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Resumo 

No âmbito das articulações entre as transições demográfica, epidemiológica e 

urbana, este estudo investigou como se conformam as relações entre população, 

ambiente, espaço e saúde. Para compreender tais relações utilizou-se o caso da 

dengue, focalizando o município de Campinas, no estado de São Paulo, que tem 

apresentado sistematicamente epidemias históricas da doença. A investigação 

utilizou duas escalas espaciais e como unidades temporais as semanas 

epidemiológicas do Ministério da Saúde. A análise concentrou-se no período entre 

os anos de 2007 e 2015. Este estudo combinou em um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) dados provenientes de distintas fontes, como o Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o Censo Demográfico de 2010 

(IBGE) e a Pesquisa Origem e Destino Domiciliar da Região Metropolitana de 

Campinas, realizada em 2011. Foram geocodificados os endereços de residência 

dos pacientes que contraíram o vírus da dengue no período estudado. O percentual 

de sucesso na geocodificação foi de 93,4% (n=114.884). Aplicou-se uma Regressão 

Binomial Negativa Inflacionada de Zeros com dez variáveis de ordem populacional e 

ambiental. Os resultados evidenciaram o papel da mobilidade populacional como 

elemento dinamizador das inter-relações entre população, ambiente, espaço e 

saúde, apontando ainda para a seletividade dessa doença infecciosa no 

acometimento de grupos populacionais com piores condições socioeconômicas. 

Essa análise possibilita refletir sobre, por um lado, a inserção do Brasil na transição 

epidemiológica e, por outro, os mecanismos que permitem a manutenção – e 

crescimento – das doenças infecciosas no país. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Poços de Caldas – MG, 
22 a 28 de setembro de 2018. 
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Introdução 

No contexto das inter-relações entre as transições demográfica, 

epidemiológica e urbana no Brasil, emergem situações específicas como a 

introdução, reintrodução ou manutenção de determinadas doenças (OMRAM, 1971; 

1998; PATARRA, 1973; CALDWEL, 1976; FARIA, 1991; FRENK et al., 1991; 

PRATA, 1992; MARTINE et al., 2008; LESTHAEGHE, 2010).  

O objetivo deste trabalho foi investigar esse processo tomando como estudo 

de caso o município de Campinas, no estado de São Paulo, onde se encontram 

condições populacionais e ambientais favoráveis ao crescimento das notificações da 

dengue, doença reemergente e negligenciada (PIMENTA, 2015). Em 2014 

Campinas apresentou o maior número de casos de dengue registrados no Brasil e, 

em 2015, a maior taxa de incidência entre os municípios com mais de 1 milhão de 

habitantes (BRASIL, 2014; 2015). O recorte temporal desta investigação considerou 

desde 2007, a primeira grande epidemia da doença no município, até 2015, a maior 

e mais recente. Ao todo foram utilizados na análise mais de 123 mil casos de 

dengue, que foram geocodificados (endereços localizados – latitude/longitude) e 

comparados com as características e dinâmicas da população e do ambiente de 

residência dos pacientes.   

 Para compreender a dengue no nível intramunicipal em Campinas, as 

hipóteses deste trabalho foram:  

1) No que diz respeito ao ambiente, precipitação e número de pontos 

estratégicos (borracharias, depósitos de materiais para reciclagem, oficinas 

mecânicas etc.) estariam positivamente associadas à ocorrência da dengue; 

2) No âmbito da dinâmica da população: 

2.1 a mobilidade populacional seria um fator dinamizador das relações 

população, ambiente, espaço e saúde, ao passo que grupos diferentes estariam 

expostos à infecção pelo vetor não apenas no local de residência, mas também em 

outros locais do município onde trabalha e estuda e, inclusive, no processo de 

locomoção. Assim, por um lado, lugares que recebem mais pessoas, como estações 

de ônibus, podem atuar como reserva de vírus para o mosquito, dado que essas 

áreas concentram pessoas provenientes de distintas regiões do município, inclusive 

de locais onde a transmissão é contínua e, por outro lado, mobilidade por automóvel, 

como transporte individual, apresentaria menor associação com a taxa de incidência 

da doença; 



2 
 

2.2 mesmo com a existência de mecanismos de distribuição da dengue entre 

distintos grupos sociais, populações com piores indicadores socioeconômicos 

tenderiam a ser mais acometidas pela doença. 

