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ficação e defesa foram fundamentais para a construção desse trabalho.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (CAPES) por finan-

ciar este projeto desde o seu ińıcio.
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Resumo

Diante do atual cenário de surtos e epidemias de Zika, Chikungunya e Dengue delineado

pela expansão destes v́ırus em todo o mundo, reconhecer a epidemia no seu ińıcio, me-

diante a avaliação de risco ou vulnerabilidade, é essencial para o planejamento de ações

de mitigação e controle da repercussão das doenças na sociedade. Nesse sentido, o ob-

jetivo deste trabalho foi auxiliar a vigilância epidemiológica das doenças associadas ao

mosquito Aedes aegypti na sociedade mediante a construção de mapas de vulnerabilidade

a partir de um modelo de decisão multicritério espacial. Inicialmente foi desenvolvido um

estudo bibliográfico para identificar quais os fatores determinantes para a vulnerabilidade

de áreas à Zika, Chikungunya e dengue; esses fatores foram utilizados como base para

a estruturação dos critérios utilizados no modelo multicritério. Dada a importância que

as áreas avaliadas apresentassem desempenhos satisfatórios e equilibrados na maioria dos

critérios, foi considerado o uso de método multicritério não-compensatório PROMETHEE

II para construir o mapa de vulnerabilidade. A abordagem proposta foi aplicada em um

estudo de caso para classificar bairros de uma cidade do nordeste brasileiro. A resposta

fornecida pela abordagem foi apresentada espacialmente em mapas temáticos criados em

um sistema de informação geográfico. Os resultados encontrados sugerem que o modelo

proposto é útil como ferramenta de suporte à decisão na vigilância epidemiológica das

doenças relacionadas ao Aedes aegypti, permitindo uma definição da vulnerabilidade de

áreas as doenças ligadas ao Aedes aegypti, permitindo uma definição mais eficaz da vul-

nerabilidade de áreas às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, assim como permitindo

auxliar em um processo mais eficiente de tomada de decisão sobre medidas de mitigação

e controle das doenças. O modelo suporta o processo desde a investigação dos fatores

determinantes para a vulnerabilidade das áreas, auxilia na avaliação das condições de

saúde da população por meio do desempenho dos bairros, tanto individualmente quanto

de maneira agregada, e por fim, ajuda na concepção e avaliação de ações de prevenção e

controle das doenças.



Abstract

In face the current scenario of outbreaks and epidemics of Zika, Chikungunya and Den-

gueâs outlined by the spread of these viruses around the world, recognizing the epidemic

at the outset, through risk or vulnerability assessment, is essential for the planning of

mitigation and control actions over the impact of these diseases on society. As follows,

the objective of this work was to assist the epidemiological surveillance of diseases asso-

ciated with the Aedes aegypti mosquito in society by constructing maps of vulnerability

from a multicriteria spatial decision model. Initially, a bibliographic study was desig-

ned to identify the determinants of the vulnerability of areas to Zika, Chikungunya and

Dengue; these factors were used as a basis for structuring the criteria used in the multi-

criteria model. Given the importance that the evaluated areas presented satisfactory and

balanced performances in most of the criteria, the use of the non-compensatory multi-

criteria method PROMETHEE II was considered to construct the map of vulnerability.

The proposed approach was applied in a case study to classify neighborhoods of a city in

northeastern Brazil. The response provided by the approach was presented spatially on

thematic maps created in a geographic information system. The results suggest that the

proposed model is useful as a decision support tool in the epidemiological surveillance of

Aedes aegypti -related diseases, allowing a definition of the vulnerability of areas related

to Aedes aegypti, a more effective definition of the vulnerability of areas to diseases trans-

mitted by Aedes aegypti, as well as allowing assistance in a more efficient decision-making

process on disease mitigation and control measures. The model supports the process from

the investigation of the factors determining the vulnerability of the areas, assists in the

evaluation of the health conditions of the population through the performance of the dis-

tricts, both individually and in an aggregated way, and, finally, helps in the design and

evaluation of actions to prevent and control diseases.
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Aedes aegypti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3 Abordagens GIS-MCDA no contexto de doenças transmitidas

por vetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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4.2.1 Efetuar avaliação intracritério . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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1 Introdução

O impacto da Dengue (DEN) e da Chikungunya (CHIK) sobre a saúde pública aumen-

tou dramaticamente ao longo das últimas décadas, com ambas as doenças espalhando-se

por todo o planeta e elevando suas respectivas taxas de incidência (WEAVER et al., 2014).

Com distribuição quase omnipresente nos trópicos e recentemente introduzida na Europa

(SCHAFFNER; MATHIS, 2014), a dengue é caracterizada como a arbovirose humana mais

prevalente, causando cerca de 100 milhões de infecções anualmente em todo o mundo,

colocando quase metade da população mundial sob risco de infecção (BHATT et al., 2013;

BRADY et al., 2012).

A Chikungunya, por sua vez, recebeu atenção devido as mais de 1 milhão de infecções

registradas até 2014 nas Américas (CAUCHEMEZ et al., 2014; JOHANSSON et al., 2014;

MORENS; FAUCI, 2014), depois de ter sido responsável por surtos na Itália em 2007 (REZZA

et al., 2007) e na França em 2010 e 2014 (GRANDADAM et al., 2011; La Ruche et al., 2010;

PATY et al., 2014).

Não obstante o cenário alarmante causado pelo DENV e CHIKV, em 2016 o Brasil

foi local de uma avassaladora epidemia causada pelo v́ırus Zika (ZIKV), flaviv́ırus que,

tal como o DENV e CHIKV é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A epidemia

de Zika teve atenção especial por pelo menos quatro razões (VALLE et al., 2016): (i)

número de pessoas afetadas; (ii) velocidade de disseminação do v́ırus; (iii) gravidade das

manifestações associadas ao v́ırus (que incluem microcefalia nos filhos de mães que durante

a gravidez obtiveram o ZIKV); (iv) velocidade de disseminação de informações não oficiais

tão rapidamente quanto a própria situação de saúde pública.

Diante do impacto dessas doenças na saúde pública e a sua rápida disseminação global,

compreender a distribuição atual e futura, determinar os limites geográficos da transmissão

e da intensidade da transmissão é fundamental para um planejamento eficiente de ações

de vigilância e controle (CARRINGTON; SIMMONS, 2014; MESSINA et al., 2015; SEMENZA et

al., 2014).

Modelos espaciais para avaliar e planejar ações para a prevenção e controle de doenças

têm se tornado comuns desde o trabalho seminal que construiu mapas de risco para

estabelecer a associação entre a incidência da cólera e o fornecimento de água (SNOW,
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1855). A grande importância de criar mapas de risco para doenças consiste em evitar

um viés de interpretação, tendo em vista que o cenário epidemiológico é influenciado pela

variação ambiental (GOMES, 2015). No entanto, os modelos que são constrúıdos para

representar mapas de risco para doenças vetoriais apresentam frequentemente apenas

informações técnicas, como exposição esperada a um patógeno ou ńıveis de infestação do

vetor, desconsiderando a epidemiologia complexa das doenças transmitidas por vetores,

que envolve a tŕıade epidemiológica - agente infeccioso, vetor e meio ambiente (HONGOH

et al., 2011; PEREIRA, 2013).

No Brasil, o modelo de risco espacial dispońıvel para doenças transmitidas pelo Aedes

aegypti, definido pelo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), con-

sidera o risco entomológico (exposição ao vetor) como suficiente, sem incorporar dados

sobre outros componentes explicitamente. Entretanto, o levantamento bibliográfico reali-

zado neste trabalho, apontou diversos estudos que relatam infecção das doenças em áreas

que possúıam ı́ndices entomológicos considerados baixos (BARBOSA et al., 2014; BARBOSA;

LOURENÇO, 2010; CORRÊA et al., 2005; GOH, 1997; HONÓRIO et al., 2009; SULAIMAN et

al., 1996; TEIXEIRA et al., 2002). Ou seja, os resultados desses trabalhos apontam que a

existência dos vetores não se mostrou um fator suficiente para incidência dessas doenças

em uma área.

O levantamento bibliográfico também apontou para outros fatores que estão associ-

ados à vulnerabilidade para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Alguns desses

fatores relacionam-se às doenças com a maior probabilidade de contato entre o vetor e o

hospedeiro, como a densidade populacional e residencial (SCHMIDT et al., 2011; SPIEGEL et

al., 2007). Outros fatores relacionam-se à promoção da proliferação de vetores, incluindo

condições ambientais naturais (temperatura, precipitação e altitude) (DHIMAL et al., 2015;

ROGERS et al., 2014; WATTS et al., 2017), e artificiais, como saneamento e sistema de abas-

tecimento de água deficientes e presença de criadouros artificiais (BARCELLOS et al., 2005;

SCHMIDT et al., 2011; TEIXEIRA; MEDRONHO, 2008).

A incorporação dos fatores que se relacionam às doenças em uma estrutura Multi-

Criteria Decision Analysis (MCDA) permite a exploração de alternativas de forma inte-

grada sob todos os aspectos, ao mesmo tempo que fornece uma abordagem conveniente,

robusta e mais realista para a definição do risco e de prioridades baseada em evidên-

cias com maior transparência (HONGOH et al., 2011). Além disso, a recente incorporação

da MCDA com os Sistemas de Informação Geográfica (SIG ou GIS - Geographic Infor-

mation System, do acrônimo inglês), numa recente área de pesquisa denominada como

GIS-MCDA ou MC-SDSS (Multicriteria Spatial Decision Support Systems), endossa a

utilização desses métodos para a construção de mapas de risco para doenças transmitidas

por vetores.

Diante desse arcabouço, com o páıs endêmico para Dengue, CHIK e Zika e a potencia-
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lidade de uso do GIS-MCDA para qualificar a definição de áreas de risco para as doenças,

considera-se relevante a estruturação de uma abordagem que garanta um suporte mais ro-

busto para definição de estimativas de risco de epidemias de Dengue, CHIK e Zika. Logo,

será constrúıdo um modelo GIS-MCDA para a elaboração de mapas de vulnerabilidade

para doenças que tem o Aedes aegypti como vetor.

Dada a importância que as áreas avaliadas apresentassem desempenhos satisfatórios e

equilibrados em cada critério, foi considerado o uso de métodos não-compensatórios. Entre

todos os métodos multicritério não-compensatórios, o PROMETHEE II foi selecionado por

tratar-se de um método de classificação simples na concepção e aplicação em comparação

com os outros métodos para a análise multicritério (BRANS et al., 1986) tendo sido aplicado

com sucesso em muitos campos e por um grande número de pesquisadores em MCDA

(BEHZADIAN et al., 2010).

1.1 Motivação

As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti impõem custos significativos,

tanto para os indiv́ıduos quanto para os governos. Os custos para os indiv́ıduos podem

incluir a compra de medicamentos, medidas preventivas, despesas em caso de morte, ab-

sentéısmo, além de custos psicológicos. Os custos para os governos incluem o fornecimento

de materiais e a alocação de pessoal nos centros de saúde, as intervenções de saúde pública

e as oportunidades perdidas com relação ao desenvolvimento econômico e ao turismo.

Atualmente existem vacinas dispońıveis em circulação para dengue. Porém, a proteção

conferida pela vacina da dengue é limitada, estando entre 60-70%, e com elevado custo por

dose, o que dificulta a aplicação em larga escala (VALLE et al., 2015). As doenças causadas

pelo DENV, CHIKV e ZIKV são autolimitadas e não há nenhuma terapia antiviral espe-

ćıfica dispońıvel. Dessa forma, o tratamento para tais doenças envolve sobretudo tentar

aliviar os sintomas. A detecção precoce e os cuidados médicos podem mitigar as chances

de evolução para modos mais graves das doenças.

Reconhecer a epidemia no seu ińıcio, mediante a avaliação de risco ou vulnerabilidade, é

essencial para o planejamento de ações de mitigação e controle da repercussão das doenças

na sociedade. O modelo de risco espacial dispońıvel para doenças transmitidas pelo Aedes

aegypti considera o risco entomológico como suficiente, sem incorporar dados sobre outros

componentes, como a distribuição subjacente de populações humanas vulneráveis. Logo,

como ferramenta de apoio à decisão para prevenção e controle das doenças, o modelo de

risco sugerido pelo LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) é apenas

uma parte de um todo.

O desenvolvimento tecnológico recente em análise espacial e o aumento da consciên-
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cia da importância da dimensão espacial no planejamento tornaram a GIS-MCDA um

campo emergente para pesquisa (FERRETTI; MONTIBELLER, 2016). A principal diferença

e entre a GIS-MCDA com e a MCDA convencional é a inclusão do “onde?” nas decisões

a serem tomadas, que é fundamental para os trabalhos em epidemiologia (FERRETTI;

MONTIBELLER, 2016; HONGOH et al., 2011).

Embora seja ainda emergente a utilização da GIS-MCDA, principalmente em artigos

relacionados à saúde pública ou à doenças transmitidas por vetores, alguns trabalhos po-

dem ser encontrados na literatura acerca do problema das doenças relacionadas ao Aedes

aegypti (DOM et al., 2016; JEEFOO; TRIPATHI, 2011; KANNATHASAN et al., 2013). No en-

tanto, constatou-se que para a avaliação de risco de dengue os autores não consideraram

os componentes entomológicos e nem a presença do patógeno, ou seja, seus modelos ava-

liam a susceptibilidade de áreas que ainda não tiveram a introdução do vetor e do v́ırus,

não sendo aplicáveis ao contexto de áreas endêmicas.

De acordo com a relevância da definição de vulnerabilidade nesse contexto e as limi-

tações encontradas nos métodos vigentes, é necessário disponibilizar subśıdios coerentes

que fundamentem um programa de vigilância e controle de DEN, CHIK e ZIK eficaz, bem

como promover uma otimização de recursos empregados nesse âmbito.

A necessidade de se obter uma estrutura mais robusta para a avaliação de risco à saúde

pública associados a DEN, CHIK e ZIK justifica o desenvolvimento de um modelo que

determine a vulnerabilidade de unidades espaciais para a ocorrência de doenças associadas

ao Aedes aegypti com critérios de avaliação bem definidos e que possibilitem uma visão

mais ampla do problema, podendo vir a dar suporte e tornar mais efetivas as ações de

monitoração, prevenção e controle dessas doenças. Este modelo, por sua vez, é baseado no

método multicritério PROMETHEE II (BRANS; VINCKE, 1985), que faz uma agregação

não compensatória dos desempenhos obtidos por uma determinada alternativa em relação

a um conjunto de critérios, quando comparada com o desempenho de outras alternativas,

e retorna um ranking das alternativas com base nos respectivos desempenhos globais.

1.2 Objetivos

Auxiliar na avaliação da vulnerabilidade de áreas para as doenças associadas ao mos-

quito Aedes aegypti na sociedade com a construção de mapas apoiados em um modelo de

decisão multicritério espacial. .

1.2.1 Objetivos espećıficos

Para que o objetivo geral seja alcançado, os objetivos espećıficos buscam:
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1. Identificar os fatores de risco que estão associados com a maior probabilidade de

ocorrência de ZIK, CHIK e DEN em unidades espaciais;

2. Realizar um estudo sobre MCDA, com ênfase em aplicações no contexto de riscos e

doenças;

3. Estruturar um modelo de decisão multicritério para apoiar a construção do mapa

de vulnerabilidade de áreas à ZIK, CHIK e DEN;

4. Validar os fatores de risco identificados com profissionais da área de epidemiologia

e/ou infectologia;

5. Estruturar aplicação com dados reais.

1.3 Metodologia

A metodologia utilizada nesta dissertação foi dividida em três partes. A primeira parte

é constitúıda de um levantamento bibliográfico acerca do tema proposto. A segunda busca

identificar os dados utilizados para a construção do modelo. A última parte refere-se à

construção do modelo do problema com base em um método multicritério.

1.3.1 Levantamento bibliográfico

A pesquisa bibliográfica foi conduzida na literatura especializada com o objetivo de

identificar os modelos de avaliação de risco para a vulnerabilidade de doenças associadas

ao Aedes aegypti. Durante essa pesquisa, verificou-se que os modelos de vulnerabilidade

aplicados consideram avaliações monofatoriais acerca da presença do mosquito transmis-

sor e de suas fases imaturas. No entanto, percebeu-se que vários trabalhos apresentam

discussões que contrariam a validade desta abordagem monofatorial.

Este aspecto motivou o aprofundamento dos estudos sobre a problemática de vulne-

rabilidade e risco a doenças ligadas ao Aedes aegypti, visando o desenvolvimento de uma

abordagem que fosse capaz de apoiar adequadamente o processo de definição de vulnera-

bilidade e estruturação de ações. Nesse sentido, identificou-se a aplicabilidade de métodos

multicritérios para a gestão de doenças transmitidas por vetor.

Nos estudos sobre métodos multicritério aplicados à problemática de doenças, verificou-

se que os trabalhos que abordavam doenças ligadas ao Aedes aegypti, mais especificamente

a dengue, não consideravam a presença do vetor e do patógeno, ou seja, avaliava áreas não

endêmicas. Além disso, foram verificadas as vantagens da associação dos métodos multi-

critérios com GIS para trabalhos que envolvem a avaliação de áreas. Logo, identificou-se
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a possibilidade do desenvolvimento de um modelo de avaliação multicritério que fosse

capaz de incorporar todos os aspectos inerentes à problemática e que fosse aplicável a

áreas endêmicas. Em seguida, foi realizado um estudo sobre os fundamentos da análise

multicritério e do contexto da decisão, enfatizando a modelagem de sistemas de apoio à

decisão multicritério e sistemas de informação geográfica.

