armadilhas de oviposição em todos os 

estrados, e em quase 100% dos bairros, destinados ao levantamento, ao passo 

que em apenas três desses estratos, com parcos 28 imóveis positivos, 

distribuídos em quatro bairros, registrou-se a ocorrência de Aedes sp. por 

busca ativa (LIRAa). Dessa forma, de maneira assertiva à hipótese proposta, 

os dados para a ocorrência de vetores da dengue no município de Ouro Preto 

encontrados por este estudo divergem daqueles encontrados pelos 

levantamentos realizados pelo órgão municipal de saúde (metodologia 

preconizada pelo Ministério da Saúde até a data de realização deste trabalho), 

evidenciando a superioridade das armadilhas Ovitrampas na eficácia para 

coleta de mosquitos vetores da dengue na área de estudo. 
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Tabela 8: Índice de Edifício (IE) para os Levantamentos de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) realizados, por meio de busca ativa, pela    

Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto (SMS-OP) e Índice de Positividade de Ovitrampa (IPO) calculados para as amostragens em campo    

realizadas em um ano hidrológico (entre novembro de 2016 e novembro de 2017), para os estratos do monitoramento entomológico do órgão     

municipal de saúde. 

Observação: O LIRAa permite o cálculo do Índice de Edifício (IE), sinônimo para o Índice de Infestação Predial (IIP), que corresponde à 

percentagem de edifícios positivos para larvas de Aedes sp. e pode ser interpretado com certo grau de analogia ao Índice de Positividade das 

armadilhas Ovitrampas (IPO), desde que considerando-se uma única armadilha instalada por imóvel. 

 

 

 

Imóveis vistoriados Imóveis positivos Índice de Edifício (IE) Imóveis vistoriados Imóveis positivos Índice de Positividade de Ovitrampas (IPO)

Estrato 1 1809 8 0,44 252 217 86,11

Estrato 2 1090 3 0,28 147 120 81,63

Estrato 3 1015 4 0,39 209 158 75,60

Estrato 4 997 9 0,90 210 102 48,57

Estrato 5 466 4 0,86 70 66 94,29

Total 5377 28 0,52 888 663 74,66

Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti  (LIRAa) Amostragem por armadilhas Ovitrampas
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Figura 49: Mapa comparativo do sucesso amostral e da amplitude amostral para o Levantamento de índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) e 

coletas com armadilhas de oviposição (Ovitrampas), realizados entre novembro de 2016 e novembro de 2017, no município de Ouro Preto, MG. 
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7 – DISCUSSÃO  

Entre os anos de 2001 a 2017, 273 casos de dengue foram registrados 

em Ouro Preto, com três epidemias sendo evidenciadas: 2010, 2013 e 2016. 

Os dados aqui levantados demonstraram um aumento gradual na incidência de 

casos de dengue nesse município do estado de Minas Gerais ao longo dos 

anos, com a primeira notificação de caso da doença ocorrendo no ano de 2001 

e com o registro de casos autóctones e exportação de casos para outras 

localidades ocorrendo a partir de 2003. Constatamos que a dengue se manteve 

endêmica na região nesses 17 anos e, diferentemente do que foi apontado por 

Pedrosa (2013), que considerou como recente (após 2009) a colonização de 

Ouro Preto pelos vetores da doença, a conquista do território do município por 

mosquitos do gênero Aedes não pode ser descrita como tendo ocorrido há tão 

pouco tempo assim. Ao comparar os dados encontrados em nosso estudo com 

aqueles apresentados por Pedrosa (2013) podemos inferir que a relativamente 

pequena ocorrência desses vetores na região, descrita pela autora, parece 

estar assumindo uma nova dinâmica, acarretando, consequentemente, na 

mudança do perfil epidemiológico da doença no território.   

Nos últimos anos o avanço da circulação de sorotipos do Dengue vírus, 

atrelado ao aumento da ocupação territorial pelos vetores da doença, acabou 

por levar um grande número de regiões a passar de não-endêmicas (sem 

presença do vírus) para hipoendêmicas (presença de um único sorotipo do 

vírus); daí para a situação de hiperendemicidade (circulação concomitante de 2 

ou mais sorotipos) foi um passo (Teixeira, 2014). Atualmente, a dengue é um 

dos principais problemas de saúde pública no mundo e é considerada uma das 

principais doenças em expansão pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(Gabriel et al. 2018). No cenário brasileiro da dengue, a região Sudeste tem 

acumulado mais de 60% do total de casos registrados no país (Brasil, 2019), 

estando o estado de Minas Gerais em destaque para a incidência da doença 

em âmbito nacional (Brasil, 2019).  