 

Modelo conceitual 

Um conjunto de autores já apontou sugestões de modelos conceituais para 

pensar as inter-relações específicas entre População e Ambiente, incorporando 

distintos elementos, dimensões e escalas. A elaboração de tais frameworks se 

destaca especialmente a partir da década de 1990 (LUTZ, 1994; NESS, 1994; 

HUNTER, 2000). Nesse contexto um dos que recebeu mais evidência foi o proposto 

por Lutz; Prskawetz e Sanderson (2002), representado na Figura 1. 

 

FIGURA 1 – Modelo conceitual proposto por Lutz; Prskawetz e Sanderson (2002) 

 
Fonte: Lutz; Prskawetz e Sanderson (2002). 

 

Neste modelo, o círculo mais ao centro representa a população humana 

classificada por características individuais, como idade, sexo, localização, educação, 

e outras características socioeconômicas. O próximo círculo é chamado pelos 

autores de human-made environment (ambiente construído, em tradução livre), que 

inclui uma ampla variedade de itens como infraestrutura, economia, governo, 

política, cultura, informação e tecnologia. O círculo mais externo, por sua vez, 

compreende o ambiente natural.  
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Essa figura enfatiza que toda vida terrestre, toda atividade econômica e todos 

os tipos de desenvolvimento estão de algum modo inseridos em uma dinâmica mais 

ampla pautada pelas leis da natureza. Assim, o ambiente é compreendido aí não 

apenas como uma limitação às atividades humanas, mas também como sistema 

básico de suporte à vida. Desse modo é impossível apreender qualquer atividade 

humana como independente do ambiente, construído ou natural. Com base nesses 

autores, propõe-se a ampliação do seu modelo, conforme pode ser observado na 

Figura 2. 

 

FIGURA 2 – Modelo conceitual ampliado, incorporando mobilidade populacional, para 
compreender as inter-relações entre População e Ambiente 

 
Fonte: Lutz; Prskawetz e Sanderson (2002) com modificações. 

 

De acordo com esse modelo conceitual mantém-se a base de inter-

relações entre População e Ambiente prevista pelos autores, indicada pelos círculos 

concêntricos, mas esta base é colocada em perspectiva. Ela está inserida em uma 

dinâmica espacial e temporal com várias dimensões.  

No nível municipal, por exemplo, existem espaços com características 

ambientais específicas e habitados por populações com peculiaridades em relação a 

outros espaços e outros grupos populacionais. O local de residência influencia essa 

população e vice-versa. Contudo, a dinâmica da população, pautada pela mobilidade 

populacional, permite o trânsito desses grupos por vários espaços, estando 
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vulneráveis ou protegidos de acordo com as especificidades desses ambientes e da 

própria capacidade de fazer frente aos perigos ambientais presentes nesses 

espaços (HOGAN, 2005; MARANDOLA JR, 2006; 2014). 

Um recorte possível para analisar essas inter-relações é o da saúde da 

população. Caberia nesta análise, além da dengue, um conjunto de problemas de 

saúde que são resultantes das características do ambiente domiciliar e, inclusive, 

dos espaços por onde a população circula, como local de estudo, trabalho, terminais 

de ônibus etc. Um exemplo cada vez mais em evidência no Brasil é o caso das 

doenças respiratórias, resultantes de exposição da população à poluição atmosférica 

em ambientes diversos (O'NEILL, 2003; MARCILIO; GOUVEIA, 2007; SALDIVA, 

2010). Essa análise entre locais no nível municipal é representada pela letra “A” na 

figura. Contudo, essa mesma relação pode ser observada em outras escalas, a 

partir da mobilidade entre municípios (B) ou países (C) com características 

ambientais distintas. Uma análise mais ampla poderia observar ainda a interação 

entre essas mobilidades e exposições diferenciais aos perigos ambientais, do nível 

local até o global (D).  