1.3.2 Coleta de dados

Os fatores identificados no levantamento bibliográfico cederam dados iniciais, que ser-

viram, posteriormente, para a construção dos critérios. Os fatores foram identificados a

partir de trabalhos que usaram métodos estat́ısticos para relacionar variáveis à ocorrência

de epidemias em algumas áreas. Estes critérios foram avaliados junto a um especialista da

área de epidemiologia e infectologia, que atestou a sua causalidade com as doenças. Esse

mesmo decisor participou do processo decisório com o papel de decisor da problemática.

Os dados usados para aplicação da sistemática foram concedidos pela Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras (SEDUO) e Secretaria de Saúde da cidade de Arapiraca-

AL. A capacidade e disponibilidade da SEDUO em ceder dados geolocalizados foi majo-

ritário para a decisão de fazer esta aplicação na cidade de Arapiraca-AL. No entanto,

alguns dados referentes aos critérios não estavam alocados em uma base digital.

Os dados referentes a presença do mosquito e de doentes, e os dados a respeito do

ı́ndice LIRAa que foram disponibilizados pela Secretarias de Saúde do munićıpio, por

exemplo, estavam dispostos em tabelas f́ısicas e preenchidas a mão. Logo, para que esses

dados pudessem ser utilizados seria necessário organiza-los em um ambiente digital. O

desafio nesse processo foi a interpretação dos valores, que oportunamente era dificultada

devido a baixa instrução dos indiv́ıduos que preencheram as tabelas (erros de digitação,

caligrafia, etc.). Para a averiguação dos valores foram cruzados os valores obtidos com os

dados oficiais do governo para o munićıpio.

1.3.3 Modelagem

O desenvolvimento do modelo de vulnerabilidade para doenças ligadas ao Aedes aegypti

requereu também um estudo detalhado sobre o processo de mensuração de cada um dos

critérios que serviram como base para a avaliação, uma vez que não se pretendia apresentar

um modelo que fosse incompat́ıvel com a realidade.

Dada a importância que as áreas avaliadas apresentassem desempenhos satisfatórios e

equilibrados na maioria dos critérios, foi considerado o uso de método multicritério não-

compensatório PROMETHEE II para construir o mapa de vulnerabilidade. Foi utilizada

também a metodologia PROMETHEE-ROC para a definição da importância relativa
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dos critérios dado que o trabalho exige apenas informações parciais sobre a ordem de

preferência do decisor. Outro ponto importante é que a construção do modelo partiu

do prinćıpio que as coletas de dados em campo não precisassem ser alteradas para sua

aplicação. Nesse sentido seria mais fácil inserir o modelo na vigilância epidemiológica de

uma cidade.

Foi desenvolvida uma aplicação do modelo de avaliação espacial com dados reais. A

aplicação foi estruturada com a presença de um decisor real, tornando-se posśıvel ilustrar

o funcionamento do modelo proposto no contexto de um surto ou epidemia de dengue. A

aplicação com dados reais foi útil para testar e fazer considerações importantes acerca da

aplicabilidade e validade do modelo.

1.4 Estrutura da dissertação

A dissertação está estruturada em seis caṕıtulos.

O caṕıtulo I apresenta uma introdução ao estudo de vulnerabilidade para as doenças

transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, destacando a importância que ele representa

ao desenvolvimento de ações de vigilância e controle de epidemias. O caṕıtulo também

destaca uma visão geral sobre apoio a decisão multicritério espacial, a relevância do estudo,

a metodologia de pesquisa e os objetivos espećıficos.

O caṕıtulo II apresenta o estudo sobre o combate ao Aedes aegypti e a definição dos

riscos às doenças associadas a ele. O caṕıtulo também apresenta duas revisões biblio-

gráficas. A primeira revisão foca nos fatores que influenciam a propagação das doenças.

Já a segunda revisão avalia o uso das abordagens GIS-MCDA no contexto das doenças

transmitidas por vetores, dando foco às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

O caṕıtulo III traz a base conceitual para o estudo. Nele é apresentada uma revisão

sobre apoio à decisão multicritério, incluindo um estudo mais aprofundado sobre o método

PROMETHEE II.

O caṕıtulo IV apresenta um modelo multicritério de decisão para auxiliar decisores na

avaliação de vulnerabilidade de áreas para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Os caṕıtulos V traz a aplicação do modelo com dados reais.

Por fim, o caṕıtulo VI apresenta as conclusões do estudo e recomendações a trabalhos

futuros.



2 Revisão da literatura

Neste caṕıtulo discutiram-se inicialmente as estratégias de vigilância e controle de

epidemias das doenças associadas ao Aedes aegypti. Em seguida apresentaram-se os tra-

balhos que identificam os aspectos distintos que potencializam o surto dessas doenças na

sociedade. Por fim, construiu-se uma breve exposição dos trabalhos que apresentam o

uso de MCDA como aux́ılio no processo de tomada de decisão em relação às doenças

transmitidas por vetor, com foco nos trabalhos que tratam das doenças transmitidas pelo

Aedes aegypti.

2.1 O combate ao Aedes aegypti e a definição do risco

às doenças a ele associadas

Os vetores são organismos vivos que podem transmitir um agente infeccioso do orga-

nismo de um hospedeiro para outro hospedeiro. Vários organismos agem como vetores de

patógenos relevantes para a manutenção da saúde humana, tais como carrapatos, moscas,

pulgas e insetos, porém, os mosquitos são os vetores de doenças mais conhecidos (OMS,

2016). Dentre os mosquitos, os do tipo Aedes se destacam como um dos principais vetores,

uma vez que transmitem patógenos importantes como o v́ırus da Febre Amarela, o v́ırus

da Dengue, o v́ırus da Chikungunya e o v́ırus da Zika.

Após o reconhecimento do Aedes aegypti como transmissor da febre amarela urbana, foi

sistematizado o combate a esse mosquito no Brasil no ińıcio do século XX. As primeiras

campanhas públicas iniciadas por Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro entre 1902 e 1907

tinham como função detectar os casos de febre amarela e eliminar o mosquito transmissor

(LÖWY, 1990). Entretanto, apenas em 1955 e novamente em 1958, após o vetor ter sido

reintroduzido, o Brasil teve êxito na sua erradicação (BRAGA; VALLE, 2007). Apesar

disso, em 1976, em função de falhas na vigilância epidemiológica e de mudanças sociais

e ambientais decorrentes da crescente urbanização dessa época, o Aedes aegypti retornou

ao Brasil (TAUIL, 2001).

Devido à dificuldade em manter a erradicação do vetor, desde 2001 o Ministério da
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Saúde tem implementado programas de controle em detrimento dos programas de erradi-

cação do mosquito transmissor, com a implantação do Plano de Intensificação das Ações

de Controle da Dengue (PIACD) (ZARA et al., 2016). Com o agravo dos casos de dengue,

em 2002 foi estruturado o Plano Nacional de Controle de Dengue (PNCD) que ampliou

as atribuições descritas no PIACD, para que as ações não fossem mais exclusivamente

direcionadas ao combate do vetor (BRASIL, 2002).

As estratégias de vigilância epidemiológica descritas no PNCD preveem uma abor-

dagem que leve em consideração a vigilância de casos de doenças (detecção de casos),

vigilância em áreas de fronteira (detecção precoce da introdução de novos v́ırus) e vigilân-

cia entomológica (monitoramento dos ı́ndices de infestação por Aedes aegypti) (BRASIL,

2002). No entanto, o PNDC não forneceu uma metodologia capaz de gerar informações

oportunas acerca do risco ou vulnerabilidade de áreas para epidemias de dengue, o que foi

fundamentado através do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa)

(BRASIL, 2013).

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti utiliza os dados recolhidos em

campo da presença das formas imaturas do Aedes aegypti e os utilizam para determinar

estratos de baixo, médio e alto risco para epidemias (BRASIL, 2013). Logo, a construção

de indicadores que definem o risco ou a vulnerabilidade de áreas a epidemias é dada em

termos do ńıvel da presença do vetor transmissor.

No que tange à prevenção de epidemias das doenças ligadas ao Aedes aegypti, as ações

foram estruturadas pelo PNDE fundamentalmente para a redução populacional do vetor

no domićılio e peridomićılio. Ou seja, as ações são direcionadas para reduzir os ı́ndices de

presença do mosquito e de suas fases imaturas. O objetivo dessas operações de combate ao

vetor é a manutenção dos ı́ndices de infestação em ńıveis inferiores a 1% (BRASIL, 2002).

O planejamento de ações é delineado pelo próprio Levantamento Rápido de Índices para

Aedes aegypti que aborda tais aspectos de acordo com os indicadores de vulnerabilidade

e informações sobre os criadouros predominantes.

O destaque dado ao mosquito Aedes aegypti no processo de controle e prevenção de

epidemias está associado à importância do vetor no processo de transmissão da doença.

Em tal processo, o vetor ingere microrganismos que produzem doenças durante um repasto

sangúıneo em um hospedeiro infectado e, mais tarde, injeta os microrganismos em um novo

hospedeiro durante o repasto sangúıneo subsequente. Logo, ao reduzir significativamente

a população de Aedes aegypti, seria posśıvel reduzir as taxas de transmissão de doenças e

o risco de epidemia.

No entanto, não é incomum trabalhos apresentarem áreas acometidas por algum tipo

de infecção e que apresentaram baixos ı́ndices da presença do Aedes aegypti ou de suas

formas imaturas. Honório et al. (2009), por exemplo, relatam uma infecção por dengue
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numa região com baixa incidência de Aedes aegypti no Rio de Janeiro. Já Barbosa e

Lourenço (2010) não encontraram relação entre a incidência de dengue e infestação de

fases prematuras do mosquito transmissor.

Barbosa et al. (2014) apresentaram um estudo que tinha como objetivo relacionar a

incidência de dengue e fatores entomológicos de todas as etapas do mosquito (ovo, larvas,

pupas e alada). A correlação espacial do estudo, no entanto, não apresentou uma grande

variação de intensidade entre os indicadores e a incidência da doença, não se mostrando

um fator determinante ou limitante para incidência de dengue em um espaço.

De maneira análoga, alguns outros trabalhos também relataram transmissão de den-

gue, mesmo quando os ı́ndices de indicadores entomológicos foram relativamente baixos

(CORRÊA et al., 2005; GOH, 1997; SULAIMAN et al., 1996; TEIXEIRA et al., 2002).

No entanto, esses resultados não demonstram que o risco de epidemia de Zika, Chikun-

gunya e Dengue são inerentes à presença do vetor ou de suas fases imaturas, pois inferir

isso, seria ir de encontro ao próprio ciclo de transmissão da doença. Trabalhos tais como

de Martinez et al. (2003) e Teixeira e Cruz (2011), por exemplo, apresentam alta relação

entre a presença do vetor com a incidência de infecções. Logo é posśıvel inferir que os

fatores entomológicos são insuficientes para determinar a vulnerabilidade de áreas para

epidemias de ZIKV, CHIKV e DENV. Dessa forma, o questionamento natural é acerca

de quais outros fatores devem ser considerados para o entendimento da vulnerabilidade

para a ocorrência das doenças ligadas ao Aedes aegypti.

Na seção a seguir é apresentado um levantamento da literatura sobre o uso de métodos

de estat́ıstica acerca da definição de fatores determinantes para o risco de doenças ligadas

ao Aedes aegypti.

2.2 Fatores que influenciam à transmissão dos pató-

genos ligados ao Aedes aegypti

Os estudos analisados buscaram encontrar relações espaciais entre o surto de doen-

ças e diversos fatores. Esses estudos foram levantados em periódicos especializados em

epidemiologia e saúde coletiva. Foram considerados trabalhos que visavam correlacionar

estatisticamente tais variáveis com a ocorrência de surtos de doenças associadas ao Aedes

aegypti. No total, 19 trabalhos foram analisados e, em seguida, foram agrupados de tal

forma que 10 fatores puderam ser destacados (Tabela 2.1).

A densidade populacional foi o fator mais citado na literatura analisada, ela está

relacionada à quantidade de hospedeiros dispońıveis, ou seja, a quantidade de pessoas que

podem vir a ficar doentes. A densidade residencial (BARRERA et al., 2000; SANTOS; Marçal
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Junior, 2004), por sua vez, está ligada à facilidade do vetor de percorrer diversos ambientes

durante sua vida.

Fatores que se relacionam ao promover a proliferação de vetores no ambiente urbano,

como saneamento e sistema de abastecimento de água deficientes e presença de criadouros

artificiais, também foram bastante explorados na literatura (Tabela 2.1).

TABELA 2.1 – Fatores determinantes para epidemias de Zika, Chikungunya e Dengue

Fatores Trabalhos
Altitude Dhimal et al. (2015); Lozano-Fuentes et al. (2012)

Temperatura
Dhimal et al. (2015); Machado-Machado (2012);
Rogers et al. (2014)

Precipitação de chuva
Hassan et al. (2012); Rogers et al. (2014);
Teixeira e Cruz (2011)

Presença de criadouros artificiais
Barrera et al. (2000); Neto e Rebelo (2004);
Heukelbach et al. (2001)

Serviços de saneamento e/ou
água deficientes

Barcellos et al. (2005); Barrera et al. (2000);
Costa e Natal (1998); Almeida et al. (2007);
Heukelbach et al. (2001); Resendes et al. (2010);
Santos e Marçal Junior (2004); Schmidt et al. (2011);
Teixeira e Medronho (2008)

Densidade populacional de
risco

Schmidt et al. (2011); Spiegel et al. (2007)

Presença do vetor em alguma
de suas fases

Martinez et al. (2003); Teixeira e Cruz (2011)

Alta densidade populacional

Almeida et al. (2007); Barcellos et al. (2005);
Barrera et al. (2000); Costa e Natal (1998);
Hassan et al. (2012); Heukelbach et al. (2001);
Martinez et al. (2003); Resendes et al. (2010);
Rogers et al. (2014); Santos e Marçal Junior (2004);
Teixeira et al. (2001); Teixeira e Medronho (2008)

Alta concentração domiciliar Barrera et al. (2000); Santos e Marçal Junior (2004)
Presença de grandes centros
comerciais e educacionais

Barrera et al. (2000); Martinez et al. (2003);
Santos e Marçal Junior (2004)

Os fatores ambientais naturais, que incluem temperatura, pluviosidade e altitude, têm

uma associação com doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em termos da facilidade da

sobrevivência, reprodução e disseminação do vetor, uma vez que definem a dinâmica sazo-

nal do vetor (HEMMER et al., 2007; RIBEIRO et al., 2006). Durante peŕıodos de chuvas fortes,

por exemplo, os mosquitos são incapazes de voar, o que os impede de encontrar seus hos-

pedeiros. No entanto, a precipitação também aumentará o número de habitats aquáticos

dispońıveis, os quais servirão de criadouros de mosquitos (CAMPBELL-LENDRUM; CORVA-

LÁN, 2007; TABACHNICK, 2010; VIANA et al., 2013). A precipitação foi citada como um

fator determinante para epidemias ou surtos das doenças (HASSAN et al., 2012; TEIXEIRA;

CRUZ, 2011).

No que condiz à temperatura, os peŕıodos de alta temperatura podem secar estes
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habitats aquáticos, reduzindo a disponibilidade de criadouros artificiais, entretanto, tem-

peraturas mais altas também podem reduzir o tempo de desenvolvimento do mosquito das

fases prematuras a fase alada, levando ao crescimento acelerado da população de adultos

picadores. De acordo com Dhimal et al. (2015) a temperatura ideal para o desenvolvi-

mento do Aedes aegypti estava entre 10-25◦C. Machado-Machado (2012), por sua vez,

determinou que as temperaturas médias dos meses e trimestres são fundamentais para a

determinação de epidemias, caracterizando o perfil sazonal das doenças.

A distribuição do Aedes aegypti também é restrita à altitude, não sendo normalmente

encontrado em áreas de altitudes elevadas. Um estudo realizado no Nepal apontou que

altitudes até 1.350 metros são favoráveis para o Aedes aegypti, porém o mosquito também

se apresenta em áreas entre 1.750 metros (DHIMAL et al., 2015). Resultado similar foi

encontrado em um estudo que buscava a relação entre altitude e presença do mosquito no

México, o estudo apontou que o mosquito tem sido comumente encontrado em até 1.700

metros e até mesmo acima dos 2.000 metros de altitude (LOZANO-FUENTES et al., 2012).

Além disso, outros fatores, como a densidade populacional de risco, foram considerados

como determinantes para a definição de risco da doença (SCHMIDT et al., 2011; SPIEGEL

et al., 2007). A gravidade da doença pode ser potencializada caso o hospedeiro tenha

alguma caracteŕıstica importante. Por exemplo, no caso de dengue, o hospedeiro poderia

ter apresentado anteriormente um sorotipo diferente do atual, o que poderia agravar o

seu estado para um caso de dengue hemorrágica e, possivelmente, levar o indiv́ıduo a

óbito. No caso da Zika, caso o hospedeiro seja uma mulher gestante, o feto poderia sofrer

alterações que viriam a causar microcefalia na criança.

O fator presença de grandes centros comerciais e educacionais afeta a quantidade

de pessoas suscept́ıveis, uma vez que a mobilidade de pessoas faz variar a densidade

populacional de uma área (BARRERA et al., 2000; MARTINEZ et al., 2003; SANTOS; Marçal

Junior, 2004). Esse fator influencia na capacidade de disseminação dos patógenos, pois

favorecem o fluxo de pessoas entre regiões. Isso acontece quando uma pessoa se desloca a

um desses centros localizado em uma área infectada e adquire o patógeno e ao se deslocar

ao local de origem ela pode transportar o patógeno para uma área não infectada.