As doenças infecciosas transmitidas por vetores, como a dengue, vêm 

se agravando devido às consequências das mudanças climáticas, pois são 
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influenciadas por variáveis, como temperatura, umidade relativa do ar, 

precipitação, entre outras (Gabriel et al. 2018). A pluviosidade é um fator 

importante para o surgimento de potenciais criadouros, para a sobrevivência e 

para a reprodução do Aedes aegypti (Barbosa & Da Silva, 2016) e, nos últimos 

anos, diversos autores têm buscado, com êxito, relacionar variáveis climáticas 

e a incidência de dengue (e.g. Ribeiro et al. 2006; Pareda et al. 2014; 

Butterworth et al. 2017). Deste modo, a mudança no regime das chuvas e 

alterações nas temperaturas médias são fatores determinantes para a 

incidência da dengue na área de estudo, já que neste trabalho também se 

constatou ser significativa a relação entre essas duas variáveis e o aumento da 

incidência da doença e da densidade populacional dos seus vetores (esta 

última detalhada melhor logo adiante).  

Como em outros estudos conduzidos no território brasileiro (Costa et al. 

2011; Evangelista et al. 2012; Nascimento et al. 2015; Ferreira et al. 2018), a 

incidência de casos de dengue não diferiu de maneira significativa entre o sexo 

dos pacientes acometidos (embora o número de casos tenha sido levemente 

maior entre as mulheres). Corroborando também com outros estudos de serie 

temporal no Brasil, a dengue ocorreu com mais frequência, em ambos os 

sexos, nas faixas etárias compreendidas entre 20 e 59 anos (Costa et al. 2011; 

Evangelista et al. 2012; Nascimento et al. 2015; Ferreira et al. 2018). Apesar 

dos referidos trabalhos não mencionarem de maneira mais profunda sobre 

quais características desses estratos etários favorecem a ocorrência da 

dengue, é plausível a relação entre as atividades laborais ou comportamento 

social e o período de atividade dos vetores da dengue, com forrageio durante o 

período diurno, especialmente nas primeiras horas do dia e no crepúsculo 

vespertino (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002).  

A dengue é um problema de saúde pública mundial, emergindo de forma 

pandêmica em várias partes do mundo, especialmente em áreas pobres 

urbanas, subúrbios e zona rural, mas também afetando bairros mais ricos em 

países tropicais e subtropicais (Braga & Valle, 2007a). Neste trabalho, a 

incidência de casos de dengue foi maior na área dos distritos do que na sede 

municipal, onde se localiza a cidade de Ouro Preto. Entretanto, quando 
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analisados os distritos de maneira isolada, observou-se que, em consonância 

com a literatura (Medronho, 2006; Braga & Valle, 2007a; Mendonça et al. 

2009), a incidência da dengue é maior justamente naquelas localidades que 

possuem características de centros urbanos, com grandes concentrações 

humanas, como os distritos de Amarantina e Antônio Pereira. O mesmo pôde 

ser observado comparando-se a frequência de casos de dengue entre os 

bairros da sede municipal, onde o bairro Bauxita, em que há grande 

concentração de pessoas em virtude da presença do campus da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), apresenta maiores valores, seguido pelas 

áreas que constituem a região central e parte da periferia da cidade de Ouro 

Preto (bairros São Cristóvão, Centro, Nossa Senhora de Lourdes, Morro 

Santana, Antônio Dias e Pilar, sucessivamente). 

O acontecimento de epidemias de dengue está diretamente relacionado 

com a presença e a densidade de seus vetores (Gomes, 1998; Braga & Valle, 

2007a) e, como toda doença vetorial, sua ocorrência tem relação direta com a 

ecologia e distribuição do seu agente transmissor, ecologia dos hospedeiros, 

variáveis ambientais e a forma como se dá a ocupação do espaço natural pelas 

populações humanas (Forattini, 1992). Nossos dados sobre a distribuição da 

fauna vetora da dengue no município de Ouro Preto ajudam a entender melhor 

a distribuição da própria doença no seu território. Assim como para as taxas de 

incidência da dengue, os índices de positividade de Ovitrampas (IPO) e de 

densidade de ovos (IDO) foram maiores na área dos distritos que na sede do 

município. Tendo em vistas que o Aedes aegypti é o principal vetor da doença 

no Brasil e que a espécie apresenta alto grau de sinantropia (Consoli & 

Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002) não é difícil concluir que esses são 

