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Resumo 

A discussão sobre quais grupos são mais acometidos pela dengue nas áreas 

urbanas brasileiras ainda compreende um debate em aberto. Este estudo investigou 

o município de Campinas (estado de São Paulo), com grande diversidade 

socioeconômica entre os grupos populacionais, selecionando para uma análise 

pormenorizada os anos de 2014 e 2015, quando ocorreram as duas maiores 

epidemias desta doença infecciosa na localidade. Os endereços de residência dos 

pacientes infectados pela doença no período foram obtidos do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Para investigar diferenciais de 

condições socioeconômicas no nível intraurbano foi utilizado o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), proveniente do Atlas do 

Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras. Os endereços de 

residência dos pacientes com dengue em Campinas foram geocodificados, com um 

percentual de sucesso em 2014 de 90% (n=37.564) e em 2015 de 94,6% (55.577). 

Foram aplicadas ferramentas de análise espacial: índice de autocorrelação espacial 

Getis-Ord Gi* a partir da variável IDHM e taxa de incidência de dengue para o total 

de casos em cada ano. Também foram produzidos clusters espaço-temporais com a 

taxa de incidência de dengue por semana epidemiológica. Os resultados permitiram 

observar que mesmo que a doença possa alcançar até certa medida as áreas mais 

afluentes do município, é entre os segmentos populacionais com piores condições 

socioeconômicas que ela tende a garantir sua permanência e a ganhar maiores 

proporções. 

                                                           
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 

Existe ampla discussão, ainda em andamento, sobre se a dengue atinge ou 

não todos os grupos populacionais independentemente do nível socioeconômico. 

Alguns autores indicam que a doença acomete principalmente populações em piores 

condições socioeconômicas, enquanto outros não conseguiram encontrar 

diferenciais entre grupos afetados (SIQUEIRA JR. et al., 2008; FLAUZINO; SOUZA-

SANTOS; OLIVEIRA, 2009; ARAUJO; DESMOULIÈRE; LEVINO, 2014). Outros 

ainda apontaram que esse processo depende do momento analisado, de modo que, 

no início das epidemias, os casos da doença tenderiam a ficar restritos aos grupos 

mais vulneráveis, mas posteriormente alcançaria todos os segmentos da população 

(XAVIER et al., 2017).  

Diante dessa discussão, o objetivo do presente estudo foi verificar esse 

processo de ocorrência e distribuição dos casos da dengue utilizando um município 

brasileiro com grande contingente populacional (mais de 1,1 milhão de habitantes) e 

com ampla diversidade socioeconômica entre sua população residente. Esse 

município é Campinas, no estado de São Paulo, que apresentou apenas entre os 

anos de 2014 e 2015 a notificação de 107.743 casos da doença (CAMPINAS, 2018). 

Esse compreende o total de casos analisados nesta investigação, tendo sido então 

realizado um exame em profundidade sobre quais grupos foram mais afetados, 

utilizando ferramentas de geoprocessamento e análise espacial.  

A hipótese que perpassa essa análise é de que a distribuição dos casos de 

dengue pode guardar relações com a segmentação dos grupos populacionais com 

distintas características socioeconômicas no município. Ou seja, a ocorrência da 

dengue estaria condicionada à desigualdade social, de modo que a doença tenderia 

a atingir no início das epidemias e permanecer ao longo do tempo com maior 

intensidade entre os grupos com piores condições socioeconômicas. 

 

Área de estudo 

Campinas é um município localizado à latitude 22º90’11’’S e longitude 

47º05’77’’W, no Estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil. De acordo com 

as estimativas mais recentes, o município apresentava em 2017 um volume 

populacional estimado de 1.182.429 habitantes (IBGE, 2017), compreendendo assim 

o maior município, em termos de volume populacional, da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), da qual é sede. Sua área atual é de cerca de 795 km² (IBGE, 
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2018), tendo passado durante sua história por diversos desmembramentos. 

Campinas está a 95 km da capital do Estado, a cidade de São Paulo (Figura 1). 