Os resultados dos trabalhos de Martinez et al. (2003) e Teixeira e Cruz (2011) apre-

sentam alta relação entre a presença do vetor ou de suas fases imaturas com a incidência

de infecções.

Como pôde ser observado na discussão até aqui, cada um dos 10 fatores se relaciona

a vulnerabilidade em questão por: (i) indicarem a presença do vetor transmissor ou de

suas fases imaturas; (ii) indicarem condições do ambiente urbano ou (iii) indicarem con-

dições ambientais naturais que propiciam a proliferação do vetor; (iv) indicarem fatores

que podem potencializar a propagação das doenças; ou (v) indicarem fatores que repre-
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sentam a propensão de epidemias mais problemáticas. A Tabela 2.2 apresenta os fatores

relacionados a cada umas dessas classes.

TABELA 2.2 – Fatores relacionados à vulnerabilidade de áreas para as doenças transmi-
tidas pelo Aedes aegypti

Fatores que indicam a presença do vetor
transmissor

Presença do vetor em alguma de
suas fases

Fatores que condicionam a proliferação do
vetor no ambiente urbano

Serviços de saneamento e/ou água
deficientes
Presença de criadouros artificiais

Fatores ambientais naturais que condicionam
a proliferação do vetor

Temperatura
Pluviosidade
Altitude

Fatores que facilitam a propagação das
doenças

Alta concentração domiciliar
Presença de grandes centros
comerciais e educacionais

Fatores que representam a propensão da
magnitude de uma epidemia

Alta densidade populacional
Alta densidade populacional de
risco

Dentre os fatores observados como relevantes para caracterizar a vulnerabilidade de

áreas as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, é importante lembrar que os

modelos dispońıveis se limitam ao risco entomológico para determinar a vulnerabilidade

de uma área, ou seja, esses modelos consideram apenas uma parte do todo.

O envolvimento de diferentes fatores torna a determinação da vulnerabilidade de áreas

para doenças ligadas ao Aedes aegypti uma atividade complexa. Diante dessa complexi-

dade exposta, faz-se necessária a aplicação de um método que considere os diversos fato-

res, caracterizados por medidas de importância diferentes e unidades de medida distintas.

Dessa forma, será posśıvel estruturar melhor as ações de vigilância e controle da epide-

mia, a partir da consciência situacional garantida pela observação de todos os aspectos

envolvidos na problemática.

2.3 Abordagens GIS-MCDA no contexto de doenças

transmitidas por vetor

Os métodos Multicritério de Apoio a Decisão oferecem uma racionalidade sólida para

a avaliação de diferentes alternativas de acordo com múltiplas dimensões, que podem ser

conflitantes e, muitas vezes, incomparáveis, que são avaliadas a partir de critérios bem

definidos (BELTON; STEWART, 2002).

Uma recente análise bibliométrica analisou artigos publicados de 1960 a 2011 que rela-

taram aplicações de MCDA na área de saúde. Essa análise mostrou as decisões complexas
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que os decisores dessa área enfrentavam ao serem solicitados a fornecerem mais abrangên-

cia, estrutura e transparência (DIABY et al., 2013). Diante disso, os tomadores de decisão

passaram a explorar o uso de análise de decisão multicritério em muitas jurisdições como

estrutura de suporte à decisão (DIABY et al., 2013). Contudo, embora a MCDA venha

sendo amplamente utilizada em diferentes campos da área de saúde, percebe-se que sua

utilização é ainda limitada e relativamente recente na saúde pública (HONGOH et al., 2011;

VINHAES et al., 2014).

O desenvolvimento tecnológico recente em análise espacial junto com o crescimento

da consciência da importância em levar em consideração a dimensão espacial no planeja-

mento, guiaram para a extensão da análise multicritério tradicional para a GIS-MCDA

(MALCZEWSKI, 1999). A principal razão para a integração do GIS ao MCDA é baseada na

capacidade que eles têm para completar um ao outro. Enquanto o GIS tem capacidade de

armazenar, gerenciar, analisar e visualizar dados espaciais, a MCDA oferece um conjunto

abundante de métodos para o planejamento de problemas com objetivos conflitantes, per-

mitindo a estruturação, avaliação e priorização de alternativas de decisão (MALCZEWSKI,

1999; MALCZEWSKI, 2006).

Muitas doenças são restringidas espacialmente. Por exemplo, doenças transmitidas

por vetores ou zoonóticas que ocorrem onde e quando os vetores, animais hospedeiros,

patógenos e população humana suscet́ıvel coincidem (PAVLOVSKY, 1966). No entanto, ve-

tores, patógenos e população humana são distribúıdos irregularmente no espaço e tempo,

resultando em uma risco espacialmente heterogêneo para doenças transmitidas por ve-

tores (HONGOH et al., 2011). A complexidade epidemiológica das doenças transmitidas

por vetores estabelece um desafio significante uma vez que está relacionada com vários

parâmetros interligados e conflitantes que devem ser considerados. Em tal contexto, a

Multi-Criteria Decision Analysis, está se tornando cada vez mais presente no processo de

tomada de decisão para a prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores ou

zoonóticas (Tabela 2.3).

A utilização de GIS foi um fator comum nos trabalhos que utilizaram MCDA no

contexto de doenças transmitidas por vetores. Dentre os 11 trabalhos, apenas o trabalho

de Aenishaenslin et al. (2013) não utilizaram GIS, ou MC-SDSS.

Em relação ao tipo de método MCDA adotado, o método Analytic Hierarchy Process

(AHP) foi utilizado na maioria das aplicações (ALIMI et al., 2016; DOM et al., 2016; FULLER

et al., 2014; JEEFOO; TRIPATHI, 2011; KANNATHASAN et al., 2013; RAKOTOMANANA et al.,

2007). O método PROMETHEE, por sua vez, teve duas aplicações (GURGEL-GONÇALVES;

OLIVEIRA, 2013; VINHAES et al., 2014). Por fim, os métodos MAUT (Multiple Attribute

Utility Theory) e MAVT (Multiple Attribute Value Theory) foram utilizados em uma

aplicação cada, respectivamente em Sarkar et al. (2010) e Symeonakis et al. (2007).
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TABELA 2.3 – Revisão literatura MCDA em doenças transmitidas por vetor

Referências Método
Local de
aplicação

Doença GIS

Symeonakis et al. (2007) MAVT Zâmbia Tripanossomı́ase Sim
Rakotomanana et al. (2007) AHP Madagascar Malária Sim

Sarkar et al. (2010) MAUT EUA
Doença de

Chagas
Sim

Jeefoo e Tripathi (2011) AHP Tailândia Dengue Sim
Gurgel-Gonçalves e Oliveira (2013) PROMETHEE II Brasil SCPH Sim
Aenishaenslin et al. (2013) PROMETHEE II Canadá Lyme Não
Kannathasan et al. (2013) AHP Sri Lanka Dengue Sim

Vinhaes et al. (2014) PROMETHEE II Brasil
Doença de

Chagas
Sim

Fuller et al. (2014) AHP Colômbia Malária Sim

Alimi et al. (2016) AHP
Norte da América

do Sul
Malária Sim

Dom et al. (2016) AHP Malásia Dengue Sim

O uso generalizado do método AHP pode estar relacionado a sua estrutura hierárquica

simples, base matemática sólida e sua capacidade de medir inconsistências em julgamen-

tos. Além disso, o uso do AHP também foi relacionado a sua capacidade para se integrar

o GIS (DOM et al., 2016). A integração entre os métodos MCDA e o GIS é um fator limi-

tante para a definição do método multicritério a se utilizar, uma vez que ainda é limitado

o número de métodos MCDA integrados a GIS (FERRETTI; MONTIBELLER, 2016). Con-

tudo, é importante que o método multicritério seja condizente com as caracteŕısticas do

problema considerado. A seleção do método multicritério adequado envolve a considera-

ção da tipologia das escalas de medição, diferentes modelos de preferências, racionalidade

do método, capacidade cognitiva do decisor e habilidade do analista (ALMEIDA, 2013).

Symeonakis et al. (2007) utilizaram a MCDA para o controle da mosca tsé-tsé, agente

que causa a tripanossomı́ase no Zâmbia, para estruturar uma ordenação de áreas a fim de

orientar quais deveriam ser prioritárias para o controle da doença e fez uma simulação de

cenários para verificar como a ordenação seria afetada.

Aenishaenslin et al. (2013) apresentaram um estudo de uma abordagem de análise

de decisão multicritério para a comparação de intervenções para o manejo da doença de

Lyme em Quebec no Canadá.

Vinhaes et al. (2014) utilizaram indicadores relacionados a transmissão vetorial de

Trypanosoma cruzi (T. cruzi) no Brasil para avaliar a vulnerabilidade dos munićıpios

para transmissão e Sarkar et al. (2010) utilizaram análise multicritério para encontrar os

munićıpios no Texas-EUA que mais estavam em risco tanto para o crescimento do vetor

do T. cruzi quanto em vulnerabilidade da população.

Outro estudo foi abordado por Gurgel-Gonçalves e Oliveira (2013) que utilizaram

MCDA para a classificação dos munićıpios brasileiros quanto a vulnerabilidade para a



CAPÍTULO 2. REVISÃO DA LITERATURA 29

Śındrome Cardiopulmonar por Hantav́ırus (SCPH), antropozoonose transmitida por roe-

dores silvestres, que no Brasil apresenta elevada taxa de letalidade. Utilizando indicadores

socioeconômicos, demográficos e ambientais associados à incidência da SCPH, estimou-se

uma maior vulnerabilidade para ocorrência do hantav́ırus em munićıpios das regiões sul,

sudeste e centro oeste.

Alguns trabalhos abordaram a MCDA no contexto da malária. Fuller et al. (2014) e

Alimi et al. (2016) avaliaram o risco de transmissão da malária e da exposição do vetor na

América do Sul. Rakotomanana et al. (2007), por sua vez, avaliaram o risco de transmissão

da malária em Madagascar.

No contexto das doenças ligadas ao Aedes aegypti, Jeefoo e Tripathi (2011), Kan-

nathasan et al. (2013) e Dom et al. (2016) constrúıram mapas de risco para a Dengue na

Tailândia, no Sri Lanka e na Malásia, respectivamente.

Os trabalhos de Jeefoo e Tripathi (2011) e Dom et al. (2016) utilizaram critérios de

uso do solo (construções entre áreas, florestas, terrenos pantanosos, corpos d´agua, etc.),

densidade populacional, elevação e ambiente proṕıcio (relacionado às caracteŕısticas do

ambiente para a proliferação do Aedes aegypti). No entanto, enquanto Jeefoo e Tripathi

(2011) consideraram a precipitação de chuva, Dom et al. (2016) preferiram avaliar o tipo

de habitação.

Kannathasan et al. (2013), por sua vez, também utilizaram critérios que avaliavam

o uso da terra e a densidade populacional, tal como Jeefoo e Tripathi (2011) e Dom et

al. (2016). Além disso, os autores avaliaram o tipo de residência ocupada (improvisada,

semipermanente, permanente), as condições socioeconômicas e a existência de locais de

aglomeração (escolas, hospitais, mercados, etc.).

Em relação aos critérios utilizados, Kannathasan et al. (2013), Jeefoo e Tripathi (2011)

e Dom et al. (2016) utilizaram critérios condizentes com a literatura sobre as doenças,

porém os trabalhos desconsideraram a presença do patógeno e do vetor. Dessa forma, os

trabalhos consideraram a avaliação do risco de áreas que não possuem o patógeno e/ou

vetor, ou seja, avaliaram quais áreas estariam mais proṕıcias a epidemias caso o patógeno e

o vetor fossem introduzidos. Dessa forma, não foram identificados trabalhos que utilizam

apoio de decisão multicritério para o problema de avaliação de vulnerabilidade à doenças

ligadas ao mosquito Aedes aegypti no contexto de áreas endêmicas.

Esse trabalho propõe-se a determinar um modelo multicritério espacial que promova

uma avaliação do risco a doenças associadas ao mosquito Aedes aegypti, visando apoiar

as decisões de vigilância e controle de tais doenças em áreas endêmicas. A avaliação

visa destacar as áreas que apresentem melhor desempenho médio, considerando todos os

aspectos ligados à vulnerabilidade das doenças. Logo, trata-se de um problema de decisão

multicritério não-compensatório. Portanto, esse problema pode ser tratado com um dos
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métodos da famı́lia PROMETHEE, cujas caracteŕısticas citadas adiante endossam sua

adequação à aplicação proposta.



3 Fundamentação teórica

Esta seção apresenta a fundamentação teórica para Análise Multicritério de Apoio a

Decisão (MCDA).

3.1 Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)

Um problema de decisão multicritério pode ser definido como uma situação na qual

podem ser apreciadas pelo menos duas alternativas a se escolher; essa escolha é conduzida

pelo desejo de se atender a múltiplos objetivos (critérios), sendo alguns deles conflitantes

entre si (ALMEIDA, 2013). A escolha, na verdade, consiste no modo como o decisor deseja

ter uma posição comparativa sobre o conjunto de alternativas (ALMEIDA, 2013), e pode

ser representada nos seguintes formatos (VINCKE, 1992): (i) um subconjunto das melhores

alternativas (problemática de escolha); (ii) a categorização das alternativas (problemática

de classificação); e (iii) um ranking das alternativas (problemática de ordenação). Roy

(1996) acrescenta a problemática de descrição, cujo objetivo é apoiar a decisão por meio

da descrição das ações e de suas consequências. Além dessas problemáticas, existe o pro-

blema de seleção e portfólio, que incorpora restrições ao problema de decisão multicritério

(VETSCHERA; ALMEIDA, 2012).

Uma outra classificação encontrada para os métodos multicritério diz respeito ao tipo

de racionalidade do procedimento de agregação adotado pelo tomador de decisão. Dessa

forma, os métodos MCDA podem ser classificados da seguinte forma (ALMEIDA, 2013):

(i) compensatórios, quando a desvantagem em algum critério pode ser compensada pela

vantagem em outro critério (trade-off ), ou seja, quando os pesos dos critérios representa-

rem uma taxa de substituição e não apenas a ordem de importância relativa dos critérios;

e (ii) não compensatórios, quando os pesos dos critérios representarem apenas a ordem

de importância relativa dos critérios em vez de representarem uma taxa de substituição

ou trade-offs.

Por fim, os métodos multicritério podem ser classificados em Roy (1996): (i) Métodos

de critério único de śıntese; (ii) Métodos de outranking ; e (iii) Métodos interativos, que

são métodos que mesclam a abordagem de tentativas e erros junto com a lógica MCDA.
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Os métodos de critério único de śıntese são métodos compensatórios que consistem em

agregar diferentes perspectivas em uma função que prontamente será otimizada (SILVA et

al., 2014). Em geral, os métodos de critério único de śıntese realizam uma agregação ana-

ĺıtica para estabelecer uma pontuação para cada alternativa e, dessa maneira, facilitar a

comparação entre essas alternativas (ALMEIDA, 2013). Esses métodos admitem o prinćıpio

da transitividade (se a é prefeŕıvel a b e b é prefeŕıvel a c, então, a é prefeŕıvel a c) e não ad-

mitem incomparabilidade, resultando em um ordenamento total das alternativas. Nessa

abordagem podem ser destacadas a MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) (KEENEY;

RAIFFA, 1976), MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evalua-

tion Technique) (Bana e Costa; VANSNICK, 1994), SMARTS (Simple Multi-Attribute Rating

Technique), SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating Technique Extended to Ranking)

(EDWARDS; BARRON, 1994) e AHP (Analytic Hierarchy Process) (SAATY, 1980).

Segundo Almeida (2013), os métodos de sobreclassificação ou outranking são méto-

dos não compensatórios também conhecidos por métodos de superação, prevalência ou

subordinação e śıntese. Roy (1996) justifica esta denominação mostrando que esse tipo

de método explora a preferência do decisor através de uma relação binária onde pode-se

dizer que uma dada alternativa a sobreclassifica uma alternativa b se a é considerada pelo

menos tão boa quanto b e não se tem argumentos suficientes para dizer a mesma coisa de

b em relação a a. Em métodos outranking a preferência entre duas alternativas depende

apenas dos critérios que favorecem cada uma delas, e não da discrepância no desempenho

em cada critério (FISHBURN, 1976). Os métodos outranking assumem a possibilidade de

incomparabilidade na estrutura de preferência do decisor, devido à incerteza e imprecisão

na construção dessa estrutura (ALMEIDA, 2013). Nessa abordagem, podem ser destacados

os métodos da famı́lia ELECTRE (Elimination and Choice Expressing Reality) (VINCKE,

1992) e da famı́lia PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrich-

ment Evaluations) (BRANS; VINCKE, 1985).

Em sua aplicação, o PROMETHEE requer informações sobre a definição e avaliação

de cada critério. A peculiaridade do método é a noção de critério generalizado, que tem a

finalidade de captar a amplitude das diferenças entre as avaliações de cada alternativa em

cada um dos critérios, dando a real dimensão de preferência pela diferença de desempenho

(MORAIS et al., 2010). Para isso, o método oferece dois graus de liberdade ao decisor, que

são a seleção do tipo de função de preferência e a definição dos limiares de preferência e

indiferença, quando requeridos pela função escolhida (BRANS; MARESCHAL, 2002). Esse

ponto garante uma melhor modelagem das preferências e, consequentemente, aumenta a

efetividade da aplicação do método, podendo este ser o aspecto que representa a grande

vantagem dos métodos PROMETHEE sobre outros métodos não compensatórios, tal como

o ELECTRE.