os motivos pelos quais as taxas de incidência da dengue e a ocorrência dos 

mosquitos vetores são igualmente elevadas em alguns distritos com maior 

concentração de munícipes (a exemplo de Antônio Pereira e Cachoeira do 

Campo) e, no caso da sede municipal, nos bairros onde a alta concentração de 

pessoas soma-se a condições mais precárias de moradias (embora estas não 

tenham sido avaliadas em nosso trabalho), como é o caso de Santa Cruz, Novo 

Horizonte e São Cristóvão.  
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Todavia, algumas localidades com características rurais, como o distrito 

de Santo Antônio do Salto, também apresentaram valores altos para IPO e 

IDO. É necessário ressaltar que nessas localidades, assim como em alguns 

bairros da sede municipal que se destacam por apresentarem diversos pontos 

com remanescentes florestais e áreas verdes urbanas (como Lagoa do Gambá 

e Santa Cruz), houve predomínio da espécie Aedes albopictus, que em alguns 

casos chegou até mesmo a ocorrer isoladamente. De fato, a abundância de 

cada espécie de mosquitos vetores da dengue não parece variar em função da 

zona de moradia (sede municipal e sedes distritais) e nem entre os bairros da 

sede municipal. Entretanto, não obstante a ausência de diferença para a 

inferência estatística, também chama a atenção o elevado número de A. 

aegypti em outros locais (como os distritos de Antônio Pereira e Santo Antônio 

do Leite e os bairros Vila Itacolomy e Nossa Senhora das Dores/Alto das 

Dores, no distrito sede).  

Estes apontamentos indicam a existência de diferentes microambientes 

propensos ao desenvolvimento e manutenção de ambas as espécies vetoras 

da dengue no território de Ouro Preto, além de reforçarem a ideia de que as 

áreas verdes urbanas possuem importante papel na dinâmica desses insetos 

vetores no município, como mencionado por Pedrosa (2013). Esses ambientes 

podem servir como abrigos para mosquitos advindos de outras áreas, com 

maior grau de urbanização (Silva & Lozovei, 1998), em virtude da possiblidade 

de exclusão competitiva, já que Aedes aegypti, além de preferir esses locais 

(Forattini, 2002), é relatado como melhor competidor em áreas urbanas que A. 

albopictus (Passos et al. 2003), que por sua vez é descrito como vetor silvestre 

da doença no Brasil (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). 

Zequi et al. (2005) menciona que a proximidade de ambientes florestais, como 

áreas verdes urbanas, com aglomerados humanos torna-os mais vulneráveis 

às interferências antrópicas negativas, podendo vir a acumular lixo e entulhos 

de construção civil com potencial para a retenção de água, tornando-se 

criadouros artificiais para dípteros da família Culicidae. É importante considerar 

ainda a existência de criadouros naturais nesses espaços que também podem 

ser úteis para a procriação de Culicídeos (Zequi et al. 2005), inclusive espécies 

com importância médica e epidemiológica (Tissot & Navarro-Silva, 2004). 
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Como já mencionamos, as epidemias de dengue estão intimamente 

associadas com a ocorrência e o adensamento populacional de seus vetores 

(Gomes, 1998; Braga & Valle, 2007a) que, por sua vez, estão condicionados a 

um conjunto de variáveis ambientais, além, é claro, das interferências da ação 

humana nos ambientes naturais (Forattini, 1992). As condições climáticas 

(temperatura, pluviosidade, altitude) interferem no ciclo vital do Aedes aegypti 

(Zara et al. 2016), além da domiciliação, dispersão, repasto e reprodução 

(Donalísio & Glasser, 2002). As três epidemias de dengue verificadas na série 

histórica para o município de Ouro Preto (em 2010, 2013 e 2016) ocorreram no 

período de transição entre as estações chuvosa e seca, com os valores mais 

altos para a incidência da doença observados no início da estação seca de 

2016 (no mês de abril).  

Como constatado, esperava-se variação na abundância dos vetores da 

dengue ao longo do ano devido à sazonalidade pronunciada da região, com a 

estação chuvosa de novembro a março e inverno seco (Nimer, 1989). A 

quantidade total de ovos de Aedes sp. coletados nas armadilhas Ovitrampas 

durante o período chuvoso foi significativamente maior do que durante as 

amostragens que ocorreram no período de estiagem. A maior concentração de 

ovos recolhidos e, consequentemente, a maior abundância de Aedes aegypti e 

A. albopictus também foi verificada nos meses de transição entre essas duas 

estações climáticas. Forattini (2002) cita que há uma relação positiva entre as 

condições do clima, caracterizadas pelas precipitações atmosféricas e 

temperaturas elevadas, e a transmissão de dengue devido ao aumento de 

vetores da doença. Janzen (1967) mencionou que as condições climáticas 

favorecem a atividade dos insetos, que se intensifica na transição entre as 

estações de seca e chuvosa, todavia, com menor atividade durante o ápice das 

chuvas Borchert (1983). O período de chuvas no Brasil faz com que casos de 

dengue se intensifiquem (Brasil, 2019) e chega a ser consensual entre os 

pesquisadores a importância dessa variável para a previsão de surtos e para 

as medidas de controle da doença.  