 

FIGURA 1 – Área de estudo: município de Campinas, no Estado de São Paulo, Brasil 

 

Dengue em Campinas 

O início da transmissão autóctone de dengue, conforme Lima et al. 

(2004), tem como marco o ano de 1996. Contudo, a dengue ganhou destaque 

especialmente entre os anos de 2007 e 2015, quando epidemias históricas da 

doença atingiram o município. Esse cenário epidêmico pode ser observado ao se 

analisar o número de casos de dengue por mês entre os anos de 2000 e 2018, 

apresentado na Tabela 1.  

Chamam a atenção especialmente o número de casos de dengue 

mensais nos anos de 2014 e 2015, as duas maiores epidemias do município, sendo 

este último ano bastante acima dos níveis verificados em toda a série histórica. 

Assim, em 2014 foram notificados 42.109 casos da doença e, em 2015, 65.634 

(CAMPINAS, 2018). 
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TABELA 1 – Casos autóctones1 de dengue, por mês, Campinas – 2000-2018 

Ano 
Casos autóctones de dengue  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 
anual 

2000 6 11 21 15 8 4 4 3 0 2 2 5 81 
2001 32 38 160 223 136 21 13 10 2 2 5 86 728 
2002 224 364 348 266 156 50 8 9 6 4 7 22 1.464 
2003 90 91 125 76 28 7 2 0 0 1 0 3 423 
2004 9 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 3 30 
2005 5 7 8 38 29 17 8 2 2 0 0 3 119 
2006 8 24 187 292 129 31 7 16 10 17 10 11 742 
2007 169 922 3213 4.207 2.364 300 67 17 35 49 57 42 11.442 
2008 40 37 72 79 21 10 8 9 2 8 6 14 306 
2009 17 29 53 40 25 16 2 3 2 3 3 7 200 
2010 65 249 626 942 630 84 11 10 5 5 8 12 2.647 
2011 68 288 658 1.202 714 133 26 11 13 23 22 20 3.178 
2012 49 53 152 352 205 88 18 12 8 6 11 25 979 
2013 145 496 1.853 2.703 1.277 304 36 26 35 30 21 50 6.976 
2014 262 1.660 7.555 20.428 10.484 1.342 149 55 40 40 57 37 42.109 
2015 1.463 6.915 24.739 23.234 7.802 1.166 85 33 42 40 53 62 65.634 
2016 400 628 1.354 796 209 26 28 24 30 25 19 3 3.542 
2017 16 37 23 10 7 8 2 0 10 10 6 2 131 

20182 33 12 2 - - - - - - - - - 47 

Fonte: Informe Epidemiológico de Campinas (CAMPINAS, 2018).  
Notas:  1 Autóctone: infecção contraída no próprio lugar onde vive o doente (MANUILA et al., 2003). Portanto, neste caso, 

infecções por dengue ocorridas no âmbito de Campinas, em que os infectados são residentes no município. 
2 Casos de dengue em 2018 sujeitos a atualização e disponíveis apenas até o mês de março.
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Dados e Métodos 

 Os endereços de residência dos casos de dengue notificados em Campinas 

em 2014 e 2015 foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), do Ministério da Saúde (SINAN, 2017).  

Para analisar a distribuição espacial do perfil socioeconômico dos distintos 

grupos populacionais no nível intramunicipal foi utilizado o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), proveniente do Atlas do 

Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras (PNUD, IPEA, 

FJP, 2014). Este indicador sintético reúne informações sobre renda, escolaridade e 

esperança de vida dos diferentes grupos da população, utilizando como unidade de 

análise as áreas denominadas por Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) 

(n=189), que compreendem agrupamentos de setores censitários seguindo dois 

critérios fundamentais: contiguidade espacial (os setores devem ser vizinhos) e 

similaridade socioeconômica da população residente2.  

Os casos de dengue foram geocodificados (encontradas referências espaciais 

de latitude e longitude) e agregados nas UDHs. A escala temporal compreende as 

semanas epidemiológicas (53 semanas em 2014 e 52 em 2015)3. A escolha dessa 

unidade temporal tem por base a busca para que os resultados deste estudo 

possam dialogar com a elaboração de políticas públicas para controlar essa doença 

infecciosa.  