O discernimento sobre critério generalizado é utilizado para montar a relação de sobre-
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classificação valorada, a qual envolve conceitos e parâmetros que podem ser interpretados

pelo decisor de forma f́ısica ou econômica (ALMEIDA, 2013). A grande aceitabilidade

dos métodos da famı́lia PROMETHEE, por parte dos decisores, é devida à facilidade

da aplicação matemática e computacional e ao uso de elementos de simples entendi-

mento (FIGUEIRA; ROY, 2002). As seções seguintes apresentam o PROMETHEE II e o

PROMETHEE-ROC.

3.2 PROMETHEE II

O ponto de partida dos métodos PROMETHEE é uma matriz de avaliação das al-

ternativas com relação aos critérios. Em seguida, uma função de preferência (critério

generalizado) e um peso devem ser definidos para cada um dos critérios considerados.

A função de preferência fornece a intensidade de preferência de uma alternativa a sobre

outra b, com relação a um dado critério j (SILVA et al., 2014). São seis os tipos de função

de preferência suportados pelo PROMETHEE (Tabela 3.1), os quais admitem valores

compreendidos entre zero e um (relação de preferência fuzzy). Essa estapa transforma

a matriz de avaliação das alternativas em relação aos critérios inicial em uma matriz

normalizada, onde os valores normalizados dependem apenas da diferença de desempenho

entre as alternativas em cada critério, porém são limitados aos limiares, reduzindo a

influência de outliers na avaliação.

O passo seguinte é a determinação do ı́ndice de preferência para cada par de alter-

nativas, que é dado pela agregação das intensidades de preferências determinadas para

todos os critérios, referente ao respectivo par de alternativas. A agregação é obtida pelas

Equações 3.1 e 3.2, esta última se refere as importâncias relatias dos critérios (BRANS;

VINCKE, 1985):

P (a, b) =
1

W

n∑
j=1

wjPj(a, b) (3.1)

W =
n∑

j=1

Wj (3.2)

onde n é o número de critérios.

Por fim, dois ı́ndices são calculados a partir dos ı́ndices de preferência. O primeiro é

o fluxo positivo Φ+(a) que expressa o quanto uma alternativa a sobreclassifica as demais

(Equação 3.3). Quanto maior o fluxo positivo, melhor é essa alternativa a (ALMEIDA,

2013). O segundo é o fluxo negativo Φ−(a) que expressa o quanto uma alternativa a é

sobreclassificada pelas demais (Equação 3.4). Quanto menor o fluxo negativo, melhor é
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essa alternativa a (ALMEIDA, 2013).

Φ+(a) =
∑
j 6=1

P (a, b)

m− 1
(3.3)

Φ−(a) =
∑
j 6=1

P (b, a)

m− 1
(3.4)

onde m é o número de alternativas.

TABELA 3.1 – Funções de preferência para o PROMETHEE

Tipo da
função

Forma de
avaliação

Definição de
preferência

Descrição

Função tipo 1
(Critério usual): não há
parâmetro a ser definido.

gi(a) − gi(b) > 0
gi(a) − gi(b) ≥ 0

P (a, b) = 1
P (a, b) = 0

Há indiferença entre a e b apenas
se, gi(a) = gi(b). Ou seja, qualquer
diferença entre a avaliação das al-
ternativas implica em uma prefe-
rência estrita.

Função tipo 2
(Quase critério): define-
se o parâmetro q.

gi(a) − gi(b) > q
gi(a) − gi(b) ≤ q

P (a, b) = 1
P (a, b) = 0

Duas alternativas são indiferentes
enquanto gi(a) − gi(b) = 0 não ul-
trapassar o limiar de indiferença q.
Quando a diferença ultrapassar q,
a preferência é estrita.

Função tipo 3
(Limiar de preferência):
define-se o parâmetro p.

gi(a) − gi(b) > p
gi(a) − gi(b) ≤ p
gi(a) − gi(b) ≤ p

P (a, b) = 1

P (a, b) = gi(a)−gi(b)
p

P (a, b) = 0

A preferência do decisor cresce li-
nearmente até que o limiar de pre-
ferência p seja alcançado. Ao supe-
rar o limiar p, a preferência é estri-
ta.

Função tipo 4
(Pseudo critério): defi-
nem-se os parâmetros
q e p.

gi(a) − gi(b) > p
q < gi(a) − gi(b) ≤ p
gi(a) − gi(b) ≤ q

P (a, b) = 1
P (a, b) = 0, 5
P (a, b) = 0

As duas alternativas são considera-
das indiferentes até que a diferen-
ça entre o desempenho dela atinja
o limiar de indiferença q. Após
ultrapassar o limiar q, o grau de
preferência do decisor aumenta
parcialmente até o limiar de pre-
ferência p. Enfim, após o limiar p
a preferência é estrita.

Função tipo 5

(Área de indiferença):
definem-se os parâme-
tros q e p.

gi(a) − gi(b) > p
q < gi(a) − gi(b) ≤ p
gi(a) − gi(b) ≤ q

P (a, b) = 1

P (a, b) = [gi(a)−gi(b)]−q
p−q

P (a, b) = 0

As duas alternativas são conside-
radas indiferentes até que a diferen-
ça entre o desempenho dela atinja
o limiar de indiferença q. Após ul-
trapassar o limiar q, o grau de pre-
ferência do decisor aumenta gra-
dativamente até o limiar de prefe-
rência p. Enfim, após o limiar p,
a preferência é estrita.

Função tipo 6
(Critério gaussiano):
o desvio padrão deve
ser fixado.

gi(a) − gi(b) > 0
gi(a) − gi(b) ≤ 0

A preferência aumenta segundo
uma distribuição norma

P (a, b) = 0

O desvio padrão deve ser fixado
e a preferência aumenta de acor-
do com a distribuição normal.

No PROMETHE II uma pré-ordem completa das alternativas é obtida a partir de uma

grandeza conhecida como fluxo ĺıquido Φ(a), que pode ser entendida como o desempenho

real de uma alternativa em relação às demais (SILVA et al., 2014). O fluxo ĺıquido é dado
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pela Equação 3.5.

Φ(a) = Φ+(a) − Φ−(a) (3.5)

Portanto, uma alternativa a sobreclassifica uma alternativa b se, e somente se, o fluxo

ĺıquido de a for maior que o fluxo ĺıquido de b. Por outro lado, duas alternativas são

indiferentes se seus fluxos ĺıquidos forem iguais.

• Preferência aPb se Φ+(a) > Φ−(a)

• Indiferença aIb se Φ+(a) = Φ−(a)

Almeida (2013) enfatiza que dada a condição para a relação de indiferença ser muito

remota, é posśıvel considerar que o PROMETHEE II estabelece uma ordem completa.

Uma das caracteŕısticas dos métodos não compensatórios, tal como o PROMETHEE

II, é não fornecer orientações espećıficas para a atribuição de pesos dos critérios, assumindo

que os tomadores de decisão são capazes de valorar os pesos dos critérios apropriadamente,

pelo menos quando o número de critérios é pequeno (MACHARIS et al., 2004). De acordo

com Fontana e Morais (2016) esse ponto pode ser um entrave para o decisor expressar

suas preferências de maneira intuitiva. Vinhaes et al. (2014), por sua vez, afirmam que a

inexistência de metodologia de atribuição de pesos para os critérios é a principal limitação

do PROMETHEE II.

Nesse sentido, Morais et al. (2015) propuseram a apropriação de uma metodologia de

outro método MCDA para a definição dos pesos dos critérios no PROMETHEE II. Na

seção a seguir a respectiva metodologia será apresentada.

3.2.1 PROMETHEE-ROC

As vantagens da utilização do PROMETHEE II concentram-se, sobremaneira, na sim-

plicidade do resultado ordenado e na flexibilidade sobre o processo de elicitação das impor-

tâncias relativas dos critérios, uma vez que este método não possui regra espećıfica para a

determinação dos pesos dos critérios (MORAIS et al., 2015). Contudo, definir a importân-

cia relativa dos critérios é uma tarefa árdua e normalmente incômoda para os decisores,

tendo em vista a dificuldade que eles têm em definir quantitativamente tal importância

(GÜNGÖR et al., 2009).

Nesse sentido, Morais et al. (2015) propuseram uma metodologia simples que utiliza

informações ordinais e pesos substitutos para dar suporte à distribuição de pesos e mini-

mizar o esforço do decisor em determinar valores consistentes para os critérios de decisão
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na estruturação dos problemas utilizando o método PROMETHEE II. Denominado pe-

los autores de PROMETHEE-ROC, a metodologia utiliza a regra de pesos substitutos

ROC (Rank-Order-Centroid) para a elicitação e definição das importâncias relativas dos

critérios, tal como no método multicritério SMARTER (EDWARDS; BARRON, 1994).

A regra ROC (BARRON, 1992) utiliza um simplex para determinar o peso do centroide

de cada critério. Após um ordenamento qualitativo dos critérios (C1 > C2 > ... > Cn)

e tomando n como sendo o número de critérios e j = 1, 2, ..., n a posição dos critérios no

ordenamento, é posśıvel atribuir valores consistentes para cada posição dos critérios no

ordenamento com a Equação 3.6.

Wi(ROC) =
1

n

n∑
j=1

1

j
(3.6)

Uma decisão baseada na curva ROC apresenta ganhos médios entre 98% a 99% na

função valor obtida através do levantamento completo das constantes de escala (EDWARDS;

BARRON, 1994). Os pesos ROC conduzem a identificação da melhor opção entre 75%

e 87% das vezes, dependendo do detalhamento das simulações; portanto, quando essa

metodologia não encontra a melhor opção, sabe-se que a escolhida não é a pior delas

(SCHRAMM; MORAIS, 2012).



4 Modelo de avaliação de

vulnerabilidade para doenças

transmitidas pelo Aedes aegypti

O modelo proposto visa apoiar os órgãos de saúde públicos na avaliação de vulnera-

bilidade às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O modelo foi estruturado

tomando como base as etapas sugeridas por Almeida (2013) e Hongoh et al. (2011), que

propuseram uma estrutura para utilização de GIS-MCDA para a gestão de doenças trans-

mitidas por vetores. O modelo foi elaborada para apoiar a decisão em qualquer região,

dessa forma ela não contempla a definição de uma estrutura de preferência muito espećı-

fica, podendo ser facilmente adaptada para o contexto de outros páıses.

O passo-a-passo para a construção do modelo de apoio à decisão multicritério espacial

está representado na Figura 4.1 e consiste em quatro fases principais, que são subdivididas

em outras etapas, seguindo a sequência indicada pelas setas. Embora esteja representado

linearmente, o procedimento pode ser interativo, com refinamentos sucessivos em casa

uma das etapas.

A primeira etapa, denominada de Estruturação do problema de decisão, inclui 4 passos,

nos quais os elementos básicos para a formulação do problema de decisão são estruturados.

Nessa etapa édefinido quem será(ão) o(s) decior(es), as alternativas, os objetivos e os

critérios, além disso, é definido o que seria necessário para a avaliação de cada critério.

Na segunda etapa, Modelagem dos parâmetros, na qual inicialmente define-se a prefe-

rência do decisor em relação as diferenças de desempenho dos critérios, ou seja, quais fun-

ções de preferência melhor se ajustam à avaliação de cada critério (avaliação intracritério);

e, em seguida, definem-se as importâncias relativas dos critérios (avaliação intercritério).

Na terceira etapa, Aplicação do método MCDA, consolida-se a aplicação do método

PROMETHEE II, e um ranking das alternativas é definido.

Na quarta e última etapa, denominada Análise e interpretação dos resultados, efetua-

se a análise de sensibilidade e análise espacial (contextual) das alternativas. Após a análise
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de sensibilidade um mapa preliminar deve ser constrúıdo para a análise espacial. Por fim,

com as análises pertinentes consolidadas, constroem-se os mapas de vulnerabilidade finais

e fazem-se as análises finais dos resultados.

FIGURA 4.1 – Modelo de avaliação de vulnerabilidade para as doenças ligadas ao Aedes
aegypti.

A seguir serão apresentadas com mais detalhes as etapas do modelo de avaliação de

vulnerabilidade espacial multicritério proposto.

4.1 Etapa 1: Estruturação do problema

Inicialmente, realizou-se a estruturação do problema de decisão, na qual foi definido

quem é(são) o(s) decisor(es) do processo, as alternativas de decisão, além da identificação

dos objetivos e definição dos critérios.

4.1.1 Caracterizar decisor(es) e outros atores

Em um problema de decisão, um stakeholder pode ser definido como um grupo ou

indiv́ıduo que pode afetar ou ser afetado pelas ações da organização (FREEMAN, 1984).

Eden e Ackermann (1998), por sua vez, definem stakeholder como uma pessoa ou um

grupo de pessoas que tem poder de resposta, negociação e mudança sobre o futuro da

organização. No entanto, embora desempenhem papel fundamental no processo decisório,

os stakeholders devem ser distinguidos dos decisores. Os decisores são aqueles que colocam
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suas preferências no modelo de decisão e sobre quem pesa a responsabilidade da decisão

(ALMEIDA, 2013).

O processo decisório pode envolver um decisor ou um grupo de decisores. Problemas

de decisão complexos geralmente envolvem bases de conhecimento interdisciplinar. O uso

de decisão em grupo amplia as bases de conhecimento e pode servir para evitar os vieses

presentes na situação com um único decisor (FERRETTI; COMINO, 2015). O envolvimento

precoce de todas as partes interessadas pode contribuir na reunião de informações sobre

preocupações e prioridades relevantes, além de contribuir para uma maior aceitação dos

resultados finais (BANVILLE et al., 1998; FRANCO; MONTIBELLER, 2010).

No entanto, os grupos também são suscept́ıveis a preterir iniciativas de compromisso

em prol de posições enraizadas ou adotar“group thinking”, estabelecendo prematuramente

uma perspectiva comum que exclua perspectivas contrárias (FERRETTI; MONTIBELLER,

2016). Além disso, a decisão em grupo também carrega uma série de problemas associados,

como a composição do painel, o modo de interação entre os membros do painel e, acima

de tudo, a agregação de respostas do painel em uma forma útil para a decisão (BEINAT,

1997).

Após estabelecer se o problema envolve uma decisão individual ou em grupo, deve-se

dar ênfase a identificação e caracterização de cada um dos atores envolvidos no processo

decisório. Em casos em que seja dif́ıcil identificar quem são os stakeholders e distinguir

adequadamente o(s) decisor(es) desses, existem metodologias (ACKERMANN; EDEN, 2011)

que auxiliam em suas identificações e classificações.

O diagrama de Ackermann e Eden (2011) divide os stakeholders em quatro classes

(players, subjects, context setters e crowd) que identificam os respectivos ńıveis de interesse

e poder. Os stakeholders alocados nas duas categorias superiores são aquelas com maior

interesse na questão abordada, sendo os players aqueles que gozam de maior poder para

a tomada de decisão, podendo ser considerados os decisores.

Na problemática em questão, recomenda-se como decisores: os especialistas em epi-

demiologia e infectologia, principalmente aqueles voltados para questões relacionadas a

Dengue, Chikungunya e Zika. Os especialistas deverão atuar como um único decisor,

avaliando os mesmos critérios e definindo uma única estrutura de preferências.

A decisão de considerar apenas os especialistas como decisores é baseada nos preceitos

da área de gestão e avaliação de risco. A avaliação de vulnerabilidade e risco está tão

entrelaçada com questões cient́ıficas que precisam ser realizadas por peritos cient́ıficos

(AVEN, 2016). Muitos dos relatórios de avaliação de risco emanam de vários comitês

cient́ıficos, esses comitês operam regularmente em uma “terra de ninguém” entre ciência e

poĺıtica (AVEN, 2016), e não seria surpresa que essas avaliações fossem vistas como fonte

potencial para intervenções poĺıticas.
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4.1.2 Estabelecer alternativas

A identificação ou concepção de opções de alternativas caracteriza-se pela definição

das soluções ou ações potenciais para o problema de decisão. Na MCDA clássica, caso as

alternativas não estejam bem definidas, métodos de estruturação de problemas e planeja-

mento de cenários podem ajudar a determiná-las adequadamente (RAM; MONTIBELLER,

2013).

A principal diferença entre a MC-SDSS e a análise multicritério convencional é a

presença expĺıcita de um componente espacial, oferecendo uma abordagem que integra a

importância do “onde?” no “o que?” e “quanto?” (FERRETTI, 2011). Portanto, os modelos

MC-SDSS requerem dados sobre a localização geográfica das alternativas e dados sobre

os valores do critérios (SHARIFI; RETSIOS, 2004).

Quando as alternativas são espaciais, dois tipos básicos de alternativas podem ser

definidos: (i) dados pontuais; e (ii) dados em área ou treliça. Em linhas gerais, em dados

pontuais, a localização da variável de interesse é a própria localização do evento em um

sistema de coordenadas (cada pixel do mapa seria uma alternativa), enquanto dados em

área ou treliça consiste em observações associadas a um delimitação geográfica, como

bairros, cidades, estado, etc. (MEDRONHO et al., 2009).