Adicionalmente, como evidenciado na figura, além do espaço, essas 

relações em cada uma das escalas ou entre escalas também podem (e tendem a) 

se modificar de acordo com o recorte temporal selecionado (t0, t1, t2... tn). 

A questão aqui defendida é que o ambiente não pode ser analisado 

enquanto elemento tangencial na abordagem da saúde da população, e da dengue 

em particular. Ele, em realidade, ao mesmo tempo em que sofre influência das 

atividades humanas, também tem centralidade no condicionamento dos processos 

populacionais. Esse processo complexo e dinâmico de interações entre População e 

Ambiente tem na mobilidade populacional um fator que precisa ser mais bem 

compreendido.  

Assim, este será o modelo conceitual utilizado para analisar as epidemias 

de dengue no município de Campinas entre 2007 e 2015. Parte-se agora para a 

apresentação detalhada dos dados e métodos utilizados nesta investigação. 

 

Dados e Métodos 

 Para arrefecer o papel da unidade espacial de análise nos resultados 

encontrados, foram utilizadas duas unidades espaciais para esta investigação: 

setores censitários (n=1.749) e unidades da pesquisa Origem e Destino (n=68). As 
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unidades temporais foram semanas epidemiológicas2 (n=569). Além da análise 

considerando o total de semanas epidemiológicas do período, de 2007 a 2015, a 

análise também foi realizada para dois períodos de 2014. Estes períodos 

compreenderam as semanas epidemiológicas de 1 a 12 (janeiro a março) e de 13 a 

21 (abril a maio), que correspondem respectivamente ao período imediatamente 

anterior e ao pico epidêmico daquele ano. Essa análise permite verificar o papel das 

características e dinâmicas populacionais e ambientais sobre a ocorrência da 

dengue nesses dois momentos. Foi escolhido o ano de 2014 porque este 

compreendeu o início da grande epidemia deflagrada no município em 2015. Assim 

foi possibilitado investigar o processo de ampliação dos acometidos pela doença em 

dois momentos no tempo, o primeiro quando a maioria da população ainda não foi 

afetada, e um segundo momento quando a doença já apresenta maior intensidade e 

distribuição pelo município.  

O Quadro 1 apresenta as 25 variáveis geradas para compreender a taxa de 

incidência de dengue em cada localidade e momento no tempo, indicando também 

suas respectivas fontes de dados. A organização de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), concatenando as diferentes fontes de dados, foi realizada no 

software ArcGIS 10.5.1 (ESRI, 2017). 

Todas as informações utilizadas são de acesso público. O principal critério 

para seleção das variáveis para o modelo multivariado foi seu coeficiente de 

correlação de Pearson com a variável dependente taxa de incidência de dengue por 

semana epidemiológica (2007 a 2015). Das variáveis com maior correlação, foram 

selecionadas 10, abarcando aspectos populacionais e ambientais. Com base em 

testes estatísticos foi eleito como modelo mais apropriado à especificidade dos 

dados uma Regressão Binomial Negativa Inflacionada de Zeros, que foi realizada no 

software Stata 14.0 (STATACORP, 2015). 

Vale uma nota específica sobre a variável Densidade Demográfica 

recalculada (DensRec). Ela se utiliza da população total residente sobre a área 

efetivamente ocupada pela população na unidade. Isso se justifica pelo fato de que 

existem áreas grandes, mas com parcela pequena do seu espaço ocupada pela 

                                                           
2 Estas compreendem unidades com sete dias, a primeira tendo início no último domingo do ano 
anterior ou primeiro do ano de referência. O ano é dividido em 52 ou 53 semanas epidemiológicas, a 
depender do número de dias e do momento do início da contagem da primeira semana. No âmbito da 
saúde, a semana epidemiológica é utilizada como recorte temporal básico para a organização dos 
dados, análise e planejamento de estratégias de intervenção. 



6 
 

população. Considerar a área total, assim, pode fazer com que a densidade seja 

subestimada. O cálculo da área de fato ocupada pela população na unidade foi 

realizado utilizando a grade estatística do IBGE, que apresenta a distribuição da 

população em unidades espaciais regulares de 1 x 1km nas áreas rurais e 200 x 

200m nas áreas urbanas3. Esse dado, portanto, permitiu calibrar melhor a 

informação sobre densidade demográfica em cada unidade de análise. 