Para calcular a taxa de incidência de dengue (número de casos para cada 

100 mil habitantes, em cada unidade espacial e temporal), foi utilizada a população 

residente observada no Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), o que foi 

possível porque as Unidades de Desenvolvimento Humano foram elaboradas 

respeitando os limites dos setores censitários. 

Para verificar a existência de clusters espaciais, ou seja, agrupamentos de 

áreas com similaridades em termos de nível de determinada variável, foi utilizado o 

índice de autocorrelação espacial denominado Getis-Ord Gi*.  Neste caso, buscou-

                                                           
2 Para mais informações sobre os critérios de delimitação das UDHs, ver: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/metodologia/construcao-das-unidades-de-
desenvolvimento-humano/>. Acesso em ago. 2018. 
3 Estas denotam 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. 
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se, no nível intramunicipal, onde havia agrupamentos de áreas com baixos e altos 

níveis de: taxa de incidência de dengue em 2014, taxa de incidência de dengue em 

2015 e IDHM. 

 A organização das informações provenientes de diferentes fontes de dados 

em um Sistema de Informações Geográficas (SIG) assim como a aplicação do índice 

de autocorrelação espacial foram realizadas no software ArcGIS 10.5.1 (ESRI, 

2017). 

Também foi investigada a existência de clusters espaço-temporais. Para tanto 

foi utilizado o software SaTSCan 9.4.4 (KULLDORFF, NARGAWALLA, 1995), 

indicando onde ocorreram altas taxas de incidência da doença e durante qual 

intervalo de tempo, em semanas epidemiológicas. Foram utilizados os seguintes 

parâmetros: análise retrospectiva, modelo discreto de Poisson, utilizando como 

janela espacial para o tamanho do cluster no máximo 25% da população em risco e 

25% do período de estudo. Foram selecionados os dois clusters mais significativos 

da análise para cada ano, utilizando como limiar de significância estatística p-valor < 

0,01.  

A principal diferença entre as metodologias utilizadas, o indicador de 

autocorrelação espacial e a busca por clusters espaço-temporais é o fato de que, no 

primeiro, se investiga onde ocorrem altas taxas de incidência de dengue 

considerando o ano todo (primeiro 2014, depois 2015). Os clusters espaço-

temporais, por sua vez, permitem observar durante quais semanas epidemiológicas 

ocorreram essas altas taxas de incidência de dengue em cada ano. Há, portanto, o 

ganho de passar de uma análise com escala temporal agregada (ano) para uma 

escala desagregada (semana epidemiológica) e de uma investigação puramente 

espacial para outra mais complexa e complementar, a espaço-temporal.  

 

Resultados e Discussão 

 Após a limpeza do banco de dados (com a retirada de pacientes sem 

endereço ou com informações imprecisas), restaram 41.719 casos para geocodificar 

em 2014 e 57.720 em 2015. Destes, foram encontrados com sucesso 37.564 e 

55.577, respectivamente. Assim, o percentual de sucesso na geocodificação 

alcançou 90,0% em 2014 e 94,6% em 2015. Esse resultado se encontra dentro dos 

parâmetros de outros estudos que se propuseram a utilizar o mesmo processo com 
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dados de natureza similar (HINO et al., 2006; GALLI, CHIARAVALLOTI NETO, 2008, DE 

BONI et al., 2010). 

 A Figura 2 apresenta os resultados da análise para o ano de 2014. Nela, a 

aplicação do indicador de autocorrelação espacial aponta a existência de clusters de 

alta taxa de incidência de dengue (em vermelho) nas porções noroeste e sudoeste 

do município, sendo esta segunda muito maior. Ocorreu também um cluster restrito 

em termos espaciais de baixa taxa de incidência de dengue, presente na região 

central do município (em azul). Na mesma figura, os clusters espaço-temporais, por 

sua vez, permitiram observar que, naquele ano, a epidemia teria se iniciado na 

região sudoeste, na semana epidemiológica 11, que corresponde ao início de março, 

indo até a semana epidemiológica 19, início de maio, com altas taxas de incidência 

de dengue naquela região (linha tracejada rosa). Já na região noroeste, o cluster de 

alta taxa de incidência de dengue teria se iniciado na semana epidemiológica 12, 

meados de março, perdurando até a 20ª semana, alcançando meados de maio 

(linha tracejada verde).   