Próprio das regiões tropical e subtropical, o Aedes aegypti não resiste a 

baixas temperaturas presentes em altitudes elevadas (Lozano-Fuentes et al. 
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2012). Lozano-Fuentes et al. (2012), avaliou o teto de elevação para essa 

espécie vetora no México, ao longo de um gradiente de altitude que variou da 

cidade de Veracruz (ao nível do mar) até a cidade de Puebla (∼2.100 m). No 

estudo em questão, concluíram que A. aegypti era comumente encontrado até 

1.700 m, mas raro na faixa de altitude de 1.700 m a 2.130 m. O aquecimento 

global e as mudanças climáticas podem colocar em risco cidades de alta 

altitude para a transmissão do vírus da dengue. Devido às mudanças climáticas 

esperadas no futuro, a distribuição da dengue no país tende a mudar, com a 

migração da doença avançando cada vez mais para localidades mais altas, do 

norte para o sul do Brasil (Pareda et al. 2014). A ampla distribuição territorial 

dos mosquitos vetores da dengue evidenciada neste estudo para Ouro Preto, 

situado numa região montanhosa e com altitude média variando de 700 m a 

1.722 m, indica que o território do município, em sua totalidade, apresenta risco 

para a contaminação pelo Dengue vírus. No entanto, a ausência de relação 

entre a altitude média de cada localidade amostrada e os índices que nos 

permitem inferir sobre a ocorrência dos vetores da dengue (IPO e IDO), reforça 

que as variáveis climáticas (temperatura e pluviosidade) explicam melhor a 

ocorrência dos mesmos no ambiente.  

A principal finalidade do monitoramento de fatores de risco biológico 

relacionados aos vetores de doenças é o mapeamento de áreas de risco em 

determinados territórios (Braga & Valle, 2007b). O uso de armadilhas para 

detectar a presença do Aedes aegypti é uma técnica dos tempos de Oswaldo 

Cruz (Cruz, 1909 apud Lima et al. 1989). O método mais preciso de avaliação 

do risco da dengue por vigilância vetorial é aquele que quantifica 

especificamente vetores da dengue que estão ativamente à procura de repasto 

sanguíneo: fêmeas adultas de A. aegypti e, ocasionalmente, A. albopictus 

(Pepim et al. 2013).  

No Brasil, nos programas de controle da dengue, os métodos 

tradicionais de monitoramento de vetores incluem a coleta de larvas e pupas 

(ou pesquisa larvária, como é comumente denominada) realizada em depósitos 

de água localizados nas residências e imóveis de interesse, como borracharias, 

ferros-velhos e cemitérios, ou quaisquer outros tipos de imóveis considerados 
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estratégicos, por produzirem grande quantidade de mosquitos adultos (Lima et 

al. 1989; Braga & Valle, 2007b; Pepim et al. 2013). A pesquisa larvária só pode 

prever o número de mosquitos que vai sobreviver até a idade adulta, em vez de 

medir diretamente o número de adultos (Pepim et al. 2013). Portanto, esse não 

é um bom preditor da abundância de imagos, sendo ineficaz para estimar o 

risco de transmissão, embora venha sendo utilizado pelo Ministério da Saúde 

do Brasil com essa finalidade (Braga & Valle, 2007b). 

Outro método utilizado é a captura de mosquitos adultos por aspiração 

(Braga & Valle, 2007b; Pepim et al. 2013). No entanto, essa técnica de coleta 

de mosquitos é pouco específica e muito trabalhosa (Braga & Valle, 2007b), 

além de não visar especificamente às fêmeas dos mosquitos (Pepim et al. 

2013). Braga & Valle (2007b) reforçam que já que a relação entre as coletas e 

os números absolutos de adultos é desconhecida, uma vez que os mosquitos 

adultos repousam dentro e fora das casas (frequentemente em locais pouco 

acessíveis), e o número deles coletado representa apenas uma estimativa do 

total, essa informação tem valor limitado para uma avaliação do risco de 

transmissão. 