Utilizar cada pixel do mapa como alternativa limita o uso de métodos baseados em

comparações par a par, pois numa análise, os limites computacionais poderiam ser fa-

cilmente alcançados (CHAKHAR; MOUSSEAU, 2008). Por outro lado, ao utilizar unidades

espaciais como o conjunto de alternativas, a unidade espacial escolhida deve ser definida

de forma a garantir significância espacial das áreas (FLAUZINO et al., 2009).

Flauzino et al. (2009) realizaram uma revisão bibliográfica de estudos sobre a dengue

que relacionavam indicadores socioeconômicos e ambientais com casos de epidemias da

doença em uma certa unidade de agregação espacial. As unidades de agregação espacial

consideradas foram: munićıpios, distritos sanitários, bairros e/ou agregados de bairros,

regiões administrativas, setores censitários e quarteirões. Os autores verificaram que os

indicadores socioeconômicos e ambientais sofriam alterações nas suas significâncias em

decorrência da mudança da unidade de agregação espacial considerada.

Esse trabalho tem como objetivo auxiliar na classificação da vulnerabilidade de áreas

para as doenças associadas ao mosquito Aedes aegypti em um munićıpio. As unidades

espaciais que podem ser consideradas são: distritos sanitários, bairros e/ou agregados de

bairros, regiões administrativas, setores censitários e quarteirões. Outra dimensão espacial

que poder ser utilizada como alternativa é o estrato definido no LIRAa (BRASIL, 2013).

Os estratos são áreas limitadas considerando-se os limites de 8.1 a 12 mil imóveis em

grandes cidades ou áreas compreendidas entre 2 e 8.1 mil imóveis em cidades menores, ou
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áreas isoladas.

A definição do tipo de conjunto de alternativas em um contexto espacial também está à

disponibilidade dos dados geográficos para a unidade a ser considerada. Se por exemplo, o

munićıpio não possuir dados geolocalizados de seus estratos torna-se inviável a utilização

desta unidade. Logo, a definição sobre qual unidade utilizar depende da realidade de

cada munićıpio, contudo, de modo geral, Flauzino et al. (2009) sugerem o uso de setores

censitários.

Para a problemática em questão, recomenda-se a utilização, como alternativas, os

estratos definidos pelo LIRAa ou a unidade espacial setor censitário, que é a unidade

espacial definidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica) para a coleta

das operações censitárias.

4.1.3 Identificar objetivos

Uma consideração importante quando utiliza-se a MCDA para investigar doenças

transmitidas por vetor diz respeito a identificação das relações causais entre os critérios e

a problemática (HONGOH et al., 2011).

Para tanto, podem-se utilizar métodos de estruturação de problemas (PSM, Problem

Structuring Methods) para mostrar essas relações, principalmente a abordagem Value-

Focused Thinking (VFT) (KEENEY, 1992) que ajuda a separar os objetivos em: (i) ob-

jetivos fundamentais, que são mais gerais; e (ii) objetivos meios, que são mais fáceis de

medir e que servem de base para os critérios (FERRETTI; MONTIBELLER, 2016).

Além disso, como trata-se de um contexto epidemiológico, podem ser utilizadas es-

truturas comuns na área de epidemiologia. Existem vários modelos para representar o

processo saúde-doença, dentre os principais (PEREIRA, 2013):

1. Modelos ecológicos;

2. Rede de causas;

3. Múltiplas causas – múltiplos efeitos;

4. Abordagem sistêmica da saúde; e

5. Etiologia social da doença.

A escolha do modelo para a identificação dos objetivos depende da preferência do

analista no contexto da decisão, uma vez que não existe modelo ideal de representação do

processo (GOMES, 2015). No entanto, recomenda-se a estrutura definida pelo VFT, pois

esta pode facilitar a identificação dos critérios.
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4.1.4 Estabelecer critérios

O próximo passo consiste na seleção dos critérios de decisão. Nesse passo devem ser

apontados os critérios relevantes para o contexto, bem como descrito como eles podem ser

avaliados. Os critérios são constrúıdos para que possam representar o grau de desempenho

de cada um dos objetivos identificados na etapa anterior (ALMEIDA, 2013; KEENEY, 1992).

Em problemas multicritério, o conjunto de todos os critérios considerados é deno-

minado como famı́lia de critérios. Uma famı́lia coerente de critérios deve ser capaz de

representar todos os objetivos do problema (exaustividade) sem que haja redundância

nos aspectos considerados (exclusividades) (ALMEIDA, 2013).

A não consideração de algum critério pode invalidar o modelo, devido a representa-

ção inadequada da realidade. A existência de critérios redundantes implica no aumento

da importância relativa do aspecto que está sendo considerado nos respectivos critérios.

Para garantir a coerência na famı́lia de critérios, deve-se considerar a participação de

especialistas da área de infectologia e epidemiologia em um processo de validação dos

critérios.

Alguns dados espaciais, no entanto, podem não estar dispońıveis publicamente ou

estar dispersos entre diferentes instituições ou departamentos. Quando os dados espaciais

não estão dispońıveis é posśıvel (FERRETTI; MONTIBELLER, 2016): (i) construir os mapas

usando a melhor evidência dispońıvel junto ao julgamento de um especialista; ou (ii)

ajustar o modelo para conseguir representar o objetivo por outro critério. A principal

desvantagem em utilizar métodos alternativos para dados espaciais não dispońıveis é a

necessidade de realizar avaliações indiretas sujeitas a vieses comportamentais, que podem

refletir na consideração de um estado distinto da realidade.

A definição dos critérios também está sujeita a questão da significância espacial, uma

vez que ao depender da unidade espacial considerada como alternativa o critério pode ter

ou não significância para o contexto de decisão.

4.2 Etapa 2: Modelagem dos parâmetros

Os modelos GIS-MCDA derivam um valor geral das caracteŕısticas espaciais das áreas

através da sobreposição do desempenho dessas nos critérios de avaliação e as preferências

do tomador de decisão. Dois fatores são importantes para a construção das preferências

do tomador de decisão: as funções de preferência e as importâncias relativas dos critérios.
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4.2.1 Efetuar avaliação intracritério

Em métodos de sobreclassificação, a abordagem de avaliação intracritério envolve a

determinação dos limiares de preferência e indiferença (ALMEIDA, 2013). O decisor deve

determinar, para cada um dos critérios, qual tipo representa adequadamente sua estrutura

de preferência. Os tipos de critérios são (ALMEIDA, 2013):

• Critério verdadeiro: não considera a presença de limiares;

• Semicritério: considera a presença de limiar;

• Critério de intervalo: corresponde a presença de um limiar variável;

• Pseudocritério: corresponde a presença de um limiar duplo.

O método PROMETHEE suporta seis tipos de função de preferência (Tabela 3.1) que

representam os diversos tipos de critério. A escolha da função de preferência para um

critério deve mostrar como a preferência do decisor por uma alternativa em relação a

outra aumenta de acordo com a diferença de desempenho entres essas alternativas.

A função de preferência associada a um critério representa a forma como a preferência

do decisor se comporta em relação a diferença de desempenho entre um par de alternativas

quando avaliadas em relação a este critério. Logo, as preferências devem ser elicitadas em

cada aplicação do procedimento, uma vez que as preferências tendem a ser distintas para

decisores diferentes.

4.2.2 Efetuar avaliação intercritério

A avaliação intercritério no contexto de métodos de sobreclassificação corresponde

a definição das importâncias relativas ou pesos (ALMEIDA, 2013). Cada conjunto de

decisores poderá estabelecer os pesos associados a cada um dos critérios estabelecidos no

procedimento proposto. Estes pesos representarão uma medida de importância relativa

do critério no processo classificatório de acordo com o entendimento de cada conjunto de

decisores.

A flexibilidade na atribuição das importâncias relativas permite que o modelo se ade-

que a diferentes contextos ou situações epidemiológicas. Por exemplo, se todas as áreas

consideradas tiverem avaliação similar em um dado critério, pode ser dada menor im-

portância para o critério. No entanto, em um segundo momento, essa situação pode

ser alterada, as áreas poderiam começar a ter avaliações discrepantes e poderia ser dada

maior importância para este critério. Dessa forma, os decisores conseguem avaliar as
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DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI 44

consequências associadas a cada objetivo e dar a importância relativa adequada em cada

momento.

A elicitação dos pesos dos critérios exige um esforço cognitivo significativo dos par-

ticipantes do processo decisório (PAYNE et al., 1993) e é inerentemente subjetiva, pois

representa as prioridades individuais (FERRETTI; MONTIBELLER, 2016) e pode influenciar

os resultados do método MCDA (CHEN et al., 2010). Diante disso, Vinhaes et al. (2014) e

Aenishaenslin et al. (2013) argumentam que a atribuição dos pesos para os critérios pode

ser uma limitação para o uso dos métodos MCDA, principalmente quando não existem

especialistas na intermediação da decisão.

Portanto, recomenda-se a utilização da abordagem da PROMETHEE-ROC, que requer

apenas que o decisor defina a ordem de importância dos critérios. A partir disso, a

abordagem retorna o peso de cada critério conforme descrito na seção 3.2.1.

4.3 Etapa 3: Aplicação do método MCDA

Esta etapa consiste na aplicação efetiva do método multicritério, resultando em uma

avaliação global das alternativas.

4.3.1 Avaliação das alternativas

O método multicritério PROMETHEE II, conforme descrito na seção 3.2, será aplicado

para avaliar as alternativas perante os critérios. Para tanto, o analista deve construir uma

matriz de avaliação das alternativas com relação aos critérios (Figura 4.2).

FIGURA 4.2 – Matriz de avaliação das alternativas versus os critérios de avaliação

Como resultado, cada alternativa (área) receberá um valor entre −1 e 1 (fluxo ĺıquido),

que permitirá a construção de um ranking das áreas e, numa etapa posterior, a elaboração

do mapa temático para representar a vulnerabilidade das áreas espacialmente.
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4.4 Etapa 4: Análise e interpretação dos resultados

4.4.1 Efetuar análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade do ranking final pode ser verificada por meio de alterações

nos parâmetros do modelo, principalmente no parâmetro peso dos critérios. A análise de

sensibilidade ajuda os decisores e as partes interessadas em geral a entenderem melhor o

impacto de mudanças nos valores dos pesos sobre o ranking final.

A análise de sensibilidade é importante também para reduzir as eventuais inconsis-

tências durante a atribuição desse parâmetro (LIMA et al., 2014), pois ajuda a identificar

se mais dados sobre certos aspectos devem ser coletados (GENELETTIA; DUREN, 2008) e

melhora a transparência do modelo (FERRETTI; MONTIBELLER, 2016).

Apesar de muito relevante no contexto dos métodos MCDA, a análise de sensibilidade

não é uma prática comum no campo da avaliação espacial multicritério (CHEN et al., 2010).

Isso ocorre principalmente quando as alternativas escolhidas são pixels, devido à grande

quantidade de pixels e a falta de ferramentas pré-constrúıdas para essa finalidade dentro

de softwares GIS (FERRETTI; MONTIBELLER, 2016).

Neste procedimento, o decisor deve fazer alterações nos pesos dos critérios e verificar

o impacto destas alterações no ranking final. Se com alterações nos pesos, não houver

mudanças consideráveis no ranking, segue o fluxo para a etapa seguinte; caso contrário,

retorna-se para a Etapa 2.

4.4.2 Avaliar alternativas espacialmente

Com o ranking final definido, constrói-se o mapa de vulnerabilidade em um sistema

de informação geográfico a partir dos fluxos ĺıquidos das alternativas, que é calculado

pela Equação 3.5. Caso o decisor deseje rever suas avaliações de preferência o processo

pode ser reiniciado a partir da segunda etapa. Por outro lado, se os desempenhos atuais

das alternativas forem alterados (matriz de avaliação modificada), o processo pode ser

reiniciado a partir da terceira etapa e os estados podem ser comparados.

Como dito anteriormente, o mapa de vulnerabilidade é resultado da consideração dos

desempenhos das alternativas nos múltiplos critérios considerados e das preferências dos

tomadores de decisão.

No entanto, as avaliações não devem parar por aqui, os tomadores de decisão precisam

observar além da avaliação de vulnerabilidade, pois eles devem combinar as informações

sobre vulnerabilidade com outros recursos e informações (AVEN, 2016). Um indicador

de vulnerabilidade ou risco à saúde que não considere o espaço é pasśıvel de um viés de
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interpretação ou até eqúıvocos (GOMES, 2015). Logo, deve-se estabelecer uma análise con-

textual do mapa, buscando encontrar inconsistências na classificação de áreas próximas.

As inconsistências identificadas podem ser áreas de alta vulnerabilidade circundadas

por áreas de baixa vulnerabilidade, ou áreas de baixa vulnerabilidade circundadas por

áreas de alta vulnerabilidade. Como a análise multicritério não avalia o impacto da

vizinhança nas alternativas, essa análise pode identificar relações espaciais entre as áreas,

que justificariam uma reclassificação da alternativa. A análise contextual, portanto, pode

indicar mudanças na classificação de vulnerabilidade das áreas. Caso mudanças sejam

realizadas, o mapa deve ser atualizado.

4.4.3 Resultados e discussões

Conclúıdas as duas etapas anteriores sem necessidade de retorno às etapas anteceden-

tes, têm-se então a análise final dos resultados. Nesta etapa, cada alternativa terá as-

sociado um ı́ndice de vulnerabilidade, bem como informações sobre quais critérios foram

cŕıticos para esta avaliação. Estas informações podem indicar posśıveis recomendações de

ações para o decisor, que pode ou não adotá-la e depois reiniciar o processo para avaliação

da efetividade da ação.



5 Estudo de caso

Este estudo de caso se propôs a aplicar o procedimento neste trabalho elaborado para

identificar potenciais áreas de vulnerabilidade para dengue na cidade de Arapiraca-AL, no

nordeste brasileiro (Figura 5.1). Segundo as projeções do IBGE no censo de 2010 (BRASIL,

2010), o munićıpio de Arapiraca-AL possui uma população estimada de cerca de 234 mil

habitantes para o ano de 2017 e população confirmada de 214 mil, caracterizando-se como

a segunda cidade mais populosa do estado de Alagoas (BRASIL, 2017).

FIGURA 5.1 – Localização geográfica do munićıpio de Arapiraca-AL.

Em 2015, o salário médio mensal do munićıpio era de 1.6 salários mı́nimos, sendo a

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total de 17.9% (BRASIL, 2015).

Além disso, considerando apenas os domićılios com rendimentos mensais de até meio

salário mı́nimo por pessoa, a cidade de Arapiraca possúıa 44.8% da população nessas

condições (BRASIL, 2010).

O Departamento Intersindical de Estat́ıstica e Estudos Socioeconômicos (DIEESE)

considera que o salário mı́nimo necessário para suprir uma famı́lia de 4 indiv́ıduos com

alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência,
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seria de R$ 3.754,16 (DIEESE, 2017). Este valor é próximo a um salário mı́nimo, que é

atualmente igual a R$ 937,00 em outubro de 2017, per capita. Ou seja, metade da

população do munićıpio vive em condições abaixo das ideais para uma sobrevivência

adequada.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 era de 0.649. Se-

gundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, Arapiraca pode ser alocada em um

ńıvel de desenvolvimento humano médio (ADHB, 2010). Além disso, a cidade de Arapi-

raca apresenta apenas 19.1% de domićılios com esgotamento sanitário adequado (BRASIL,

2014), 74.4% de domićılios urbanos em vias públicas com arborização e 12.2% de domi-

ćılios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada,

pavimentação e meio-fio) (BRASIL, 2010).

Segundo os dados recolhidos junto à Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca,

em 2016 3.957 casos de Dengue foram confirmados no munićıpio. Nesse mesmo peŕıodo,

o estado de Alagoas teve 17.301 casos de Dengue confirmados. O número de casos de

Dengue em Arapiraca em 2016 correspondeu a quase 25% dos casos do estado de Alagoas,

além de ser maior que o valor registado em 5 estados da federação (Roraima, Amapá,

Acre, Rio Grande do Sul e Sergipe).

Não obstante os números alarmantes de Dengue em 2016, tendo como base os resulta-

dos do LIRAa, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca, o munićıpio

permaneceu classificado como em risco para surtos de Dengue, Chikungunya e Zika.

5.1 Etapa 1: Estruturação do Estudo de Caso

O objetivo deste estudo consiste em avaliar espacialmente áreas da cidade de Arapiraca-

AL no interior do nordeste brasileiro em relação a diversos fatores relacionados à Dengue.

O modelo determina uma ordenação das áreas que apresentam um melhor desempenho

dos fatores representados pelos critérios considerados. Além disso, foi posśıvel analisar o

agrupamento do desempenho dessas áreas em classes ou ńıveis de vulnerabilidade. Por

fim, as áreas foram apresentadas por meio de mapas temáticos classificados pelos ńıveis

de vulnerabilidade.

No caso da avaliação de vulnerabilidade para a Dengue em Arapiraca-AL, o decisor foi a

coordenadora de mobilização de combate à Dengue do próprio munićıpio. A decisora atuou

em conjunto com o analista para estabelecer os critérios, efetuar a avaliação intracritério

e intercritério, participou da avaliação da análise de sensibilidade, avaliação espacial e

estruturação de ações para os resultados obtidos. O papel da decisora foi fundamental

para a efetivação da aplicação, uma vez que ela abordou a problemática tal como ela

fosse ser aplicada prontamente no munićıpio, cabendo ao analista o papel de facilitador
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na decisão.