 
QUADRO 1 – Descrição das variáveis selecionadas para a análise 

Categoria Variável Descrição Fonte 

[Var. dep.] TxDen Taxa de incidência de dengue (casos/100 mil hab) SINAN, 2017 

ambiente PtEstr Número de pontos estratégicos SUCEN, 2017 
ambiente NPAV % de domicílios em que não existe pavimentação Censo (IBGE, 2010) 

ambiente RedeAgua 
% de domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água via rede geral 

Censo (IBGE, 2010) 

ambiente Urb % de domicílios classificados como urbanos Censo (IBGE, 2010) 
ambiente Casa % de domicílios particulares permanentes do tipo casa Censo (IBGE, 2010) 

ambiente LIXO 
% de domicílios em que existe lixo acumulado nos 
logradouros 

Censo (IBGE, 2010) 

ambiente ESG % de domicílios em que existe esgoto a céu aberto Censo (IBGE, 2010) 

ambiente ColLixo 
% de domicílios particulares permanentes com lixo 
coletado 

Censo (IBGE, 2010) 

ambiente RedeEsg 
% de domicílios particulares permanentes com banheiro 
de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 
esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial 

Censo (IBGE, 2010) 

ambiente Apto 
% de domicílios particulares permanentes do tipo 
apartamento 

Censo (IBGE, 2010) 

mobilidade MobTerm 
% de viagens de residentes a partir da OD de residência 
para terminal rodoviário 

STM (2011) 

mobilidade MobGer Mobilidade da população residente (mov/1000 hab) STM (2011) 

mobilidade MobApe 
% do Total de movimentos pela população residente da 
OD, de e para qualquer área de Campinas ou RM, 
realizados a pé 

STM (2011) 

mobilidade MobAut 

% do total de viagens realizadas pela população 
residente da OD, de e para qualquer área de Campinas 
ou Região Metropolitana, como condutor ou passageiro 
de automóvel 

STM (2011) 

população Pop Pessoas residentes Censo (IBGE, 2010) 
população DensRec Densidade demográfica recalculada (hab/km2) Censo (IBGE, 2010) 
população Dens1 Densidade demográfica (hab/km2) Censo (IBGE, 2010) 

população RendPC 
Rendimento nominal mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes 

Censo (IBGE, 2010) 

população Cor % de pessoas residentes de cor da pele branca Censo (IBGE, 2010) 
população Nprop % de domicílios particulares permanentes não próprios Censo (IBGE, 2010) 
população Rsex Razão de sexo Censo (IBGE, 2010) 
precipitação PrecipL12 Precipitação acumulada - lag 12 semanas (3 meses) FUNK, 2015 
precipitação PrecipL8 Precipitação acumulada - lag 8 semanas (2 meses) FUNK, 2015 
precipitação PrecipL4 Precipitação acumulada - lag 4 semanas (1 mês) FUNK, 2015 
precipitação PrecipL2 Precipitação acumulada - lag 2 semanas FUNK, 2015 

Fonte:  Elaboração própria. 

 

                                                           
3 Para mais informações sobre a grade estatística, ver: <https://goo.gl/EVY7td>. Sobre a discussão 
acerca dos avanços proporcionados pela utilização da grade estatística nos estudos populacionais, 
ver também: D’Antona; Dagnino e Bueno (2010); Bueno e Dagnino (2011) e Bueno e D’Antona (2014; 
2017). 
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Resultados e Discussão 

No total foram mais de 123 mil casos autóctones de dengue registrados em 

Campinas entre 2007 e 2015, dos quais mais de 114 mil foram localizados com 

sucesso no endereço de residência do paciente (93,4% do total), conforme 

apresenta a Tabela 1. Observa-se ainda que a porcentagem de sucesso varia pouco 

de um ano para o outro (Desvio Padrão = 3,6%), tendo sido o mínimo alcançado em 

2014 (90%) e o máximo em 2009 (99,4%). Na análise das perdas, por área do 

centro de saúde em que se localizam, constatou-se que elas não se concentraram 

em nenhuma região específica do município. 