A OMS enfatiza que as atividades de controle da transmissão da dengue 

devem ser direcionadas ao Aedes aegypti (ou qualquer outro vetor com 

evidência de transmissão) não apenas nos seus estágios imaturos (ovo, larva e 

pupa), como também no estágio adulto, nas residências e suas imediações, 

onde ocorra o contato homem-vetor, tais como escolas, hospitais e locais de 

trabalho (WHO, 2016a). É conhecido o alto potencial dos mosquitos da espécie 

A. aegypti para a utilização de uma vasta gama de habitats, tanto naturais 

quanto artificiais, como criadouros de larvas, sendo que alguns habitats, como 

recipientes feitos pelo homem, produzem um grande número de mosquitos 

adultos (WHO, 2016a). Também existem relatos dessa plasticidade na busca e 

utilização de criadouros por A. albopictus (Pancetti et al. 2015). 

O monitoramento dos vetores da dengue em Ouro Preto na época da 

realização deste estudo consistia, basicamente, na pesquisa larvária realizada 

pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), caracterizada pelo LIRAa 

(Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti) e Levantamento de Índice 
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(LI) de infestação do A. aegypti. A pesquisa larvária, embora preconizada pelo 

Ministério da Saúde brasileiro (MS), é uma técnica de levantamento 

entomológico considerada deficiente em alguns aspectos (Braga & Valle, 

2007b; Pepim et al. 2013), especialmente quando utilizada isoladamente e em 

localidades onde a densidade de vetores é baixa, como é o caso do município 

de Ouro Preto. Outrossim, a pesquisa larvária no município era realizada 

apenas na sede municipal e em outras poucas localidades de interesse 

específico, deixando a maioria dos distritos descobertos pelo programa de 

monitoramento vetorial. Em detrimento, verifica-se uma lacuna de informações 

na vigilância epidemiológica de Ouro Preto, uma vez que os levantamentos 

entomológicos municipais não contemplam a totalidade de seu território.  

Nosso trabalho evidenciou a superioridade das armadilhas de oviposição 

(Ovitrampas) na eficácia para coleta de mosquitos vetores da dengue em todo 

o território do município de Ouro Preto. Essas armadilhas, destinadas à coleta 

de ovos de Aedes aegypti e, eventualmente, de A. albopictus, estão entre as 

metodologias de monitoramento de vetores da dengue preconizadas pela OMS 

(WHO, 2009; WHO, 2016a). Desde os primórdios da sua utilização esse tipo de 

armadilha passou a ser recomendadas para o monitoramento de populações 

de A. aegypti (Fay & Perry, 1965) e a superioridade dessa técnica em relação à 

pesquisa larvária para verificação da ocorrência dos vetores da dengue foi 

demonstrada logo após o início da utilização das Ovitrampas (Fay & Eliason, 

1966).  

Atualmente, considera-se que a amostragem por meio de Ovitrampas, 

especialmente em locais onde a densidade vetorial é baixa, apresenta alta 

sensibilidade para as espécies (acima de 90%) (Fiocruz, 2014b). Esse tipo de 

técnica de amostragem também possui um custo operacional reduzido e simula 

o ambiente ideal para a oviposição (Fay & Eliason, 1966; Fiocruz, 2014b) e, por 

isso, já vem sendo incorporada aos métodos dos programas de controle da 

dengue de alguns municípios brasileiros. Dessa forma, as armadilhas de 

oviposição permitem calcular a infestação de um local e a taxa de fêmeas 

presentes no ambiente (Fay & Eliason, 1966), além de prever a possibilidade 

de futuros surtos (Fiocruz, 2014). 
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8 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A ausência de informações sobre a ocorrência da dengue para o período 

anterior ao ano de 2001, tanto nos arquivos da Secretaria Municipal de Saúde 

de Ouro Preto (SMS-OP) quanto na base de dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), representou 

entrave para a identificação do caso índice da dengue para o município de 

Ouro Preto. As mudanças no sistema operacional do DATASUS, além de 

problemas inerentes ao seu processo de implantação em nível nacional, 

também cingiram a análise espacial dos dados. Essas análises ficaram restritas 

às notificações realizadas a partir de 2007, já que a SMS-OP não mantinha 

arquivadas às fichas do SINAN anteriores a esse ano e a plataforma de dados 

digitais do Governo Federal não disponibilizava tais informações, não 

permitindo o georreferenciamento dos casos de dengue notificados ao Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período que antecede o 

ano de 2007.  

