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Resumo O dengue é uma das doenças infetoontagiosas mais proble-

mátias da atualidade. Os asos registrados da doença vêm aumentando

om o passar dos anos. Faz-se neessário utilizar metodologias para ve-

ri�ar as áreas prioritárias e suportar a de�nição de polítias públias

de saúde espeí�as. Este trabalho visa o desenvolvimento de um mo-

delo de suporte à deisão baseado em informação espaial. Ele permite

onsiderar diferentes fatores através de um sistema baseado em regras

fuzzy, utilizando dados georrefereniados de noti�ação do dengue para

detetar áreas de prioridade de ombate ao agravo.
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1 Introdução

A disseminação do dengue, um dos maiores problemas de saúde públia da atu-

alidade, oorre por meio de diversos fatores, entre eles está o aumento extra-

ordinário na intensidade e veloidade do tráfego de pessoas entre países e/ou

ontinentes. O dengue é rapidamente difundido por meio do sangue de pessoas

infetadas [1℄. O período de transmissão é relativamente longo, o vírus pode

ser detetado no sangue até dois dias antes do apareimento dos sintomas e

oito dias após o seu iníio. Dentro desse intervalo de tempo o mosquito vetor

(Aedes Aegypti) pode ontrair o vírus do indivíduo infetado e transmiti-lo para

outro (os), failitando a sua disseminação [2℄.

O Aede Aegypti hegou ao Brasil pelos navios negreiros na époa da esravi-

dão, sendo erradiado do país na déada de 50, em uma ampanha de ombate a

febre amarela, da qual ele também é vetor. No �m da déada de 70 foi detetada

sua presença nas prinipais metrópoles e atualmente o mosquito é enontrado

em mais de 4000 muniípios brasileiros [4℄. Com isso, existe erta neessidade em

detetar onde os asos estão loalizados espaialmente, para, assim, serem to-

madas medidas preventivas ontra o vetor. Estudos de deteção de aglomerados

espaiais são indispensáveis para o reonheimento de tais regiões geográ�as,

ujo riso, em relação a um determinado evento, é signi�ativo [3℄.



Um Sistema Baseado em Regras Fuzzy pode ser utilizado para lassi�ar

regiões de aordo om níveis de prioridade, por meio de um Sistema de Suporte

a Deisão Espaial (em inglês, SDSS) [15℄. Este SDSS, por sua vez, permite sub-

sidiar a deisão sobre a de�nição de muniípios prioritários, visando à onstrução

de polítias ou programas espeí�os, pois uma vez identi�ada à região o gestor

de saúde públia pode tomar medidas de prevenção neessárias.

Dessa forma, o objetivo deste estudo é a apliação de uma metodologia que

onsidera diferentes fatores relaionados a uma situação de inerteza através da

apliação de um sistema baseado em regras fuzzy, detetando as áreas de priori-

dade para os asos do dengue dos muniípios do Estado da Paraíba entre os anos

de 2010 a 2012. Em irunstânia dessa metodologia, pode-se otimizar reursos

�naneiros e de pessoal, direionando-os para onde eles são mais neessários [4℄.

Com a �nalidade de favoreer a tomada de deisão sobre polítias públias de

prevenção, foi utilizada uma adaptação da arquitetura de SDSS desenvolvido

por Moraes et al. [5℄, que faz uso dos fatores assoiados a esta situação.

2 Metodologia

São diversas as arquiteturas de SDSS que podem ser utilizadas e que vem sendo

propostas [10℄[11℄[16℄, ainda que pouas delas sejam direionadas espei�amente

à epidemiologia. Reentemente, uma arquitetura modular foi proposta para su-

porte à deisão sobre problemas epidemiológios [5℄, sendo ela utilizada neste

trabalho, Figura 1. Os mapas gerados om base nessa estrutura têm por obje-

tivo orientar os gestores de saúde em importantes deisões, omo a intervenção

ou não de determinadas doenças, e de�nir as áreas onde ela está oorrendo, para

que assim sejam tomadas as providênias neessárias.

Figura 1. Arquitetura de SDSS proposta por Moraes et al. (2014).



Essa arquitetura permite que alguns módulos sejam utilizados na solução de

problemas, enquanto que outros módulos simplesmente não o sejam. Para este

aso, foram utilizados os módulos de Riso Relativo (RR), o de Análise Espaial

e o de Sistema Baseado em Regras Fuzzy. Os dois primeiros servirão de entrada

para o módulo de Sistema Baseado em Regras Fuzzy, gerando ao �nal, de aordo

om a arquitetura, mapas de deisões.