 

TABELA 1 – Total de casos de dengue autóctones e geocodificados com sucesso, 
Campinas –    2007-2015 

Ano 
Casos 

autóctones (A) 
Geocodificados (B) % (B/A) 

2007 10.385 10.195 98,2 
2008 267 265 99,3 
2009 159 158 99,4 
2010 2131 2.097 98,4 
2011 2783 2.746 98,7 
2012 534 513 96,1 
2013 6.344 5.769 90,9 
2014 41.719 37.564 90,0 
2015 58.720 55.577 94,6 

Total 123.042 114.884 93,4 

Fonte:  Casos autóctones de dengue provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN, 2017). 

 

O percentual de sucesso encontrado no processo de geocodificação é 

equivalente à média verificada em outros trabalhos que se propuseram realizar tal 

procedimento em estudos de saúde pública com dados similares (HINO et al., 2006; 

GALLI, CHIARAVALLOTI NETO, 2008, DE BONI et al., 2010).  

As razões das taxas de incidência dos modelos, por diferentes unidades de 

análise espaciais (OD e Setores censitários) e temporais (período completo 2007-

2015 e semanas epidemiológicas 1 a 12 e 13 a 21 de 2014), podem ser observadas 

na Tabela 2. 

Utiliza-se como limiar de significância estatística para a análise dos resultados 

p-valor < 0,05. Os resultados da Regressão Binomial Negativa Inflacionada de Zeros 

evidenciaram que a precipitação é fator de risco para a dengue no período de 2007 

a 2015, com o aumento de 1mm de precipitação estando associado ao crescimento 

de cerca de 2% na taxa de incidência de dengue após 12 semanas, o que foi 

observado tanto no nível de setores censitários quanto de unidades da Pesquisa 
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Origem e Destino. Esse resultado é corroborado por estudos precedentes 

(JOHANSSON; DOMINICI, GLASS, 2009; COLÓN-GONZÁLEZ et al., 2013; SILVA 

et al., 2016). 

 
TABELA 2 – Razão da taxa de incidência dos modelos de Regressão Binomial Negativa 
Inflacionada de Zeros para dengue no município de Campinas, por diferentes unidades de 
análise espaciais (OD e Setores censitários) e temporais (período completo 2007-2015 e 
semana epidemiológica 1 a 12 e 13 a 21 de 2014) 

 
2007-2015 2014 

 
OD Setores 

Sem. epid. 01-12 Sem. epid. 13-21 

Variáveis OD Setores OD Setores 

PtEstr 1,024166* 1,104187* 1,039375* 1,234522* 1,029763* 1,131442* 
NPAV 1,014515* 1,000201 1,004094 0,9979023 1,007378* 0,9994637 
Urb 1,015105* 1,009293* 1,01427* 1,00357 0,9983751 1,004717* 
Casa 1,005387* 1,006333* 1,004332 1,009227* 1,004733* 1,008878* 
MobTerm 1,11129* - 1,117502* - 1,161613* - 
MobAut 1,023834* - 1,01718* - 1,02998* - 
DensRec 1,000096* 0,9999699* 0,999985 0,9999752* 1,000122* 0,9999707* 
RendPC 0,9997546* 0,9999978* 0,9999309 0,9999999 0,9998339* 0,9999988* 
Nprop 0,9935977* 1,001141* 1,032128* 1,00655* 0,9913126* 1,002035* 
PrecipL12 1,02334* 1,021954* 1,014676* 1,015143* 0,9948397* 0,9944235* 

Fonte:  Elaboração própria com base nas saídas do software Stata.  
Nota:  * p-valor <0,05. 

 

A variável pontos estratégicos, por sua vez, apresentou-se como o mais 

importante fator de risco para dengue (Figura 3), com o aumento de 1 desses 

locais chegando a corresponder a um crescimento de mais de 23% da taxa de 

incidência de dengue no nível dos setores censitários no período pré-epidêmico de 

2014. Mayo (2013), investigando o município de Mococa-SP, pôde constatar a 

importância dos pontos estratégicos para a produção de Ae. aegypti. Em Campinas, 

Provatti (2010) analisou em profundidade a densidade vetorial do município, 

apontando a importância dos pontos estratégicos como ambientes produtivos para o 

desenvolvimento do mosquito Ae. aegypti. Mendes (2016), por sua vez, buscando 

compreender a epidemia de dengue em Campinas no ano de 2013, observou o 

aumento da densidade de casos da doença nas áreas próximas aos pontos 

estratégicos.  