A ausência de informações básicas nas fichas de notificação 

compulsória da dengue, cujo preenchimento completo de todas as 

informações, por todo e qualquer profissional da área da saúde, por 

determinação do Ministério da Saúde do Brasil (MS), é compulsório, também 

foi um problema no levantamento de dados secundários sobre a incidência da 

doença no município. Por exemplo, não foi possível testar a 

influência/importância da ocupação de cada paciente na incidência da dengue, 

já que quase a totalidade das fichas preenchidas teve este tópico ignorado. Em 

muitos casos verificou-se que mesmo informações cruciais como o local de 

moradia dos pacientes também deixaram de ser preenchidas pelos 

profissionais de saúde. 

No caso da coleta de dados primários para a fauna vetora da dengue as 

maiores dificuldades relacionaram-se com a escassez ou limitação de recurso 

financeiro e dificuldades logísticas, como transporte intermunicipal, que 

impediram a amostragem em duas localidades situadas em áreas mais 

distantes da sede e de difícil acesso. 
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS, IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E 

PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

A distribuição da dengue é limitada pela distribuição dos seus vetores, 

muito embora sua simples presença não seja suficiente para tanto (Costa & 

Calado, 2016). O padrão de transmissão desse agravo à saúde humana 

depende da interação de vários parâmetros, incluindo a dinâmica de 

multiplicação viral, a ecologia e o comportamento dos mosquitos que o 

transmitem, além do comportamento e imunidade de seus hospedeiros 

humanos (Jansen & Beebe, 2010). Os estudos locais ganham importante 

destaque nesse contexto, pois é na escala geográfica local que o processo de 

transmissão da doença ocorre, permitindo a observação de variáveis e 

indicadores que, em outros níveis de análise, não seriam perceptíveis (Flauzino 

et al. 2011). 

O estudo da ecologia de vetores é o pilar central da vigilância 

entomológica (Donalísio & Glasser, 2002). Estratégias eficientes para a 

prevenção e controle da dengue podem ser construídas a partir de um maior 

número de informações sobre seus agentes transmissores (Codeço et al. 

2010). O papel das políticas públicas na minimização dos impactos da dengue 

na saúde da população e na economia do país deve se concentrar em 

antecipar as condições que favorecem a ocorrência de surtos e epidemias 

localmente, já que o controle em nível local tende a ser facilitado. Nosso 

trabalho vem complementar as escassas informações sobre os vetores da 

dengue em Ouro Preto, MG, demonstrando lacunas na cobertura da vigilância 

entomológica do serviço de vigilância epidemiológica local. Além disso, por ser 

o primeiro trabalho a abordar em larga escala a distribuição da dengue e de 

seus vetores no espaço e no tempo para o município, representa um marco 

nas estratégias futuras de combate à dengue em Ouro Preto.  

Ao longo do desenvolvimento das atividades, o projeto contribuiu para a 

criação e efetivação de diversas ações da “Comissão Permanente da 

Universidade Federal de Ouro Preto para o Enfrentamento aos Vetores da 

Dengue” e do “Comitê Municipal de Combate à Dengue de Ouro Preto”, 

estreitando os laços entre as pesquisas realizadas na instituição de ensino e as 
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ações da gestão pública direcionadas para o combate à dengue e seus vetores 

no município. 

A autoctonia de casos da dengue e a ocorrência da fauna vetora no 

município de Ouro Preto podem ser influenciadas também por fatores não 

verificados em nosso estudo, como o conjunto de variáveis descritas como 

“macrodeterminantes sociais da dengue” pela Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) (1991). As variáveis a serem consideradas são: ABAST - 

percentagem de domicílios com canalização de água interna; SANIT - 

percentagem de domicílios com ligação sanitária na rede geral; DOMPRO - 

percentagem de domicílios de propriedade do chefe da família; LIXO - 

percentagem de domicílios com coleta direta de lixo; MORDOM - número 

médio de moradores por domicílio; MORCOM - número médio de moradores 

por cômodo; ANALF - percentagem de chefes analfabetos ou com até um ano 

de instrução; AL1A7 - percentagem de chefes com primeiro grau incompleto; 

AL8A10 - percentagem de chefes com segundo grau incompleto; AL11A14 - 

percentagem de chefes com segundo grau completo e superior incompleto; 

ALSUP - percentagem de chefes com curso superior completo; R_1SM - 

percentagem de chefes com renda menor que um salário-mínimo; R1_3SM - 

percentagem de chefes com renda entre um e três salários-mínimos; R3_5SM - 

percentagem de chefes com renda entre três e cinco salários-mínimos; 

R5_10SM - percentagem de chefes com renda entre cinco e dez salários - 

mínimos; R10_15SM - percentagem de chefes com renda entre dez e quinze 

salários-mínimos; R_15SM - percentagem de chefes com renda igual ou maior 

que 15 salários-mínimos; R_MED - renda média nominal do chefe; DOMQUA – 

domicílios por quadra.   