A �m de melhorar a ompreensão sobre ada módulo utilizado da arquite-

tura, tem-se que uma região geográ�a G é uma área geográ�a de interesse,

na qual o estudo epidemiológio é realizado. Do ponto de vista da área de ge-

oproessamento, se a região geográ�a é um Estado, ela pode ser dividida em

sub-regiões que podem ser os muniípios, os bairros, ou mesmo as asas que

os ompõem, por exemplo. Essas entidades são objetos distintos e loalizáveis

dentro da região geográ�a e são hamados de geo-objetos g′
i
s [4℄, onde g′

i
s ∈ G.

No módulo de RR é alulado o riso, o qual permite omparar informações

de diferentes g′
i
s, pois padroniza os dados retirando, om isso, o efeito das di-

ferentes populações. Este indiador, de aordo om Luena [14℄, representa a

intensidade da oorrênia de um fen�meno om relação a todas as regiões de

estudo, estas regiões, por sua vez, seriam os muniípios da Paraíba. A equação

do RR é denotada por:

RRi =

xi

ni

Σxi

Σni

(1)

onde xi é o número de oorrênia do fen�meno em um muniípio do Estado e ni

é a população desse muniípio.

No módulo de análise espaial, são diversos os instrumentos que podem ser

utilizados para determinar a loalização espaial dos asos do dengue, omo os

métodos espaiais Scan, Besag e Newell e Getis e Ord. A análise espaial

utilizada no modelo foi a do método Scan, proposto por Kulldor� e Nagarwalla

[12℄.

O método Scan, por sua vez, atribui írulos de raio arbitrário para ada

entroide (entro de um geo-objeto) e faz uma busa por toda região para en-

ontrar áreas uja oorrênia de um fen�meno seja signi�ativamente diferente

da sua vizinhança. Logo após, alula o número de oorrênias dentro desse ír-

ulo [13℄, se o valor observado de oorrênias for maior que o esperado, a área

demarada pelo írulo é hamada de onglomerado. Caso ontrário, o raio do

írulo é aumentado até envolver outro entroide. O proesso se repete até todos

os entroides serem testados e a hipótese nula é de que não há onglomerados

na região de estudo [14℄.

O último módulo fará uso da lógia fuzzy, que tem por objetivo a modelagem

omputaional da impreisão do raioínio humano [7℄. A sua fundamentação

matemátia enontra-se na teoria dos onjuntos fuzzy, onde se a�rma que dado

um determinado elemento que pertene a um domínio, é veri�ado o grau de

pertinênia do elemento em relação ao onjunto. O grau de pertinênia serve

omo referênia para veri�ar o quanto �é possível� esse elemento pertener ao

onjunto. O grau é alulado através de uma determinada função de pertinênia



que retorna um valor real que varia entre 0 à 1, sendo que 0 india que não

pertene ao onjunto, e 1 india que pertene totalmente [6℄.

A diferença entre a lógia fuzzy e a lógia booleana é que a booleana tem

omo prinípio os valores 0 e 1 para modelagem de problemas do tipo �Se o opo

está heio, então, posso matar minha sede�; ou de outra forma: �Se o opo está

vazio, então não posso matar minha sede�, enquanto a lógia fuzzy onsegue

lidar om valores no intervalo desses dois números para soluionar problemas do

tipo �Se o opo está quase vazio então posso matar parte da minha sede�.

Por onseguinte, são riadas as regras fuzzy, que são regras utilizadas para

se atuar sobre os onjuntos fuzzy, fazendo uso de um raioínio lógio, om

o intuito de obter onsequentes. Na riação de tais regras se faz neessário um

raioínio oerente para manusear o que se deseja obter.

Sistemas baseados em regras fuzzy utilizam onetivos do tipo AND (E) e

OR (OU), que são equivalentes às operações de interseção e união de onjun-

tos fuzzy respetivamente. Estes podem apareer tanto na premissa (ondição)

quanto na onussão de uma dada regra. A ondição representa o argumento de

uma regra e a onlusão remete ao resultado �nal, que no aso do estudo repre-

sentam os graus de prioridade. Existem dois sistemas de inferênia fuzzy (em

inglês, FIS): o de Mamdani, que é baseado numa estrutura simples de operações

min-max, envolvendo regras de inferênia do tipo: Se x é A e y é B Então z é

C onde A, B e C são onjuntos fuzzy [8℄; e o de Takagi-Sugeno, que onsiste

em um sistema em que a saída não remete a um onjunto fuzzy e sim a uma

função fuzzy [9℄. Neste trabalho foi usado o FIS de Mamdani, om proesso de

�defuzzi�ação�, que permite representar um onjunto fuzzy por meio de um

número real, no qual os dados fuzzy são onvertidos em valores numérios pre-

isos, utilizando, dentre os métodos existentes, o método do entroide a �m de

se obter a saída do sistema [15℄.