No que diz respeito à mobilidade, viu-se que o crescimento de 1% no 

percentual de viagens de residentes a partir da residência para terminal 

rodoviário (MobTerm) estaria associado a um aumento de 16% na taxa de 

incidência de dengue no auge da epidemia de 2014 (sendo, portanto, a segunda 

variável com maior associação com a taxa de incidência de dengue neste estudo, 

apenas atrás dos pontos estratégicos). As áreas da estação de ônibus podem 

potencializar a ocorrência da doença, dada a sua alta concentração de população 
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proveniente de diferentes áreas do município, incluindo aquelas que apresentam 

circulação contínua do vírus da dengue.  

 

FIGURA 3 – Pontos estratégicos em Campinas 

  

  

  
Imagens: Igor Cavallini Johansen, 2018. 

Os resultados indicaram também que o aumento de 1% no percentual do total 

de viagens realizadas pela população de e para qualquer área de Campinas ou 

Região Metropolitana, como condutor ou passageiro de automóvel (MobAut), 

poderia estar associado à elevação de até cerca de 3% na taxa de incidência de 
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dengue no local de origem desse movimento. Vale ressaltar que a mobilidade em 

direção a terminal rodoviário apresentou maior associação com a variável 

dependente em comparação à variável que considera a mobilidade por automóvel. 

No auge da epidemia de 2014, ambas as variáveis de mobilidade apresentaram 

crescimento na associação com a taxa de incidência de dengue. Apesar de haver 

crescentes pesquisas sobre as relações entre mobilidade e dengue (CUNHA et al., 

2008; STODDARD et al., 2013; NUNES et al., 2014; KRAEMER et al., 2015; TIAN et 

al., 2017), não foi encontrada referência que houvesse investigado especificamente 

terminais de ônibus e mobilidade por automóvel. 

Sobre a última hipótese deste trabalho, verificou-se que a variável renda per 

capita (RendPC) foi fator de proteção independentemente da unidade de análise 

espacial e o momento selecionado no período 2007 e 2015. Têm-se assim indícios 

que corroboram o fato de que apesar dos mecanismos de distribuição da dengue 

entre distintos grupos sociais (como a partir da mobilidade da população), ainda 

assim populações com piores indicadores socioeconômicos seriam mais afetadas 

pelas epidemias da doença, o que lança mais uma evidência no âmbito de um 

debate ainda em aberto (SIQUEIRA JR. et al., 2008; FLAUZINO; SOUZA-SANTOS, 

2009; ARAUJO; DESMOULIÈRE; LEVINO, 2014; XAVIER et al., 2017). 

A variável percentual de domicílios em que não existe pavimentação (NPAV), 

por outro lado, apesar de também ter sido compreendida na análise estatística como 

fator de risco, apresentou menor associação com a taxa de incidência de dengue e 

significância estatística apenas na unidade de análise espacial da OD, no período 

completo da análise (2007-2015) e no pico da epidemia de 2014. Esta variável foi 

utilizada justamente pela limitação dos dados tradicionais do Censo Demográfico 

sobre saneamento ambiental, dada a alta cobertura da população do município por 

esses serviços. Nesse âmbito, a universalização da cobertura no município 

ultrapassa a dos demais municípios brasileiros e segue em consonância com os 

municípios paulistas. Do mesmo modo, mesmo utilizando uma proxi para evidenciar 

locais com problemas remanescentes de saneamento ambiental não captados pelo 

Censo, a variável selecionada não apresentou resultados expressivos sobre a taxa 

de incidência de dengue.   

O modelo também contou com a variável percentual de domicílios 

classificados como urbanos na unidade (Urb), que se apresentou como como fator 

de risco nas duas unidades espaciais de análise utilizadas. A associação entre 
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espaços urbanos e ocorrência da dengue é dada pela literatura. Isso ocorre 

especialmente considerando que o mosquito vetor da doença é altamente adaptado 

à dinâmica da cidade pela abundância de recipientes disponíveis à sua reprodução. 