Em uma perspectiva para trabalhos futuros essas variáveis devem ser 

ponderadas e irão complementar o entendimento sobre a dinâmica da dengue 

e seus vetores no município. 

As questões relacionadas à densidade e distribuição dos vetores de 

doenças necessitam ser revalidadas em todo o mundo ante o aquecimento 

global e às alterações climáticas, como mudanças no regime das chuvas, 

consequências desse fenômeno. No Brasil essas questões ganharam mais 
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força, e as discussões sobre a influência desses fatores na dinâmica dos 

insetos vetores maior relevância, com o grande desenvolvimento dos setores 

minerário e hidrelétrico ocorrido nos últimos anos (Martins et al. 2015), 

especialmente após o acontecimento de tragédias ambientais envolvendo 

essas atividades econômicas. Recentemente, na “Região dos Inconfidentes” 

(onde se situa o município de Ouro Preto), e em outras localidades do estado 

de Minas Gerais, tem ocorrido o rompimento (ou ameaças reais de 

rompimento) de barragens de rejeitos de mineração de grandes companhias 

mineradoras. Muito ainda se discute sobre as consequências negativas diretas 

e indiretas desses eventos sobre o meio ambiente e nas taxas de incidência e 

prevalência de doenças veiculadas por insetos, como a dengue e a febre 

amarela, dentre outras, nas áreas afetadas pelos desastres ambientais. Apesar 

de não termos no escopo do nosso trabalho o objetivo de avaliar diretamente 

essas questões, sentimo-nos na responsabilidade de atentar para o fato de que 

os desequilíbrios ecológicos acarretados por esse tipo de tragédias ambientais 

provocadas pelo ser humano podem ter graves consequências, diretas ou 

indiretas, no aumento de populações de insetos vetores de doenças, 

culminando em prejuízos para a saúde pública em esfera nacional. 

10 – CONCLUSÃO 

 A dengue é uma doença endêmica no município de Ouro Preto, MG, 

com surtos epidêmicos ocorrendo, a partir de 2010, de três em três 

anos.  

 Sua ocorrência predominou nas sedes distritais, especialmente nos 

locais com características de centros urbanos: como Amarantina, 

Antônio Pereira e Cachoeira do Campo. 

 Na sede municipal os bairros com maior frequência de casos foram: 

Bauxita, São Cristóvão, Centro, Nossa Senhora de Lourdes, Morro 

Santana, Antônio Dias e Pilar. 

 As variáveis que melhor explicam a ocorrência da dengue no município 

são Média da Umidade e Média da Precipitação. Não havendo relação 
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entre a altitude das localidades amostradas e a ocorrência dos vetores 

da doença.  

 Nos distritos Aedes aegypti está presente em todas as localidades ao 

norte da sede municipal. E em praticamente todos os bairros da sede 

municipal. 

 O Aedes albopictus foi capturado de forma isolada apenas nas 

localidades que ainda preservam características rurais.  

 Mais eficazes que a pesquisa larvária nas áreas estudadas, a coleta 

com armadilhas Ovitrampas apresenta-se uma metodologia mais 

adequada para o monitoramento vetorial em Ouro Preto.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto (CAAE 62085916.4.0000.5150). 
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Anexo 2: Autorização para coleta de dados secundários na base de dados da Secretaria 

Municipal de Ouro Preto (ofício número 40/2016 SMS/OP). 
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para amostragem de dados 

primários. 
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Anexo 4: Autorização do órgão ambiental competente (ICMBio/SISBIO/IBAMA) para coleta e 

transporte de material biológico e manutenção de espécimes em laboratório. 
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Anexo 5: Distribuição das nove áreas de cobertura das unidades do Programa de Saúde da 

Família (PSF) no município de Ouro Preto, MG. 
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Anexo 6: Sucesso amostral para as sete campanhas de amostragem de ovos de Aedes sp. 

com armadilhas Ovitrampas no município de Ouro Preto, MG. As campanhas ocorreram entre 

novembro de 2016 e novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Bairro/Distrito Armadilhas previstas Armadilhas amostradas Sucesso amostral (%)