 
FIGURA 2 – Autocorrelação espacial e clusters espaço-temporais a partir da taxa de 

incidência de dengue, Campinas, SP, 2014 
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 A Figura 3 apresenta o resultado da análise para o ano de 2015. Nela ficaram 

evidentes duas regiões do município com alta taxa de incidência de dengue: ao sul e 

leste (em vermelho). A região com baixa taxa de incidência de dengue compreende 

uma vasta área na região oeste do município (em azul).  

Observando a expansão da doença em termos temporais, viu-se que o 

primeiro cluster de alta taxa de incidência de dengue ocorreu entre as semanas 

epidemiológicas 6 e 17, ou seja, entre início de fevereiro e início de maio (linha 

tracejada rosa), enquanto o segundo cluster encontrado foi entre as semanas 7 e 17, 

de meados de fevereiro a início de maio (linha tracejada verde).    

 

FIGURA 3 – Autocorrelação espacial e clusters espaço-temporais a partir da taxa de 

incidência de dengue, Campinas, SP, 2015 

 

 

 Informações adicionais sobre os clusters encontrados na análise espaço-

temporal são apresentadas na Tabela 2. Os clusters que apresentaram maiores 

riscos relativos para dengue foram aqueles encontrados na porção sul ou no limiar 

da Rodovia Anhanguera: o cluster da semana 11 a 19 de 2014, seguido pelos dois 

clusters de 2015. 
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TABELA 2 – Síntese dos resultados: clusters espaço-temporais para alta taxa de 

incidência de dengue, por semana epidemiológica, Campinas – 2014 e 2015 

Ano Cluster Semanas 
epidemiológicas 

Número 
de casos 

Casos 
esperados 

Observados/ 
esperados 

Risco 
relativo 

2014 1 11 a 19 11.904 1.582,65 7,52 10,53 
 2 12 a 20 7.823 1.599,67 4,89 5,91 
2015 1 6 a 17 14.851 3.134,86 4,74 6,10 
 2 7 a 17 16.785 2.896,72 5,79 7,87 

Fonte: Resultados SaTScan. Limiar de significância estatística para seleção dos clusters: p-
valor<0,01. 

 

A análise da autocorrelação espacial a partir do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) é apresentada na Figura 4. A partir dela fica evidente a 

separação espacial entre os grupos sociais com perfil socioeconômico distinto no 

município. A Rodovia Anhanguera (SP-330) compreende quase totalmente uma 

linha divisória entre esses segmentos populacionais. Ao norte, tem-se uma grande 

região com áreas similares por apresentarem alto desenvolvimento humano (em 

vermelho), enquanto ao sul o cenário encontrado é o oposto, com uma uma porção 

significativa do município composta por unidades vizinhas que possuem em comum 

baixo IDHM (em azul).  

Essa diferença flagrante apontada pelos dados encontra base no próprio 

histórico de ocupação do município. Na região ao norte da Rodovia Anhanguera 

estão localizadas as principais instalações de educação e desenvolvimento do 

município, como o campus da UNICAMP, os campi da PUC e o polo tecnológico do 

município. Essa região também compreende a porção central do Campinas, onde 

reside parte da sua elite econômica (ver no mapa a indicação da sede municipal). 

Os principais loteamentos residenciais do município, por sua vez, também estão 

localizados ao norte desta via, enquanto a maioria das Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), que compreendem áreas demarcadas para assentamentos 

habitacionais de população de baixa renda, localizam-se na região sul da 

Anhanguera, conforme discutido por Johansen (2018).  

