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RESUMO

A dengue é a arbovirose mais difundida no mundo, onde em países tropicais, o mosquito Aedes aegypti encontra ambientes favoráveis para 
reprodução e proliferação. Neste contexto, a cidade de Belém do Pará, devida à localização geográfica e fatores geoambientais favoráveis se 
configura como importante região para a proliferação da doença, visto que é caracterizada por uma alta variabilidade pluviométrica, 
temperaturas médias de 26oC e péssimos índices de saneamento. Neste sentido, o objetivo principal deste estudo foi analisar a distribuição 
espacial e ambiental dos casos de Dengue, no período de 2015 e 2016 em Belém (PA). Do ponto de vista metodológico foi realizado um estudo 
ecológico nos distritos do município de Belém (PA), que possui uma população estimada em 2017 de 1.452.275 habitantes, em uma área 
territorial de 1.059,458 km2 e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,746. Os dados de Dengue nos anos de 
2015 e 2016 foram obtidos do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e tabulados e depurados no Excel, já os dados 
cartográficos foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o processamento, interpretação, visualização e análise dos 
dados foram realizados no software ArcGIS Desktop 10.1 disponibilizado pela Faculdade Estácio de Belém. Os resultados mais expressivos 
mostraram que, no ano de 2015, a distribuição dos casos de dengue se concentrou nos distritos Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC), 
Distrito Administrativo de Belém (DABEL) e Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA) que apresentaram maiores incidências da doença. Já no 
ano de 2016, houve redistribuição dos casos, resultando em percentuais maiores da doença nos distritos do DABEL, DASAC e Distrito 
Administrativo do Entroncamento (DAENT). Esse cenário exemplifica que não houve pouco investimento e melhorias por parte do poder público 
no que concerne ao saneamento básico, considerado como um dos principais fatores indutores do agravo. De acordo com as análises espaciais 
realizadas, foi possível verificar a distribuição do número de casos por distrito administrativo de Belém/PA, permitindo caracterizar as áreas que 
obtiveram maior número de casos e assim relacioná-las com variáveis ambientais e socioeconômicas. Conforme, os estudos realizados, foram 
observados que a associação da dengue com a falta de infraestrutura urbana, problemas na micro e macrodrenagem, depósitos irregulares de lixo 
e áreas alagadas, problemas estes intimamente ligados à socioeconomia local que possui hábitos culturais favoráveis à proliferação da doença. 
Portanto, através da utilização das ferramentas do geoprocessamento, foi possível a identificação das áreas mais acometidas da doença, 
possibilitando uma ordem prioritária na tomada de decisão da Secretaria de Saúde de Belém (SESMA).
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