Inicialmente, para orientar a decisora no processo em que ela estava sendo inserida,

foi apresentada uma estrutura com dados simulados que apresentava o modelo proposto.

Com isso foi posśıvel passar uma carga de conhecimento sobre como o problema estava

sendo avaliado, tornando-o claro e, consequentemente, obetendo a confiança do decisor

para a aplicação propriamente dita.

Vale ressaltar que “melhor desempenho” não está associado a resiliência da área para

surtos das doenças, pelo contrário, nesse contexto de decisão, uma área com melhor de-

sempenho designa um ambiente com alta propensão a surtos da doença.

Como dito anteriormente, cada um dos 10 fatores relacionados à vulnerabilidade de

áreas para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti está associado a uma classe de

fatores (Tabela 2.2): (i) indicarem a presença do vetor transmissor ou de suas fases ima-

turas; (ii) indicarem condições do ambiente urbano ou (iii) indicarem condições ambientais

naturais que propiciam a proliferação do vetor; (iv) indicarem fatores que podem poten-

cializar a propagação das doenças; ou (v) indicarem fatores que representam a propensão

de epidemias mais problemáticas.

A Figura 5.2 apresenta uma estrutura de árvore de valor, onde o problema de vul-

nerabilidade para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é o objetivo principal. As

cinco classes de fatores se apresentam como objetivos fundamentais e os fatores como ob-

jetivos meio. A função desse processo foi analisar causalidade dos fatores com a doença,

garantindo a validade de cada critério em relação a exaustividade e exclusividade, além

de evidenciar o necessidade de algum fator que não estivesse sido cosiderado.

A partir da análise das classes e dos fatores, percebeu-se que a classe Fatores am-

bientais naturais que condicionam a proliferação do vetor, apesar de importante para a

problemática não tem importância relativa na avaliação. Em cidades de médio e pequeno

porte, as medições de temperatura, precipitação de chuva e elevação são relativas à cidade.

Como as alternativas consideradas nesse procedimento são unidades espaciais menores que

cidade, esses fatores seriam constantes para todas as alternativas, não siginificando para

o contexto de decisão. Vale ressaltar que esses fatores teriam relevância na avaliação se as

unidades espaciais definidas (alternativas) tivessem uma escala maior (cidades, estados,

regiões e páıses) ou a cidade avaliada fosse de maior proporção, como Maceió, Recife, São

Paulo e Rio de Janeiro.

Os critérios, suas respectivas descrições e formas de avaliação estão apresentados na

Tabela 5.1. Os dados correspondentes aos critérios são referentes ao peŕıodo de 2016

e 2017, conforme está indicado na coluna denominada “Descrição e avaliação”da Tabela

5.1. Os critérios C1, C2 e C3 são os principais aspectos a serem considerados em uma

análise epidemiológica de doenças transmitidas por vetor, uma vez que as doenças se pro-
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FIGURA 5.2 – Fatores relacionados à vulnerabilidade de áreas para as doenças transmi-
tidas pelo Aedes aegypti.

pagam dentro dessa tŕıade. Pelo fato das formas graves da doença afetarem diretamente

a qualidade de vida da população, aumentando o risco de óbito e resultando em custos

extras com hospital e medicamentos, o critério C4 foi estabelecido. Os critérios C5 e C6

garantem a consideração das questões de disseminação dos patógenos e do vetor. Já os

critérios C7 e C8 garantem que áreas proṕıcias para a proliferação do Aedes aegypti sejam

priorizadas.

Para a definição das áreas, foi preciso entender como os dados referentes aos critérios

eram coletados. Como pode ser percebido na Tabela 5.1, os dados coletados pela Prefeitura

de Arapiraca são separados por bairros, setores censitários e os estratos definidos pelo

LIRAa (sendo esses dois últimos fatores subdivisões dos bairros). Nesse sentido, devido à

estrutura dos dados, caso fossem utilizados os estratos definidos pelo LIRAa ou a unidade

espacial setor censitário como alternativas, os critérios definidos por bairros precisariam

ser estimados. Para garantir que a granularidade das áreas fosse compat́ıvel com os dados

coletados, esse estudo de caso utilizou como alternativa os bairros centrais da cidade

(Figura 5.3).

Na Tabela 5.2 está representada a matriz de avaliação das alternativas perante os

8 critérios considerados. Cada alternativa recebeu um código Ai, onde i distingue as
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TABELA 5.1 – Critérios considerados no processo de decisão

ID Critério Descrição e avaliação

C1
Densidade
populacional

Este critério avalia a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado da área avaliada. Quão maior
a densidade populacional, maior o número de indiv́ıduos que podem vir a contrair o patógeno, logo é
um critério de maximização. Para a sua avaliação será utilizada a relação número de pessoas por qui-
lômetro quadrado (Habitantes/Km2). Esses dados são fornecidos pela SEDUO para os setores censi-
tários da cidade, por meio dos dados do censo demográfico de 2010 (BRASIL, 2010). Logo, os valores
dos setores foram agregados por bairro.

C2
Número de
doentes

Este critério avalia se existe e qual a proporção da incidência do patógeno. Para tanto será avaliada a

densidade de pessoas doentes na área espacial considerada. Áreas com densidade maior serão prioriza-
das (critério de maximização). Para a sua avaliação será utilizada a relação de número de pessoas do-
entes por quilômetro quadrado (N◦Doentes/Km2). Essas informações foram disponibilizadas pela Se-
cretaria de Saúde do munićıpio por bairro. Os dados obtidos são referentes ao número de pessoas di-
agnosticadas com Dengue em dezembro de 2016.

C3
Presença
do vetor

Este critério avalia se há observação do Aedes aegypti ou de suas formas imaturas em determinada á-

rea. Áreas com ńıveis de infestação maiores serão priorizadas. Este critério será avaliado de acordo
com o desempenho da área no LIRAa. Essas informações foram concedidas pela Secretaria de Saúde
do munićıpio por estratos do LIRAa e em seguida agregadas por bairro. Os dados são referentes ao
4o ciclo de avaliação do LIRAa que corresponde ao peŕıodo de 17 de julho a 15 de setembro de 2017.

C4
Densidade
populacional
de risco

Este critério avalia se existe e qual a proporção de pessoas que atingiriam ńıveis mais graves das doen-

ças caso sejam infectadas pelo patógeno. Áreas com maior densidade populacional de risco serão prio-
rizadas (critério de maximização). Para a sua avaliação será utilizada a relação tamanho da população
de risco por quilômetro quadrado (N◦PessoasEmRisco/Km2). No caso da Dengue, a população de
risco é aquela que contraiu um sorotipo diferente do que circula no momento da avaliação. Como não
há distinção sobre o sorotipo que acometeu cada indiv́ıduo nos dados coletados, foram considerados
como população de risco, todos os indiv́ıduos que tiveram Dengue em um peŕıodo anterior. Esse dado
foi disponibilizado por bairro pela Secretaria de Saúde do munićıpio. Os dados obtidos são referentes
ao número de pessoas diagnosticadas com dengue entre janeiro e novembro de 2016.

C5
Concentração
domiciliar

Este critério avalia a facilidade de transporte do patógeno entre residências por um mosquito. Áreas
com maior concentração domiciliar serão priorizadas (critério de maximização). Para a sua avaliação
será utilizada a relação do número de domićılios por quilômetro quadrado (N◦Domiclios/Km2).
Essas informações foram disponibilizadas pela SEDUO por bairro. Os dados são referentes aos imó-
veis cadastrados até novembro de 2017.

C6
Centros de
concentração
de pessoas

Este critério avalia a capacidade de transporte do patógeno de uma área para outra. Áreas que apre-
sentem maior desempenho neste aspecto foram priorizadas (critério de maximização). Para a sua
avaliação foi contabilizado o número de grandes centros por área. Essas informações foram disponi-
bilizadas pela SEDUO por bairro. Como grandes centros de concentração de pessoas foram conside-
rados centros comerciais (shoppings, galerias, áreas de comércio abertas, etc.), educacionais (escolas,
creches, institutos, universidades e faculdades), industriais, públicos (prefeitura, secretarias, praças,
etc.). Os dados são referentes aos imóveis cadastrados até novembro de 2017.

C7
Criadouros de
Aedes aegypti

Este critério avalia o número de criadouros artificiais em uma área. Neste caso, serão considerados

criadouros independentemente da presença do vetor. Áreas com maior número de criadouros serão
priorizadas (critério de maximização). Para sua avaliação serão contabilizados os criadouros tais
como previsto no Anexo C do LIRAa (BRASIL, 2013). Essas informações foram concedidas pela Se-
cretaria de Saúde do munićıpio por estratos do LIRAa e em seguida agregadas por bairro. Os dados
são referentes ao 4o ciclo de avaliação do LIRAa, que corresponde ao peŕıodo de 17 de julho de 2017
a 15 de setembro de 2017.

C8
Serviços de
saneamento
e água

Este critério avalia a presença de criadouros artificiais devido à deficiência nos serviços de água ou
saneamento. A avaliação deste critério será feita por meio de uma variável binária do tipo [0, 1],
onde 1 é atribúıdo a área que apresentar este tipo de serviço e 0 caso contrário. Essas informações
foram disponibilizadas pela SEDUO por bairro. Os dados são referentes a novembro de 2017.

alternativas, não tendo relação a colocação da alternativa.

A consideração apenas dos bairros centrais foi devido à indisponibilidade de dados

relacionados aos bairros mais afastados e da zona rural. Na Figura 5.3 estão representadas

as alternativas selecionadas. As alternativas correspondem a uma área de 21km2, onde

residem, segundo o censo de 2010, cerca de 130 mil pessoas (60% da população total

da cidade), caracterizando uma densidade demográfica de 6.176hab/Km2. Em 2016, a

área caracterizada pelas alternativas registrou 2108 casos de dengue, quase 55% do total

registrado no munićıpio. Além disso, essa área é importante centro de concentração de
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FIGURA 5.3 – Áreas que foram definidas como alternativas para o estudo de caso.

pessoas, contendo shoppings, comércios, centros educacionais e locais públicos (praças,

bibliotecas, prefeitura, etc.). Dos 129 centros de concentração de pessoas determinados

na cidade, 100 estão inclusos na área delimitada pelas alternativas.

Para uma melhor visualização dos valores apresentados na Matriz de avaliação das

alternativas (Tabela 5.2), foi constrúıda uma representação espacial do desempenho das

alternativas perante cada um dos 8 critérios considerados (Figura 5.4). Nesta represen-

tação também foi adicionado um histograma dos resultados para cada critério com a

finalidade de melhorar a distribuição dos desempenhos.

Em seguida, foi efetuada a etapa de modelagem dos parâmetros por intermédio das
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TABELA 5.2 – Matriz de avaliação das alternativas do estudo de caso

Bairros Cód C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
Alto do Cruzeiro A1 8419,69 27,60 9,24 133,84 2479,55 8 229 1
Baixa Grande A2 4871,53 8,31 5,35 58,16 1318,87 3 51 1
Baixão A3 8528,17 40,63 3,92 197,05 2250,88 6 103 0
Braśılia A4 11668,19 30,88 1,75 186,86 3267,60 3 420 0
Brasiliana A5 3380,09 15,98 0,00 40,56 1010,34 1 40 1
Cacimbas A6 9176,49 4,19 22,33 9,78 2549,80 2 519 0
Caititus A7 12675,46 82,63 7,69 134,57 3411,44 2 92 1
Capiatã A8 6250,09 8,21 2,94 53,38 1708,30 3 27 1
Cavaco A9 5049,13 17,33 3,44 68,36 1352,79 6 142 0
Centro A10 4116,21 15,69 1,57 122,78 1306,22 10 177 0
Eldorado A11 7584,52 17,68 6,06 70,74 2126,58 0 81 0
Itapoã A12 2495,92 3,33 0,00 26,67 698,99 5 56 1
Jardim de Maria A13 7604,90 0,00 11,11 72,74 1988,10 0 33 0
Jardim Esperança A14 5767,81 20,90 3,84 79,43 1585,83 3 134 1
Jardim Tropical A15 3229,97 5,98 2,77 38,86 896,80 2 97 0
Manoel Teles A16 16024,59 112,59 12,50 126,18 4400,70 0 327 0
Nova Esperança A17 2912,20 10,38 0,00 29,25 867,24 2 299 0
Novo Horizonte A18 3692,58 3,09 0,00 21,64 1029,41 4 24 1
Olho D. dos Cazuzinhos A19 17113,03 483,82 12,00 1128,92 4766,56 6 441 0
Ouro Preto A20 7667,08 16,38 9,75 135,16 2207,56 2 117 0
Padre A. Lima Neto A21 10233,68 5,84 20,37 23,38 2647,55 0 112 0
Planalto A22 5326,71 27,25 8,40 58,73 1407,66 8 253 1
Primavera A23 12948,43 55,31 7,09 251,62 3559,49 7 326 0
Santa Edwiges A24 4162,42 0,00 0,00 2,64 1108,04 6 326 1
Santa Esmeralda A25 5149,08 1,07 1,26 47,12 1366,52 2 103 1
São Luiz A26 2358,78 5,17 14,63 26,97 639,91 5 513 0
São Luiz II A27 6909,53 9,35 14,63 99,73 1969,70 0 143 0
Senador T. Vilela A28 19415,27 0,00 14,63 7,21 5188,94 2 143 1
Verdes Campos A29 2867,54 6,22 0,00 27,38 847,57 2 245 0

avaliações intracritério e intercritério.

5.2 Etapa 2: Modelagem dos parâmetros do Estudo

de Caso

Os modelos GIS-MCDA derivam um valor geral das caracteŕısticas espaciais das áreas

através da sobreposição do desempenho dessas nos critérios de avaliação e as preferências

do tomador de decisão. Nesta etapa, o decisor em questão foi questionado sobre suas pre-

ferências em relação a avaliação intracritério, que envolve a determinação dos limiares de

preferência e indiferença, e a avaliação intercritério, que busca determinar as importâncias

relativas associadas a cada critério.

Apesar de ser apresentada de forma linear, a modelagem dos parâmetros foi um pro-
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FIGURA 5.4 – Representação do desempenho das alternativas em cada critério.

cesso interativo. A interação do decisor com o o modelo garantia maior aprendizado, o

que potencializava a participação indireta de outros stakeholders e a reformulação dos va-

lores dos parâmetros. Esse processo continuou até que a situação fosse satisfatoriamente

estruturada e analisada, de modo que o decisor se sentisse suficientemente confiante em

assumir compromissos e implementar opções.

Na avaliação intracritério, o decisor precisou determinar, para cada um dos critérios,

qual função de preferência adequava-se melhor a estrutura de preferência. A função de
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preferência associada a um critério representa a forma como a preferência do decisor se

comporta em relação a diferença de desempenho entre um par de alternativas quando

avaliadas em relação a este critério. As definições das funções associadas a cada critério

foram baseadas nas justificativas na etapa a seguir.

Para o critério C1, que avalia a densidade populacional de uma área (Hab/Km2), foi

estabelecido que a função que determina um pseudocritério (Tipo 4) seria a mais adequada.

A preferência por uma área com maior densidade populacional seria estrita se, e somente

se, a diferença de desempenho entre duas alternativas fosse maior que 2.000Hab/Km2

(limiar de preferência). Além disso, em casos que a diferença de desempenho estiver

compreendida entre 1.000Hab/Km2 (limiar de indiferença) e 2.000Hab/Km2, seria con-

siderada preferência parcial.

Ao critério C2, que avalia a densidade populacional de pessoas infectadas de uma área

(Doentes/Km2), foi atribúıda a função Tipo 3 (Limiar de preferência). Neste caso, a

preferência seria estrita apenas quando a diferença de desempenho entre duas áreas fosse

superior a 10Doentes/Km2. No entanto, como foi considerado imprudente desconsiderar

variações no número de doentes, a preferência por uma área com maior número de do-

entes por quilômetros quadrados cresce conforme a diferença de desempenho entre áreas

aumenta.

Em relação ao critério C3, que avalia a presença do vetor transmissor por meio do

indicador LIRAa (%), foi estabelecido que a função do Tipo 4 seria a mais adequada.

Neste caso, os limiares de preferência e indiferença foram baseados na divisão de classes

do LIRAa. O indicador define que uma área tem um ńıvel de infestação: (i) satisfatória

se o LIRAa for inferior a 1%; (ii) que indica estado de alerta se o LIRAa estiver entre 1 e

3,9%; e (iii) de risco se o LIRAa for superior a 3,9. Diante disso, foi definido o limiar de

indiferença igual a 1% e de preferência igual a 3,9%.

Devido a sua similaridade com o critério C2, ao critério C4, que avalia a densidade

populacional de risco (Hab.Risco/Km2), também foi atribúıda a função Tipo 3 com limiar

de preferência igual a 10Hab.Risco/Km2.

Para o critério C5, que avalia a concentração domiciliar (Dom/Km2), foi estabelecido

que não haveria preferência entre áreas quando a diferença de desempenho entre elas neste

critério não fosse superior a 1.000Dom/Km2 (limiar de indiferença). Logo, a função que

melhor representa este critério é a Tipo 2. Ao critério C7 também foi atribúıda a função

Tipo 2 com limiar de indiferença igual a 50 criadouros.

Em relação ao critério C6, que avalia a quantidade de centros de concentração de

pessoas, foi definido que uma alternativa que tenha maior número desses centros deve ser

priorizada. Logo, este critério foi definido como usual (função de Tipo 1).

Por fim, ao critério C8, que avalia os serviços de saneamento e água, foi estabelecido
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que a área que possui a propriedade avaliada terá total preferência sobre áreas que não

possuem a propriedade. Logo, a função de Tipo 1 foi a mais compat́ıvel.