Vale notar ainda sobre esse ponto que a separação entre grupos 

populacionais, observada a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano, 

que tem por base as informações do Censo 2010, já havia sido observada por um 

conjunto de autores, que denominaram a região afluente ao norte como cordilheira 

da riqueza e, ao sul, cordilheira da pobreza (NEPO, NESUR, 2004; CUNHA et al., 

2005; CUNHA, JIMÉNEZ, 2006). 
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FIGURA 4 – Autocorrelação espacial a partir do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), Campinas, SP 

 

 

Este estudo permitiu observar, portanto, que a desigualdade social também 

se refletiu sobre a ocorrência dos casos de dengue. Os resultados evidenciaram 

pelo indicador de autocorrelação espacial e pelos clusters espaço-temporais que a 

dengue acometeu especialmente os grupos menos privilegiados ao sul da rodovia 

Anhanguera, com destaque para as porções leste e sul do município, que abrangem 

bairros como Florence, Satélite Íris, Ipaussurama, Distritos Industriais de Campinas 

(DICs), Vila União e Aeroporto.  

  Vale também lembrar que tanto os estudos precedentes quanto este, ao 

verificar a rodovia como separação física entre grupos populacionais, não pressupõe 

que nas áreas afluentes não existam determinadas localidades com população 

apresentando piores condições socioeconômicas. É preciso considerar que a 

heterogeneidade espacial que marca o tecido urbano da maioria das cidades 

brasileiras é evidenciada pela persistência das favelas nas áreas urbanas, como 

lembram Cunha; Jakob e Jiménez (2005). Apesar de haver predominância de 

determinados segmentos populacionais em distintas porções ao norte e sul da 
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rodovia Anhanguera, isso não significa que não haja regiões empobrecidas próximas 

a áreas mais afluentes e vice-versa. Todavia, o padrão revelado pela análise 

espacial, corroborada pela literatura especializada, aponta no sentido da forte 

segmentação dos grupos sociais no município.  

Sobre condições de moradia e dengue, Lima et al. (2004, p. 62), analisando a 

distribuição espacial dos casos de dengue em Campinas entre 2002 e 2003 e 

buscando traçar relações com as condições de moradia da população, concluíram 

que: “[...] a dengue ocorre tanto em áreas de piores como de melhores condições de 

vida, no entanto, as maiores concentrações são nas áreas com piores condições ou 

nas proximidades destas”.  

Foram identificados dois trabalhos no Brasil discutindo dengue e se utilizando, 

para tanto, do software SaTScan. Um deles é a dissertação de mestrado em 

Engenharia de Sistemas, defendida na Universidade Federal de Lavras (MG), que 

analisa os casos de dengue na cidade de Lavras entre 2007 e 2010 (FERREIRA, 

2012). O outro trabalho compreende uma monografia em Estatística, apresentada na 

Universidade de Brasília (DF), que busca a detecção de clusters com base na 

sazonalidade da dengue nos municípios brasileiros entre 2007 e 2011 

(LEWKOWICZ, 2013). Ferreira (2012) analisa para o período entre 2007 e 2010 

todos os 1.236 casos de dengue notificados em Lavras, utilizando o SaTScan como 

ferramenta complementar após a aplicação do Índice de Moran. Lewkowicz (2013), 

por sua vez, investiga tendências de distribuição espaço-temporal da dengue no 

nível de município, sem observar especificidades no interior de cada uma das áreas 

urbanas com casos de dengue. O diferencial do presente estudo em relação aos 

precedentes foi trabalhar com um volume substancial de casos de dengue 

observando suas inter-relações com características da população no nível 

intramunicipal. 

A hipótese testada neste trabalho foi de que a distribuição desigual dos casos 

de dengue poderia guardar relações com a segmentação dos grupos populacionais 

com distintas características socioeconômicas no município. Evidenciou-se pela 

análise que a dengue é uma doença complexa, que pode alcançar também 

segmentos mais favorecidos. Contudo, viu-se que a hipótese tende a apresentar 

sustentação empírica por pelo menos três razões: 1) Tempo – o início da epidemia 

ocorre na região mais pobre, tanto em 2014 quanto em 2015; 2) Distribuição – 

mesmo com a ampliação dos grupos afetados, a epidemia ocorre 
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predominantemente entre os menos favorecidos, como ficou evidente em 2015; e 3) 

Intensidade – nos dois anos os clusters de alta taxa de incidência de dengue entre 

os grupos populacionais com piores condições socioeconômicas apresentaram 

maior risco relativo (Tabela 2). 