A partir de base de dados referente aos asos do dengue no Estado entre

os anos de 2010 e 2012, pode-se obter as informações neessárias para se riar

regras. Sendo um proesso empírio, veri�a-se manualmente a relação da dis-

tribuição dos dados om ada deisão possível. Apesar de existirem diversas

formas, é omum se basear no histograma dos dados da ondição e da onlusão,

uma vez que o lassi�ador paralelepípedo é onsiderado um dos métodos mais

simples de lassi�ação supervisionada, em que amostras são utilizadas para ex-

trair histogramas dos omponentes espetrais individuais e as vantagens deste

lassi�ador são sua simpliidade e veloidade [15℄. Portanto, a partir dessas

relações, onstroem-se regras envolvendo os onjuntos fuzzy no anteedente e

no onsequente. Assim, o formato �nal dos onjuntos fuzzy deve respeitar o

domínio das variáveis e o seu formato pode ser semelhante ao do histograma dos

dados originais, de modo que o formato do histograma remeterá ao formato dos

onjuntos.

Desta maneira, são onstruídas algumas regras a �m de se hear se real-

mente o resultado gerado é relativo om o que de fato é esperado para aquela

determinada situação. As regras que denotam a um mesmo ontexto podem ser

unidas de modo a melhorar o onheimento, produzindo regras omplexas. A



vantagem dessa abordagem é a riação de onjuntos de regras que produzem de-

isões de modo oerente e que são plenamente justi�adas pelas bases de dados

de onde o onheimento foi extraído [4℄. O proesso só hega ao �m quando não

há a possibilidade de riar regras omplexas.

Os resultados obtidos são utilizados para se onstruir uma espaialização, ou

seja, utilizados para se gerar mapas oroplétios (oloridos) para melhor visuali-

zar toda a região geográ�aG sobre o qual o fen�meno oorre. Essas informações

podem ser oriundas de subdivisões de G, e a partir de análises estatístias es-

paiais, podemos analisar individualmente essas subdivisões [4℄. Com a tomada

de deisão se pode fazer uso dessas informações para se hegar a uma análise

espaial da região de estudo e reuni-las em mapas oroplétios, dando origem ao

SDSS [11℄.

3 Resultados

O espaço de deisões para o modelo baseado em regras fuzzy em questão é dado

por: �Não prioritário�, �Possivelmente não prioritário�, �Possivelmente prioritá-

rio� e �Prioritário�. Este, representa os níveis de prioridade em que um muniípio

pode ser lassi�ado. Com isso, é possível que o modelo informe a ondição dos

muniípios que devem ser prioritários, failitando o gestor de saúde na tomada

de deisão. Um exemplo das funções de pertinênia para os módulos abordados

pode ser observado na Figura 2.

Figura 2. Função de pertinênia para a deisão �nal.

Para a onstrução da função de pertinênia do RR foi utilizado o formato

trapezoidal, omo visto na Figura 3, enquanto para a função de pertinênia do

método Scan, o formato triangular foi utilizado, Figura 4. A partir das funções

e da base de dados foram onstruídas as regras, sendo um total de 10. Como

exemplo das regras utilizadas tem-se:

Regra 1. IF (Riso Relativo alto) AND (Não é um onglomerado espaial)

THEN (Muniípio é Possivelmente prioritário).



Regra 4. IF (Riso Relativo baixo) AND (É um onglomerado espaial)

THEN (Muniípio é não prioritário).

Regra 5. IF (Riso Relativo muito alto) AND (É um onglomerado espaial)

THEN (Muniípio é prioritrio).

A exemplo da quinta regra, ela pode ser interpretada da seguinte forma:

"SE o Riso Relativo do muniípio for muito alto E ele ser detetado omo um

onglomerado espaial, ENT�O este muniípio é prioritário". As demais seguem

este formato de interpretação, obtendo ao �nal todos os graus de pertinênia que

serão utilizados no estudo.

Figura 3. Função de pertinênia para o Riso Relativo.

Figura 4. Função de pertinênia para o método Scan.

Com isso, fazendo uso das regras, tem-se a deisão de prioridade dos mu-

niípios abordados para os respetivos anos. A saída da deisão �nal pode ser

observada na Figura 5.



Figura 5. Apliação das regras para o total do ano de 2010 no muniípio de Cabedelo

- PB.

Foram realizadas 669 apliações para ontemplar os 223 muniípios da Pa-

raíba nos três anos abordados, para no �m serem gerados os três mapas de

deisão, sendo um para ada ano. Tais mapas que foram gerados a partir de

um modelo de deisão que leva em onta o riso relativo, a análise espaial e o

sistema fuzzy baseado em regras, no qual indiando a prioridade para ada um

dos muniípios paraibanos. Os mapas gerados podem ser observados a seguir.

Figura 6. Mapa de riso para o ano de 2010.