A Tabela 5.3 resume os critérios, objetivos e funções e preferências com os respectivos

parâmetros (q – limiar de indiferença, p – limiar de preferência).

TABELA 5.3 – Funções de preferência e seus parâmetros para cada critério

Critério Objetivo
Função de
Preferência

q p

C1 - Densidade populacional (Hab/Km2) Max Tipo 4 1.000 2.000
C2 - Número de doentes (Doentes/Km2) Max Tipo 3 - 10
C3 - Presença do vetor (%) Max Tipo 4 1,0 3,9
C4 - Densidade populacional de risco
(Hab.Risc/Km2)

Max Tipo 3 - 10

C5 - Concentração domiciliar (Dom/Km2) Max Tipo 2 1.000 -
C6 - Centros de concentração de pessoas Max Tipo 1 - -
C7 - Criadouros de Aedes aegypti Max Tipo 2 50 -
C8 - Serviços de saneamento e água Min Tipo 1 - -

Na avaliação intercritério, o decisor foi direcionado a estabelecer a ordem de priori-

dade dos critérios para que pudessme ser determinadas as importâncias relativas de cada

um deles. Para tanto, o decisor precisou inferir sobre qual o critério que mais contri-

bui para a vulnerabilidade da área para a doença, o segundo que mais contribui para a

vulnerabilidade e assim sucessivamente até definir o critério de menor importância rela-

tiva. Na Tabela 5.4 estão descritos os critérios e suas respectivas ordens de preferência e

importâncias relativas.

TABELA 5.4 – Importâncias relativas definidas para cada critério

Ordem de preferência Critério
Cálculo da importância relativa

com base na Equação 6
Importância relativa
correspondente (wj)

1
Presença do
vetor (C3)

w3 =
1
1

+ 1
2

+ 1
3

+ 1
4

+ 1
5

+ 1
6

+ 1
7

+ 1
8

8
0,34

2
Densidade

populacional (C1)
w1 =

1
2

+ 1
3

+ 1
4

+ 1
5

+ 1
6

+ 1
7

+ 1
8

8
0,21

3
Densidade

populacional
de risco (C4)

w4 =
1
3

+ 1
4

+ 1
5

+ 1
6

+ 1
7

+ 1
8

8
0,15

4
Número de

doentes (C2)
w2 =

1
4

+ 1
5

+ 1
6

+ 1
7

+ 1
8

8
0,11

5
Concentração

domiciliar (C5)
w5 =

1
5

+ 1
6

+ 1
7

+ 1
8

8
0,08

6
Grandes

centros (C6)
w6 =

1
6

+ 1
7

+ 1
8

8
0,05

7
Criadouros

artificiais (C7)
w7 =

1
7

+ 1
8

8
0,03

8
Serviços de

saneamento/água
deficientes (C8)

w7 =
1
8

8
0,02
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5.3 Etapa 3: Aplicação do método MCDA para o

estudo de caso

De posse de todos os parâmetros necessários, seguiu-se para a aplicação do método

PROMETHEE II no software Visual PROMETHEE. Na Tabela 5.5 estão apresentadas

as alternativas com seus fluxos ĺıquidos correspondentes, bem como suas respectivas po-

sições no ranking constrúıdo. A alternativa A19, que apresentou maior fluxo ĺıquido, se

caracterizou por ser, dentre as alternativas estudadas, a com melhor desempenho. Por

outro lado, a alternativa A12, que apresentou menor fluxo ĺıquido, se caracterizou como

a de pior desempenho.

TABELA 5.5 – Ranking das alternativas

Posição Alternativa Φ Posição Alternativa Φ
1 A19 0, 7913 16 A26 −0, 0423
2 A16 0, 6252 17 A14 −0, 0800
3 A23 0, 5568 18 A9 −0, 1229
4 A7 0, 4272 19 A10 −0, 1596
5 A1 0, 4103 20 A2 −0, 1721
6 A20 0, 2889 21 A8 −0, 2175
7 A28 0, 2836 22 A25 −0, 4112
8 A21 0, 2802 23 A15 −0, 4197
9 A6 0, 2740 24 A5 −0, 5013
10 A3 0, 2535 25 A17 −0, 5181
11 A27 0, 2533 26 A29 −0, 5661
12 A4 0, 2418 27 A24 −0, 5737
13 A22 0, 1205 28 A18 −0, 5965
14 A13 0, 1152 29 A12 −0, 6078
15 A11 0, 0667

O mapa de vulnerabilidade pode ser constrúıdo (Figura 5.5) a partir dos fluxos ĺıquidos

(Φ) representados na Tabela 5.5.

5.4 Etapa 4: Análise e interpretação dos resultados

para o estudo de caso

5.4.1 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade do ranking foi conduzida de modo a verificar posśıveis im-

pactos das variações sutis nas importâncias relativas dos critérios. Para isto, foram con-

sideradas duas situações apresentadas a seguir. Para diferenciar o resultado da simulação



CAPÍTULO 5. ESTUDO DE CASO 58

FIGURA 5.5 – Mapa de vulnerabilidade constrúıdo a partir dos fluxos ĺıquidos das alter-
nativas.

anterior com as seguintes, aquela foi denominada de baseline.

Desse modo, foi estabelecida uma redução de 5% em relação ao critério definido com

maior importância relativa, que neste caso foi o critério C3 que avalia a presença do vetor,

e alocação desse valor nos critérios C2, que avalia a densidade populacional de doentes

(caracterizando o que foi denominado de Análise de Sensibilidade 1) e C4 que avalia

a densidade populacional de risco (caracterizando o que foi denominado de Análise de

Sensibilidade 2).

A opção por essas variações justifica-se para reduzir eventuais inconsistências durante
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a atribuição das importâncias relativas e melhorar a transparência do modelo para o

decisor. Na Figura 5.6 estão representadas duas comparações entre a baseline e as duas

simulações da análise de sensibilidade.

FIGURA 5.6 – Comparação entre a baseline e as simulações constrúıdas para a análise de
sensibilidade.

Diante das variações nas importâncias relativas, o modelo manteve-se consistente uma

vez que o ranking não foi influenciado significativamente. Para verificar o grau de se-

melhança entre os rankings, foi utilizado o valor de ρ (rô) por meio da correlação de

Spearman. Logo, verificou-se uma alta similaridade entre a baseline e a Análise de Sen-

sibilidade 1 (ρ = 0, 99) e entre a baseline e a Análise de Sensibilidade 2 (ρ = 0, 99).

De fato, as variações entre os rankings da baseline e as análises de sensibilidade foram

brandos, com apenas 5 alternativas mudando de posição entre a baseline e a Análise de

Sensibilidade 1 (A3, A4, A6, A21 e A28) e 6 alternativas entre a baseline e a Análise de

Sensibilidade 2 (A3, A4, A6, A21, A27 e A28). As mudanças de posição das alternativas

não foram acentuadas, uma vez que as mudanças de posição médias foram de 2.6 posições

entre a baseline e a Análise de Sensibilidade 1 e 2.3 posições entre a baseline e a Análise

de Sensibilidade 2.

Na comparação entre as duas simulações e a baseline, as alterações são praticamente

as mesmas, sendo inclusive as alterações de posição iguais, diferindo apenas pela aparição

de A27 (que mudou uma posição) e A6 que mudou três posições na primeira comparação

e duas na segunda comparação. As alternativas A3 e A4 com três e quatro alterações,

respectivamente, em cada comparação, foram as que mais sofreram alterações. Esse com-

portamento foi devido aos valores abaixo da média no indicador LIRAa, avaliado no
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critério C3 (o qual sofreu redução do peso), e valores acima da média nos dois critérios

que tiveram incremento de peso nas simulações; C2 na Análise de Sensibilidade 1 e C4 na

Análise de Sensibilidade 2.

5.4.2 Avaliar alternativas espacialmente

A fase seguinte do procedimento foi construir um mapa temático que representa o

mapa de vulnerabilidade das áreas à Dengue no contexto apresentado (Figura 5.7). A

intensidade da cor de cada alternativa representa o ńıvel de vulnerabilidade da área, quão

mais escura a cor, maior a vulnerabilidade da área. A classificação utilizou o algoritmo

denominado ”Quebras Naturais (Jenks)” (JENKS, 1967) que busca minimizar a variância

dentro de cada classe e maximizar a variação entre as classes. O número de classes foi

definido junto ao decisor, de forma a disponibilizar uma informação adequada para o

contexto.

Como a classificação com o algoritmo Jenks foi aplicada ao desempenho das alternati-

vas, medida pelo fluxo ĺıquido (Φ), essa classificação é ordenada, ou seja, uma alternativa

pertencente a uma classe mais vulnerável tem, obrigatoriamente, posição mais próxima

ao topo do ranking. Nesta classificação, 8 alternativas foram definidas como de baixo

risco (A5, A12, A15, A17, A18, A24, A25 e A29), 6 alternativas como média vulnerabili-

dade (A2, A8, A9, A10, A14 e A26), 12 alternativas foram definidas com vulnerabilidade

moderada (A1, A3, A4, A6, A7, A11, A13, A20, A21, A22, A27 e A28) e 3 como alta

vulnerabilidade (A16, A19 e A23).

Em seguida, buscou-se identificar inconsistências da classificação de uma alternativa

considerando o seu entorno, ou vizinhança. Para tanto, foi estabelecida uma análise

contextual do mapa de vulnerabilidade das áreas para a dengue no contexto apresentado.

Nesta etapa o decisor participou dando suporte a identificação e análise das áreas. Neste

sentido, incialmente, as alternativas A5, A8, A10 e A24 foram destacadas para serem

reavaliadas.

A alternativa A5 possui baixa densidade populacional e também baixa concentração

domiciliar, possui saneamento básico e não foram encontrados focos do vetor transmissor

em sua área, além disso não se caracteriza como uma área onde se aglomeram pessoas.

Apesar disso, esta área vem apresentando casos de doenças ao longo do ano, como pode

ser verificado nos critérios C2 e C4. Esses casos, provavelmente são devido a influência

da alternativa A22, que possui diversos centros de aglomeração importantes na região e

detém alto ı́ndice de infestação de mosquitos e número significativo de doentes. Portanto,

acredita-se que a classificação de A5, como baixa vulnerabilidade, é adequada.

No caso da alternativa A8, ela não apresenta em nenhum critério um desempenho
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FIGURA 5.7 – Mapa dos ńıveis de vulnerabilidade das áreas para a Dengue.

que possa indicar alta vulnerabilidade da área. Além disso, devido aos baixos ńıveis de

criadouros e infestação de mosquitos, acredita-se que essa área realmente não tenha um

alto grau de vulnerabilidade, e assim como A5, não requeira ajuste de posição.

A alternativa A24, tal como A5, não teve nenhum foco do vetor transmissor identificado

na área, possui serviço de saneamento e baixas densidades populacionais e domiciliares.

A área também não registrou nenhum caso de dengue no peŕıodo analisado e durante o

ano. No entanto, em A24 foram identificados 326 potenciais criadouros do Aedes aegypti,

nessa área também são encontrados diversos centros de concentração de pessoas. A área

A24 também recebe forte influência da área A22 e, além disso, da área A7, que é uma área
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com registros significativos de dengue e do mosquito transmissor. Neste caso, acredita-se

que A24 deve ser reclassificada como de média vulnerabilidade.

Em relação a alternativa A10, essa área possui baixo ńıvel de infestação do vetor

transmissor, porém apresenta quantidade considerável de criadouros. A alternativa A10

possui alta densidade residencial, mas não possui densidade populacional alta. No entorno

dessa área, 5 áreas apresentam alto grau de infestação do mosquito e grande quantidade

de doentes (A1, A16, A20, A23 e A28). Como A10 trata-se do centro comercial da

cidade, possui diversos centros de aglomeração de pessoas e somando-se a isso a grande

quantidade de criadouros e influência da vizinhança, acredita-se que essa área necessite

ser reclassificada como de moderada vulnerabilidade.

Devido as localizações de fronteira com áreas de moderada vulnerabilidade, também se

avaliaram as alternativas A25, A18 e A12. Em relação a A25 e A18, optou-se por não fazer

alteração em sua classificação, por motivo similar a A5. No entanto, em relação a A12,

optou-se por alterar a sua classificação de baixa para moderada, uma vez que a ocupação

do solo desta área (habitações e centros de aglomeração de pessoas) é predominante na

área de fronteira com as alternativas A4 e A1.

A análise contextual, portanto, indicou mudanças na classificação de vulnerabilidade

das áreas A10 (média para moderada), A12 (baixa para moderada) e A24 (baixa para

média). O mapa de vulnerabilidade apresentado na Figura 5.8, mostra a classificação das

áreas com essas mudanças.

5.4.3 Resultados e discussões

Esse estudo demonstrou a aplicabilidade do método proposto para identificar áreas de

vulnerabilidade para doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, utilizando o caso

da Dengue em um munićıpio do nordeste brasileiro como exemplo.

Inicialmente foi constrúıda uma estrutura inicial para entender o contexto do pro-

blema, identificando as variáveis relacionadas ao problema e suas interações. Este pro-

cedimento deu-se através da análise da literatura acerca do problema e foi fundamental

para a construção dos critérios utilizados neste modelo. Estes critérios foram validados

por um profissional da vigilância epidemiológica, o qual também teve papel de decisor no

estudo de caso.

Antes da aplicação do método multicritério propriamente dito, foram levantadas as

preferências do decisor quanto as avaliações intracritério e intercritério. Para tanto, era

preciso que o decisor compreendesse o significado de cada avaliação e suas respectivas

consequências. Logo, utilizou-se um modelo simplificado do problema como fase de pre-

paração do decisor. Esta fase foi de suma importância para o entendimento técnico do
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FIGURA 5.8 – Mapa dos ńıveis de vulnerabilidade das áreas para a Dengue após análise
contextual.

decisor sobre MCDA e, consequentemente, a obtenção de credibilidade para o método.

A estruturação gráfica dos dados também foi importante nas avaliações intracritério

e intercritério (Figura 5.4). Esta organização facilitou principalmente a decisão sobre os

limiares na avaliação intercritério. Quando os dados eram apresentados apenas em forma

de tabela, o decisor não conseguia enxergar informações que ele, por si próprio, conseguia

captar associando gráficos, mapas e tabelas.

Após a avaliação das alternativas perante os critérios no método multicritério seleci-

onado, foi conduzida uma análise de sensibilidade. Esta análise consistiu em fazer al-
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terações nos pesos dos critérios e verificar o impacto destas alterações no ranking final.

Duas simulações foram conduzidas. As duas simulações impunham uma redução de 5%

no peso do critério de maior importância (C3, que avaliava a presença do vetor), porém a

primeira simulação alocava este valor no critério C2 (que avalia a densidade populacional

de doentes) e a segunda simulação no critério C4 (que avalia a densidade populacional de

risco). Como não foram percebidas mudanças consideráveis no ranking, seguiu-se para a

avaliação espacial.

A classificação foi efetuada a partir do algoritmo ”Quebras Naturais (Jenks)” que

busca reduzir a variância das classes e maximizar a variação entre as classes. De fato, a

classificação da vulnerabilidade das áreas por esse algoritmo apresenta consistência com

a avaliação. Como pode ser observado na Figura 5.9, as alternativas de classes mais

elevadas, normalmente, apresentam médias de desempenho em cada critério superior às

classes inferiores nos critérios de maximização, e desempenho menos elevado no critério

de minimização C8.

FIGURA 5.9 – Desempenho médio normalizado das alternativas em relação aos critérios
para cada classe de vulnerabilidade considerada.

Entretanto, um resultado interessante diz respeito ao critério C3, no qual as alterna-

tivas do ńıvel moderado obtiveram desempenhos superiores às alternativas consideradas

como de alta vulnerabilidade. No critério C6, as alternativas definidas como de médio

risco obtiveram desempenho maior que as alternativas de alto, moderado e baixo risco,

e as alternativas de baixo risco obtiveram desempenho superior às alternativas de risco

moderado.

Esses resultados podem ser ligados à influência de outliers no cálculo da média. No

critério C3, por exemplo, as alternativas A6 e A22 possuem os dois melhores desempenhos,

que são cerca de 50% maiores que o terceiro melhor desempenho (A28). Em relação ao

critério C6, a alternativa A10, que posteriormente foi reclassificada, é a área com maior
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número de centros de aglomeração de pessoas, 10 no total, enquanto a média da classe é

5.

Diante disso, evidencia-se a aplicabilidade de um método de sobreclassificação nesta

problemática, tal como o PROMETHEE II. De forma simples, é percebido que o método

PROMETHEE II priorizou as alternativas que obtiveram a melhor avaliação média consi-

derando todos os critérios. Com isso, evitou priorizar áreas cujo desempenho muito ruim

em um determinado critério fosse compensado por um desempenho muito bom em outro,

tal como aconteceria caso fossem utlizados método de agregação aditivos, normalmente

utilizados nesse contexto de decisão.

Após a aplicação do procedimento de classificação, foi efetuada uma análise espacial

das alternativas, buscando identificar relações que justificassem a reclassificação de áreas.