 No âmbito desta discussão vale ainda observar que os clusters espaço-

temporais identificados em 2015 ocorreram mais cedo que os observados em 2014. 

O primeiro cluster encontrado em 2014 ocorreu a partir da semana 11, enquanto o 

primeiro cluster de 2015 foi observado a partir da semana epidemiológica 6. Esse 

fato pode ser compreendido ao se observar a curva epidemiológica dos casos de 

dengue, por semana epidemiológica, para os dois anos investigados (Figura 5).  

 

FIGURA 5 – Casos autóctones de dengue, por semana epidemiológica de início dos 

sintomas, Campinas – 2014 e 2015 

 

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

2017). 

 

Nesta figura fica evidente esse adiantamento da epidemia de 2015, que além 

de iniciar antes, tem a ocorrência do pico antecipadamente e começa a arrefecer 

mais cedo comparativamente ao que ocorre em 2014. Um conjunto de fatores 

podem estar associados a este adiantamento, como o fato de que 2015 

compreendeu uma continuidade da epidemia de 2014, ao passo que o sorotipo 

circulante foi o mesmo (DEN-1), além de que podem ter influenciado nesse processo 
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outros fatores da dinâmica do vírus, do vetor e do hospedeiro. O fato é que os 

resultados encontrados na análise espaço temporal corroboram a dinâmica 

observada dos dados, o que sugere robustez aos produtos auferidos desta 

metodologia. 

A sobreposição dos clusters de alta taxa de incidência de dengue obtidos pelo 

indicador de autocorrelação espacial com os clusters espaço-temporais de alta taxa 

de incidência da doença assinalou que as metodologias, apesar de terem naturezas 

distintas, apontaram na mesma direção. Esse fato lança mais um argumento para a 

qualidade da análise realizada e dos resultados encontrados. 

Entre as limitações deste estudo está a utilização de notificações oficiais de 

casos de dengue, que abarcam apenas aqueles com manifestação de sintomas, 

captados pelo sistema de notificações. Essa compreende uma característica de 

todas as investigações que se utilizam de registros oficiais de casos de dengue.  

   

Conclusões 

 Em termos teórico-conceituais, esta investigação aponta a importância de se 

analisar as características dos grupos populacionais como intervenientes na 

ocorrência de – ou proteção para – determinadas doenças. A dengue é exemplar. 

Aspectos relacionados à urbanização brasileira, que culmina na segmentação dos 

grupos populacionais e no acesso diferenciado aos recursos e serviços urbanos 

(COSTA, MONTE-MOR, 2002; MARICATO, 2003; ROLNIK, 2009) implicam em 

condições de moradia e consequentemente níveis de vulnerabilidade (KAZTMAN et 

al., 1999; MARANDOLA JR., HOGAN, 2006; ALVES; MELLO; D’ANTONA, 2010) 

distintos para a infecção pela doença.  

Este trabalho identificou ainda metodologias que permitem avançar na 

compreensão desses diferenciais, a partir da utilização de ferramentas como o 

índice de autocorrelação espacial Getis-Ord Gi* e clusters espaço-temporais, que 

são complementares aos métodos tradicionais de análise estatística para 

compreender processos saúde-doença e os aspectos relacionados às 

desigualdades em saúde.  

Entre os alcances deste estudo está a indicação de elementos para 

problematizar a vulnerabilidade diferencial de determinados grupos populacionais 

para a ocorrência de dengue, enfatizando aspectos desse processo que podem ser 

similares e demandam aprofundamento em outras realidades urbanas brasileiras. 
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Além disso, no caso específico de Campinas, os achados desta investigação 

fornecem subsídios à elaboração de políticas públicas focalizadas nos grupos e 

localidades mais acometidos pela doença, possibilitando a racionalização dos 

recursos utilizados para o controle da doença e potencializando as ações já 

desenvolvidas.  
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