Figura 7. Mapa de deisão para o ano de 2010.

Para o ano de 2010, nota-se que existe um grande número de muniípios em

que não foi detetada prioridade, tendo uma onentração de muniípios prio-

ritários na parte oeste do mapa. Apenas quatro muniípios foram sinalizados

omo possivelmente prioritários, uma quantidade inferior omparada ao número

de possivelmente não prioritários. Neste ano se teve uma onentração de mu-

niípios não prioritários na parte leste do mapa, podendo isto ser indiação de

algum fator de proteção. Entretanto, era de doze muniípios apresentaram

prioridade neste ponto ardeal.

Observando o mapa de RR, tem-se que ao leste existe um grande número de

muniípios om baixo valor de riso, representando a parte litorânea do estado.

Também pode-se observar uma onentração de muniípios de alto riso na região

a oeste do estado. Se ompararmos os resultados de ambos os mapas, observa-se

que o mapa de deisão foi preiso quanto à espei�ação dos níveis de prioridade

para os muniípios.

Diferentemente da ideia de aglomeração não espaial, a existênia de heto-

rogeneidade na aglomeração é possível, pois está relaionada om a signi�ânia

estatístia, ou não, do riso observado naquela loalidade. Já do ponto de vista

epidemiológio, áreas de riso baixo ou nulo próximas a áreas de riso elevado

denotam áreas de proteção. Isso implia regiões que por alguma ausa natural

ou não registram valores diferentes do seu entorno.



Figura 8. Mapa de riso para o ano de 2011.

Figura 9. Mapa de deisão para o ano de 2011.

Para o ano de 2011, tem-se uma numéria diminuição nos muniípios não

prioritários, onstatando-se que estes muniípios estão mais dispersos no mapa.



Neste ano a parte norte do estado foi a que mais apresentou prioridade, enquanto

a parte sudeste apresentou um aglomerado de muniípios não prioritários.

Observando o mapa de RR para este ano, nota-se que o riso em omparação

ao ano anterior foi mais elevado, pouos são os muniípios que apresentaram

riso baixo ou nulo, representando, estes, a parte sul do mapa. Comparando ao

mapa de deisão, tem-se que a grande maioria dos muniípios de alto riso p�de

ser bem representada utilizando tal método.

Para o ano de 2012 (Figura 10) houve uma redução numéria dos muniípios

onsiderados prioritários. De aordo om o Ministério da Saúde, a diminuição

dos números relativos à dengue é resultado de ações do governo, pois neste ano

foram repassados R$ 92,8 milhões a 1.158 muniípios para ações de prevenção e

ontrole da doença, �No ano passado deidimos oloar 20% a mais de reurso

nos muniípios desde que fossem umpridas as exigênias na vigilânia da saúde�,

disse o Ministro da Saúde [17℄. A dispersão quanto aos muniípios prioritários é

evidente, embora tenha uma onentração na região entral do mapa.

Figura 10. Mapa de deisão para o ano de 2012.

Analisando o mapa de RR para o ano de 2012 (Figura 11), mesmo om

a diminuição dos muniípios onsiderados de riso elevado, ainda existe uma

maior quantidade de muniípios de alto riso em omparação ao ano de 2010.

O entro-norte do estado apresentou uma aglomeração de muniípios de alto

riso, ontendo, em sua parte oeste, um maior número de muniípios om riso

elevado. Novamente o mapa de deisão obteve exito em detetar tais muniípios.



Figura 11. Mapa de riso para o ano de 2012.

4 Conlusão

Este trabalho fez uso da arquitetura de suporte à tomada de deisão baseado em

regras fuzzy desenvolvida por Moraes et al. [5℄ para a modelagem dos asos do

dengue nos muniípios da Paraíba para os anos de 2010 à 2012. O modelo possui a

apaidade de onsiderar diferentes fatores que envolvem o problema em questão,

fazendo uso destes para a tomada de deisão. Esse trabalho tem por objetivo

melhor identi�ar os loais onsiderados prioritários pelo modelo, subsidiando

de forma ientí�a o proesso de desenvolvimento de polítias públias.

Existem na literatura diversos métodos espaiais apazes de lidar om tal

problemátia, mas este trabalho é o primeiro ao se basear nesta arquitetura,

que faz uso de um sistema baseado em regras fuzzy, para o estudo de asos do

dengue na Paraíba. Portanto, levando em onsideração os resultados obtidos om

a apliação desta metodologia, foi onstatado que ela tem o potenial de suportar

deisões nessa esfera de governo, permitindo a identi�ação das prioridades de

ada muniípio, para que om isso o gestor de saúde seja apaz de planejar os

devidos proedimentos om o intuito de mitigar os danos ausados pela doença

a soiedade.
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