Um dos aspectos dessa realidade é a acumulação dos problemas no âmbito das 

cidades, como evidenciado no caso da coleta de resíduos sólidos, que está 

proporcionalmente equacionada, mas em termos de volume de material com 

destinação inadequada continua confluindo para a proliferação de recipientes com 

água parada que servem de criadouros ao mosquito Ae. aegypti (AUGUSTO et al., 

2005; FERREIRA; CHIARAVALLOTI NETO, 2007; COELHO, 2012). 

A variável percentual de domicílios particulares permanentes do tipo casa 

(Casa), do mesmo modo, também se apresentou como estatisticamente significativa 

enquanto fator de risco para dengue. Tal resultado é corroborado por outros 

estudos, que identificaram residir em domicílio do tipo casa como fator de risco, 

enquanto apartamento é fator de proteção (PESSANHA et al., 2010; ZELLWEGER 

et al., 2017). Essa forma de morar faz com que esse grupo específico da população 

seja mais protegido no âmbito domiciliar do vetor da dengue, que tem altura de voo 

restrita (EIRAS, 2005). 

Foi possível verificar ainda que a variável densidade demográfica recalculada 

(DensRec) apresentou mudança no tipo de associação com a variável dependente 

de acordo com a unidade espacial de análise utilizada. Por um lado, a unidade da 

OD apresentou densidade demográfica como fator risco em ambos os recortes 

temporais, embora com associação muito fraca. Por outro lado, a densidade foi fator 

de proteção no nível dos setores censitários, também com papel explicativo muito 

baixo em relação à taxa de incidência de dengue. Alguns autores apontaram a 

provável associação entre alta taxa de incidência de dengue ou alto nível de 

infestação vetorial com elevada densidade populacional (BARRERA et al., 2000; 

FREITAS, 2015; RODRIGUES et al., 2015; XAVIER et al., 2017), outros não 

encontraram essa relação (JOHANSEN; CARMO; BUENO, 2014; SILVEIRA et al., 

2017).  

No caso das epidemias de Campinas, mesmo com a correção da densidade 

demográfica utilizando a área efetivamente ocupada pela população, não seria de se 

esperar uma associação forte entre densidade e ocorrência de dengue. Isso porque, 

apesar de as áreas onde reside a população com piores indicadores 

socioeconômicos apresentarem elevado número de habitantes por quilômetro 
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quadrado, a região central do município, onde mora parte dos segmentos mais 

abastados do município, apresenta grande concentração populacional, mas existe ali 

a predominância do padrão vertical de urbanização, ou seja, residência em edifícios.  

Vale observar então o papel desempenhado por outra variável 

sociodemográfica: o percentual de domicílios não próprios. Esta variável mudou de 

tipo e nível de associação com a variável dependente de acordo com o período e 

unidade espacial de análise utilizada, com baixo poder explicativo sobre a ocorrência 

da dengue no município.  

Esse fato pôde ser compreendido ao se considerar a distribuição dessa 

variável no município. Verificou-se que existe grande proporção de domicílios não 

próprios em todas as regiões. Essa, portanto, não é uma variável capaz de 

diferenciar os grupos populacionais em Campinas. Esse resultado é dissonante do 

observado no estudo sobre município de Caraguatatuba, também no Estado de São 

Paulo, onde se encontrou forte associação estatística entre domicílios não próprios e 

taxa de incidência de dengue enquanto fator de proteção (JOHANSEN, 2014). Esse 

fato deixa evidente que o estudo da multicausalidade da dengue buscando seus 

condicionantes sociais e ambientais exige a contextualização espacial e temporal da 

análise, não havendo fatores explicativos unívocos capazes de abarcar realidades 

epidêmicas em espaços e temporalidades distintas.  

 

Conclusões 

Este trabalho situa-se no âmbito das discussões sobre as inter-relações entre 

população, ambiente, espaço e saúde, incluindo o componente mobilidade 

populacional como dinamizador de tais relações (HOGAN, 1996; TORRES, 

SYDENSTRICKER-NETO, 2012; MARANDOLA JR., 2014).  