Alto da Cruz 21 18 85,71

Antônio Dias 21 18 85,71

Bauxita 21 17 80,95

Cabeças 21 21 100,00

Campus (IFMG) 21 17 80,95

Centro 21 18 85,71

Estação 21 18 85,71

Itacolomy 21 17 80,95

Jacuba 21 21 100,00

Jardim Alvorada 21 15 71,43

Lagoa do Gambá 21 16 76,19

Morro Santana 21 18 85,71

Morro São João 21 18 85,71

Nossa Senhora das Dores (Alto das Dores) 21 17 80,95

Nossa Senhora do Carmo (Pocinho) 21 17 80,95

Novo Horizonte 21 17 80,95

Padre Faria 21 18 85,71

Piedade 21 17 80,95

Pilar 21 17 80,95

Santa Cruz 21 17 80,95

São Cristóvão 21 13 61,90

São Francisco 21 17 80,95

São Sebastião 21 18 85,71

Saramenha 21 18 85,71

Taquaral 21 18 85,71

Tavares 21 18 85,71

Veloso 21 20 95,24

Vila Aparecida 21 18 85,71

Vila dos Engenheiros 7 6 85,71

Amarantina 56 55 98,21

Antônio Pereira com Vila Samarco 70 66 94,29

Bocaina 28 28 100,00

Cachoeira do Campo 210 102 48,57

Glaura 42 42 100,00

Lavras Novas 28 28 100,00

Lavras Novas (Chapada) 7 5 71,43

Rodrigo Silva 28 26 92,86

Santa Rita 28 27 96,43

Santo Antônio do Leite 56 56 100,00

Santo Antônio do Salto 42 42 100,00

São Bartolomeu 35 34 97,14
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Anexo 7: Média de precipitação, mês a mês, dos últimos 10 anos em comparação com a 

média da precipitação de dezembro de 2016 a novembro de 2017, de acordo com dados do  

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) (dados coletados na estação meteorológica automática de Ouro 

Branco, MG -unidade mais próxima da área de estudo-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês IC_inf Média 10 anos IC_sup Valor da margem de erro Mês/ano de coleta Média

Janeiro 0,248663 0,355791 0,462919 0,107128 dez/16 0,234737

Fevereiro 0,12853 0,190353 0,252176 0,061823 jan/17 0,196237

Março 0,220856 0,299246 0,377636 0,07839 fev/17 0,139583

Abril 0,061203 0,105098 0,148993 0,043895 mar/17 0,178495

Maio 0,0266882 0,0494042 0,0721202 0,022716 abr/17 0,017222

Junho 0,012296 0,032674 0,053052 0,020378 mai/17 0,038172

Julho 0,002119 0,010492 0,018865 0,008373 jun/17 0,041111

Agosto 0,002112 0,010648 0,019184 0,008536 jul/17 0,002688

Setembro 0,026774 0,056485 0,086196 0,029711 ago/17 0,00538

Outubro 0,121792 0,179077 0,236362 0,057285 set/17 0,033929

Novembro 0,261633 0,349065 0,436497 0,087432 out/17 0,118817

Dezembro 0,266611 0,347855 0,429099 0,081244 nov/17 0,348333



 
147 

 

 

Anexo 8: Resultados das análises comparando a abundância das espécies de mosquitos 

vetores da dengue (Aedes aegypti e Aedes albopictus) entre as sedes distritais e bairros da 

sede municipal de Ouro Preto, MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bairro Nº Aedes aegypti Nº Aedes albopictus p-valor

Alto da Cruz 60 20 1

Antônio Dias 36 36 0,9552

Bauxita 6 9 0,8778

Cabeças 19 12 1

Campus (IFMG) 0 11 Somente Aedes albopictus

Centro 39 46 0,8778

Estação 18 12 1

Itacolomy 67 0 Somente Aedes aegypti

Jacuba 24 12 1

Lagoa do Gambá 37 182 0,3281

Morro Santana 0 2 Somente Aedes albopictus

Morro São João 1 12 0,4795

Nossa Senhora das Dores (Alto das Dores) 35 0 Somente Aedes aegypti

Nossa Senhora do Carmo (Pocinho) 1 4 1

Novo Horizonte 43 67 0,2652

Padre Faria 69 15 0,5066

Piedade 27 10 0,4407

Pilar 18 12 0,4802

Santa Cruz 0 151 Somente Aedes albopictus

São Cristóvão 33 68 0,3408

São Francisco 9 43 0,775

Saramenha 10 83 0,0935

Taquaral 70 23 0,4596

Tavares 39 53 0,8824

Veloso 76 6 0,1635

Vila Aparecida 35 8 1

Vila dos Engenheiros 0 20 Somente Aedes albopictus



 
148 

 

 

 
Ilustração: Roberta Bragança (UFOP, 2018) 

 

  

 

 
Ilustração: Roberta Bragança (UFOP, 2018) 
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