Logo, com o aux́ılio do decisor, 3 alternativas tiveram suas respectivas classificações altera-

das. A alternativa A10 passou de média vulnerabilidade para vulnerabilidade moderada,

A24 de baixa vulnerabilidade para média vulnerabilidade e A12 de baixa vulnerabilidade

para vulnerabilidade moderada. Após esta análise contextual, a recomendação pôde ser

obtida e apresentou uma classificação com 6 alternativas consideradas de baixa vulnerabi-

lidade, 6 alternativas avaliadas como de média vulnerabilidade, 14 alternativas avaliadas

com vulnerabilidade moderada e 3 alternativas avaliadas como de alta vulnerabilidade

(Figura 5.10).

FIGURA 5.10 – Proporcionalidade de áreas alocadas nos ńıveis de vulnerabilidade.

Em relação à distribuição da vulnerabilidade, observou-se uma tendência ao aumento

da vulnerabilidade do centro da área avaliada partindo e firmando-se ao sudoeste. Em

contrapartida, as áreas do sudeste e noroeste apresentaram menor vulnerabilidade, porém

são áreas onde a análise contextual foi prejudicada devido a falta de informações de áreas

vizinhas.
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A reclassificação da Alternativa A10 levou em consideração uma análise com granu-

laridade menor que a usada neste trabalho, avaliando a distribuição dentro da unidade

bairro. Essa informação chamou atenção para a importância em se poder trabalhar com

informações em agregações neste contexto de decisão.

As alternativas A16, A19 e A23 foram as alternativas consideradas de alta vulnerabi-

lidade. Esse resultado demonstra que essas áreas necessitam de atenção especial em um

primeiro momento. Essas áreas são caracterizadas por estarem entre as quatro maiores

densidades populacionais, densidade populacional de doentes e densidade residencial. Em

relação ao ı́ndice de presença do vetor, essas áreas possuem respectivamente 12,5%, 12%

e 7,09% de infestação, valores muito acima do ideal de 1%. Em relação à densidade popu-

lacional de risco, A19 e A23 possuem valores muito superiores à média. A16 não possui

nenhum centro de aglomeração de pessoas, no entanto A19 e A23 possuem 6 e 7 centros,

respectivamente. Nenhuma das áreas possui sistemas de saneamento básico.

Ao considerar apenas o indicador LIRAa, 15 áreas seriam consideradas prioritárias

e deveriam receber atenção especial da vigilância epidemiológica (Figura 5.11). Nesse

caso, seria necessário fazer avaliação de todos os imóveis de cada área. No entanto,

devido à escassez de recursos (principalmente mão de obra), a vigilância epidemiológica

do munićıpio precisaria priorizar as áreas (pelo próprio ı́ndice) para realizar os mutirões

de avaliação. Nesse caso, as alternativas prioritárias seriam A6, A21, A26, A27 e A28 (que

possuem os maiores ı́ndices LIRAa), deixando para ciclos seguintes de mutirões áreas como

A16, A19 e A23 e A7, que apesar de possúırem menor infestação do vetor, apresentam

prevalência do patógeno cerca de 10 vezes maior que A6, A21, A26, A27 e A28.

FIGURA 5.11 – Proporcionalidade de áreas alocadas nos ńıveis de vulnerabilidade segundo
o indicador LIRAa.

As alternativas A5, A15, A17, A18, A25 e A29 foram consideradas de baixa vulnerabi-

lidade. Essas áreas têm por caracteŕıstica possúırem baixos ńıveis de infestação do vetor
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transmissor, com A5, A17, A18 e A29 não possuindo registros do mosquito e A15 e A25

ńıveis de infestação iguais 2,77% e 1,26%, respectivamente, o que os deixariam no grupo

de ”Situação de alerta” no ı́ndice LIRAa. Desse grupo, A15, A17 e A29 não possuem

saneamento básico e a densidade populacional é baixa. Essas áreas também apresentam

muitos centros de concentração de pessoas e baixa densidade populacional de risco. Em

relação ao número de criadouros artificiais, A17 e A29 diferem das demais por apresen-

tarem grande quantidade de criadouros, isso acontece por esses bairros deterem intensa

atividade de construção civil.

O foco desse trabalho não é apresentar estratégias para a vigilância epidemiológica,

mas estabelecer um resultado que sirva de input para a delimitação de ações de prevenção

e controle a surtos das doenças. Nesse sentido, é importante arquitetar ações que possam

ser tomadas com base nos resultados obtidos nesse procedimento.

Uma consequência imediata do procedimento é a sugestão das áreas consideradas de

alta vulnerabilidade para os mutirões de controle epidemiológico. Contudo, além dos

mutirões a vigilância epidemiológica do munićıpio realiza ações educacionais em locais

públicos. Dessa forma, um questionamento natural é acerca de quais instituições devem

conduzir essas ações.

Inicialmente foi preciso definir qual o objetivo das ações educacionais. Então, o ob-

jetivo definido junto ao decisor foi ”Conscientizar a população para a problemática, bem

como conseguir apoio para o combate ao Aedes aegypti e restringir o espalhamento da

doença”. Assim, buscou-se selecionar 5 centros de concentração de pessoas ou instituições

que estivessem em locais com altos ńıveis de infestação do vetor, grande número de cri-

adouros artificiais e alta densidade populacional de risco. Assim, foram identificados 12

instituiçãos que poderiam receber tais ações. A partir disso, a vigiância epidemiológica

restringiu a busca limitando uma instituição por bairro. Além disso, buscou-se a insti-

tuição com melhor infraestrutura de áudio, som e insfraestrutura do bairro. Logo, foi

selecionada uma escola pública nas áreas A1, A4, A7, A10 e A20 (Figura 5.12).

Recentemente, a prefeitura do munićıpio deu ińıcio à construção de serviço de sanea-

mento básico nas áreas A4, A11, A15, A17, A20, A26 e A29. Dentre as 7 áreas que estão

recebendo saneamento básico, 3 foram classificadas no procedimento como de baixa vulne-

rabilidade (A15, A17 e A29), duas foram classificadas como de média vulnerabilidade (A4

e A26) e duas como de vulnerabilidade moderada (A11 e A20). Logo, as obras tendem a

não favorecer o controle epidemiológico das áreas do munićıpio no contexto analisado.

Uma das principais vantagens da análise formal de múltiplos fatores no modelo MCDA

estruturado é que uma vez constrúıda a matriz de avaliação (alternativas e critérios), os

decisores podem alterar o desempenho das alternativas perante os critérios conforme a

situação epidemiológica se altera, priorizando áreas e observando a efetividade e impactos
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FIGURA 5.12 – Locais selecionados para ações educacionais da vigilância epidemiológica.

das intervenções em um peŕıodo anterior. Dessa maneira, o modelo proposto poderia ser

adaptado para potencialmente ser utilizado em decisões quase que em tempo real.



6 Considerações finais

O presente caṕıtulo aborda as conclusões finais acerca da pesquisa, sintetizando a

construção do modelo e os resultados obtidos no estudo de caso, bem como abrange

posśıveis considerações sobre sugestões para trabalhos futuros.

6.1 Conclusões

O objetivo deste estudo foi auxiliar a classificação da vulnerabilidade de áreas para as

doenças associadas ao mosquito Aedes aegypti na sociedade com a construção de mapas

de vulnerabilidade apoiados por um modelo de decisão multicritério espacial.

De acordo com a literatura verificada, os modelos de vulnerabilidade espacial dispońı-

veis para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, consideram apenas o risco entomoló-

gico (exposição ao vetor) como suficiente, sem incorporar dados sobre outros componentes

explicitamente. Entretanto, foram levantados estudos que apontam diversos fatores im-

portantes para a caracterização de vulnerabilidade de áreas para essas doenças. A partir

desses estudos 8 critérios foram constrúıdos para possibilitar a incorporação de uma vi-

são mais realista diante do problema enfrentado, disponibilizando uma informação mais

ampla e clara para o decisor.

A literatura analisada, que buscava estabelecer áreas de vulnerabilidade para a Dengue,

desconsiderava a presença do patógeno e do vetor. Nesse trabalho, os critérios “Presença

do vetor” e “Número de doentes” foram considerados e receberam o primeiro e o quarto

maior valor de importância relativa, sendo considerados fatores de grande importância

para o decisor.

A aplicabilidade do método proposto para identificar áreas de vulnerabilidade para

doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, foi verificada utilizando-o no caso da

Dengue no munićıpio de Arapiraca-AL. O ranking constrúıdo permitiu um maior deta-

lhamento da vulnerabilidade das áreas e junto com a classificação final serve como re-

comendação para a vigilância epidemiológica direcionar seus esforços. Entretanto, vale

ressaltar que o objetivo deste estudo não é tentar fazer previsões, mas sim elaborar re-
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comendações utilizando-se de diferentes informações, incluindo dados passados, por meio

do procedimento proposto.

Os critérios levantados foram validados junto a decisora do estudo de caso. A validação

consistiu em estruturar uma relação causal entre os fatores condicionantes de vulnerabi-

lidade encontrados na literatura e as doenças. Nessa análise, foi percebido que alguns

fatores não eram relevantes na aplicação e que mais um fator deveria ser considerado.

O procedimento de avaliação das áreas foi baseado no método multicritério PRO-

METHEE II. Esse método foi escolhido devido a sua racionalidade não-compensatória,

que se adequa satisfatoriamente aos objetivos da problemática considerada, uma vez que

a vulnerabilidade está relacionada a coincidência espacial e temporal de diversos fatores.

Desse modo, as alternativas foram avaliadas pelo seu desempenho global no conjunto de

critérios, impedindo que um desempenho muito favorável em um critério compensasse um

desempenho muito desfavorável em outro.

Durante a etapa de modelagem dos parâmetros, utilizou-se a metodologia ROC que

usa informações parciais para a atribuição das importâncias relativas. A opção por utilizar

a metodologia ROC decorreu das cŕıticas encontradas na revisão bibliográfica acerca da

dificuldade na atribuição de pesos em métodos MCDA. Além disso, na fase de avaliação

intercritério, a definição das funções objetivo e dos parâmetros foi facilitada pela constru-

ção de gráficos de frequência para a análise conjunta com os mapas e tabelas existentes

(Figura 5.4). Acredita-se que os gráficos de frequência permitiram um melhor entendi-

mento sobre as variações dos desempenhos. Nessa etapa, verificou-se a importância em

estabelecer uma simulação simplificada da problemática para o entendimento do modelo

pelo decisor e obtenção de credibilidade do modelo e confiança entre o decisor e o analista.

Após a avaliação das alternativas perante os critérios no método multicritério selecio-

nado, foi conduzida uma análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade não é comum

no contexto de GIS-MCDA, no entanto, percebeu-se que esta análise é importante tanto

para reduzir as eventuais inconsistências durante a atribuição desse parâmetro quanto

para melhorar a transparência do modelo perante o decisor, evitando a construção de

uma “caixa-preta”, que poderia causar desconfiança. Essa análise consistiu em fazer al-

terações nos pesos dos critérios e verificar o impacto destas alterações no ranking final.

Como não foram percebidas mudanças consideráveis no ranking, seguiu-se para a avaliação

espacial.

A fase seguinte do procedimento foi construir um mapa temático que representa o mapa

de vulnerabilidade das áreas à Dengue no contexto apresentado em ńıveis (baixo, médio,

moderado e alto). Para essa classificação utilizou-se o algoritmo do QGIS denominado

“Quebras Naturais (Jenks)” que busca minimizar a variância dentro de cada classe e

maximizar a variação entre as classes. O número de classes foi definido junto ao decisor,
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de forma a disponibilizar uma informação adequada para o contexto.

Em seguida, foi conduzida uma análise contextual, na qual foi verificada a influência

da vizinhança na classificação das áreas. Nesta fase, algumas áreas foram reclassificadas.

Devido aos dados faltantes de algumas regiões, as análises de tendência de espalhamento

e análise contextual foram comprometidas, sendo esta uma limitação do trabalho. O com-

ponente espacial é de grande importância para o contexto em questão, pois ajudar a evitar

o viés de interpretação na avaliação das alternativas, tendo em vista que o desempenho de

uma dada alternativa ganha maior significado a ser relacionado ao desempenho dos seus

vizinhos.

Após a análise contextual, o mapa de vulnerabilidade final do estudo de caso foi es-

truturado. A construção do mapa de vulnerabilidade propriamente dito, por sua vez,

permitiu uma melhor percepção da distribuição da vulnerabilidade, dando ao decisor uma

informação mais clara e objetiva da situação. A análise das alternativas nos critérios

apresentou as potencialidades de cada uma, possibilitando a sugestão de ações mais fun-

damentadas.

A escolha por um método de ranqueamento, PROMETHEE II, em paralelo com um

algoritmo de classificiação em detrimento do uso de um método de classificação, como

o PROMETHEE SORT, justifica-se por estes tipos de métodos fornecerem como output

apenas a alocação de uma alternativa numa classe. Nesse sentido, caso um método de

classificação fosse selecionado, seria inviável efetivar a análise contextual, que como dito

anteriormente, é fundamento em problemas epidemiológicos.

Os resultados encontrados sugerem que o modelo proposto pode ser útil como ferra-

menta de suporte à decisão na vigilância epidemiológica das doenças relacionadas ao Aedes

aegypti. O modelo suporta o processo desde a investigação dos fatores determinantes para

a vulnerabilidade das áreas, auxilia na avaliação das condições de saúde da população por

meio do desempenho dos setores censitários tanto individualmente quanto em conjunto, e

por fim, ajuda na concepção e avaliação de ações de prevenção e controle das doenças.

6.2 Trabalhos futuros

O uso formal da abordagem MCDA para a solução do problema enriqueceu o processo

de tomada de decisão tornando expĺıcita a consideração de múltiplas dimensões, assim

como a percepção de valor do decisor. A participação do decisor foi fundamental para

a estruturação deste trabalho. No entanto, devido a complexidade da problemática, que

leva consideração diversos fatores, acredita-se que, como sugestão para continuação deste

trabalho, caberia a proposição de um modelo MCDA para decisão em grupo.
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Uma outra proposição seria aplicar o procedimento em uma cidade de dimensões maio-

res e ver como os critérios que não foram considerados se comportariam no procedimento.

Além disso, pode-se tentar estruturar o procedimento com a utilização de setores cen-

sitários como alternativas e perceber como a redução da granularidade nas informações

obtidas podem influenciar na complexidade do modelo. Estas perspectivas ajudariam a

evidenciar aspectos que não foram percebidos no estudo de caso conduzido neste trabalho.

Apesar dos resultados conseguidos na estruturação do modelo baseado no método

PROMETHEE II e o algoritmo Quebras Naturais, acredita-se que é válido testar o proce-

dimento baseado em um método de classificação para comparar os resultados e perceber

quais as vantagens e desvantagens entre os dois modelos.

Por fim, a elaboração de um esquema de decisão espacial pode não ser intuitiva para

muitas equipes de vigilância epidemiológica, sendo necessário suporte de um analista tanto

para o aplicação do processo MCDA quanto para a avaliação dos procedimento em um

ambiente de GIS. Logo, seria interessante viabilizar uma estrutura de suporte à decisão

que ajudasse em sua construção e aplicação.
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BARBOSA, G. L.; DONALÍSIO, M. R.; STEPHAN, C.; LOURENÇO, R. W.;
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GURGEL-GONÇALVES, R.; OLIVEIRA, S. V. Análise preditiva da distribuição
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LÖWY, I. Yellow fever in Rio de Janeiro and the Pasteur Institute Mission (1901-1905):
the transfer of science to the periphery. Medical history, Cambridge University Press,
v. 34, n. 2, p. 144–63, 1990.

LOZANO-FUENTES, S.; OCHOA-MARTINEZ, C.; TAPIA-SANTOS, B.;
KOBYLINSKI, K. C.; UEJIO, C. K.; ZIELINSKI-GUTIERREZ, E.; MONACHE, L. D.;
STEINHOFF, D. F.; MONAGHAN, A. J.; EISEN, L.; HAYDEN, M. H.;
WELSH-RODRIGUEZ, C. The Dengue Virus Mosquito Vector Aedes aegypti at High
Elevation in Mexico. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene,
v. 87, n. 5, p. 902–909, 2012.

MACHADO-MACHADO, E. A. Empirical mapping of suitability to dengue fever in
Mexico using species distribution modeling. Applied Geography, v. 33, p. 82–93,
2012.

MACHARIS, C.; SPRINGAEL, J.; De Brucker, K.; VERBEKE, A. PROMETHEE and
AHP: The design of operational synergies in multicriteria analysis.: Strengthening
PROMETHEE with ideas of AHP. European Journal of Operational Research,
v. 153, n. 2, p. 307–317, 2004.

MALCZEWSKI, J. GIS and Multicriteria Decision Analysis. New York: John
Wiley & Sons Inc, 1999. 392 p.

MALCZEWSKI, J. GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature.
International Journal of Geographical Information Science, v. 20, n. 7, p.
703–726, 2006.

MARTINEZ, T. T. P.; ROJAS, L. I.; VALDÉS, L. S.; NOA, R. R. Vulnerabilidad
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DELAUNAY, P.; DESPRÈS, P.; LENGLET, A.; JOURDAIN, F.; LEPARC-GOFFART,
I.; CHARLET, F.; OLLIER, L.; MANTEY, K.; MOLLET, T.; FOURNIER, J. P.;
TORRENTS, R.; LEITMEYER, K.; HILAIRET, P.; ZELLER, H.; Van Bortel, W.;
DEJOUR-SALAMANCA, D.; GRANDADAM, M.; GASTELLU-ETCHEGORRY, M.
First two autochthonous dengue virus infections in metropolitan France, September
2010. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles =
European communicable disease bulletin, v. 15, n. 39, p. 19676, 2010.

SAATY, T. L. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill, 1980.
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