De forma mais específica, esta investigação discutiu a incorporação da 

variável mobilidade populacional como elemento dinamizador das inter-relações 

entre População e Ambiente. Tal dinâmica pôde ser observada pelo recorte da 

saúde da população. A modificação do modelo conceitual proposto por Lutz; 

Prskawetz e Sanderson (2002) buscou enfatizar que a relação População  

Ambiente pode ganhar novas abordagens ao ser colocada na perspectiva da 

dinâmica temporal e espacial, isso no contexto de uma população cada vez mais 

móvel. Tais fluxos populacionais são decorrentes dos avanços nos meios de 

transporte e da própria organização urbana que leva ao distanciamento entre local 
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de moradia e de atividades como trabalho e estudo. Essas sugestões se dão no 

contexto da produção científica do próprio campo que já evidenciou o potencial da 

mobilidade na compreensão das imbricações entre processos sociais e ambientais 

(MARANDOLA JR., HOGAN, 2005; MARANDOLA JR., 2014). 

Em decorrência da mobilidade, determinado grupo populacional é exposto a 

diferentes perigos ambientais, existentes nos distintos espaços urbanos pelos quais 

circula. Esta exposição, todavia, é mediada por uma série de filtros de proteção 

dados pela sua capacidade de fazer frente a tais perigos. O caso da dengue é 

exemplar. A mobilidade levaria à exposição a diferentes áreas, com maior ou menor 

presença do mosquito vetor da doença. A capacidade de realizar mobilidade de 

carro, apesar de não ser fator protetor – dado que a mobilidade continua se 

efetivando e com ela o risco de infecção –, compreende menor exposição ao risco 

de contrair a doença que a mobilidade por ônibus, especialmente em direção aos 

terminais urbanos. 

Especificamente no que diz respeito à urbanização, este trabalho evidenciou 

que sem equacionar o problema urbano não vai ser possível resolver outras 

questões, a dengue é um dos principais exemplos. Apresentar cobertura dos 

serviços de saneamento ambiental em grande parte do município não é suficiente, 

tendo em vista que aqueles espaços urbanos com condições insatisfatórias de 

infraestrutura (que os dados são insuficientes para evidenciar) se encarregarão de 

promover a ocorrência e a permanência da dengue no território através de ciclos 

epidêmicos, como os analisados. O problema decorrente dessa permanência é o 

fato de que as infecções consecutivas por novos sorotipos da doença tendem a 

ampliar o número de casos graves de dengue e, consequentemente, atingir 

proporções ainda mais alarmantes em termos de mortalidade da população 

(DONALISIO, 1999). 

A dengue é uma doença multicausal e exige que para sua compreensão 

sejam analisados os quatro elos de sua cadeia de transmissão: vetor, vírus, 

ambiente e população humana. É possível aprofundar em cada um desses elos, 

mas não se pode perder de vista os demais, sem os quais não existe transmissão. 

Neste trabalho procurou-se demonstrar a importância dos fatores relacionados à 

população e ao ambiente, que acabam perpassando os quatro elos da cadeia 

através da urbanização, da qualidade dos serviços públicos, da distribuição espacial 

da população e dos movimentos pendulares inter- e intramunicipais.  
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Embora este trabalho tenha se dedicado a investigar de forma mais 

específica o caso de Campinas, as características do processo brasileiro de 

urbanização permitem afirmar que a situação verificada no município é semelhante à 

que ocorre nas demais áreas urbanas do país. Isso porque o processo histórico de 

constituição dessas áreas confluiu para a produção de cidades onde a desigualdade 

é elemento fundante.  

Dado o recorte transversal imposto pela limitação dos dados, tem-se apenas 

a possibilidade de apontar associações e não causalidade. De todo modo, os 

resultados destacaram elementos que podem contribuir para a elaboração de 

políticas públicas focalizadas em determinados segmentos populacionais e 

localidades específicas. Além disso, esta análise permitiu investigar a especificidade 

da transição epidemiológica no país a partir da compreensão das condições que 

possibilitam a manutenção e expansão das doenças infecciosas no Brasil 

contemporâneo. 
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