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Abstract. Here we will evaluate the efficiency of an integrated tool to monitor
the infestation of the Aedes Aegypti mosquito. This tool will be composed by
a Web Service, which will be used for data analysis and monitoring, and an
mobile application, where the data will be inserted by the agents. The mobile
application will be used by a small group of agents in order to validate the tool.
With this, it is hoped to obtain a tool capable of assisting in the decision-making
of actions against the Aedes Aegypti mosquito.

Resumo. Este trabalho tem como objetivo avaliar eficácia de uma ferramenta
integrada de monitoramento de infestação do mosquito Aedes Aegypti. Primei-
ramente será desenvolvido um serviço Web para monitorar os dados. Estes
dados serão fornecidos por um aplicativo mobile que será desenvolvido em se-
guida. O aplicativo então será usado por um pequeno grupo de teste para
efetuar a validação da ferramenta. Com isso, espera-se obter uma ferramenta
capaz de auxiliar na tomada de decisões no combate a ao Aedes Aegypti mais
rapidamente e com maior confiabilidade e precisão nos dados coletados.

1. Introdução

No ano de 2017 foram registrados 252.054 casos prováveis de dengue em todo o Bra-
sil, com uma incidência de 122,3 casos/100 mil habitantes. Também foram registrados
185.737 casos prováveis de febre de chikungunya, ou 90,1 casos/100 mil habitantes, e
17.452 casos prováveis de febre pelo vı́rus Zika, ou 8,5 casos/100 mil habitantes[1].

Para diminuir a incidência dessas doenças, tenta-se fazer o controle populacional
do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão das mesmas. Com este objetivo,
agentes passam de casa em casa procurando por possı́veis focos do mosquito. Os dados
coletados por esses agentes são armazenados em formulários de papel, e sua catalogação
é feita manualmente.

Em busca de melhor utilização destes dados, será desenvolvida uma ferramenta
para melhorar a eficácia da coleta e do processamento desses dados. Para fins de
validação, os dados ainda serão adquiridos pelos agentes, mas de forma totalmente di-
gital, pelo aplicativo mobile. Com esses dados, será possı́vel realizar uma análise em
comparação com os dados anteriores em conjunto com a experiência dos agentes com o
aplicativo para definir os benefı́cios em se utilizar tal ferramenta.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica

2.1. Estudos à respeito de infestação e monitoramento da dengue
A partir de uma busca no portal de periódicos da CAPES, com vistas a escrita desta
fundamentação teórico-metodológica, percebeu-se que os estudos publicados naquele
portal, apresentam resultados de análises de cidades ou bairros especı́ficos.

Pode-se citar [2], faz um estudo semelhante utilizando dados da cidade de Casca-
vel/PR. Neste artigo, os autores analisam a relação entre os casos de dengue e algumas
variáveis meteorológicas. Estas informações ajudaram a posicionar pontos estratégicos
pela cidade, conforme a Figura 1 apresenta.

Figura 1. Distribuição espacial dos Pontos Estratégicos

O artigo [3] apresenta um sistema colaborativo voltado para a população indicar
possı́veis focos do mosquito.

2.2. Sistemas de apoio a decisão

3. Objetivos
Pensando em uma melhor eficiência no combate ao mosquito Aedes Aegypti, deseja-se
facilitar a visualização e a extração de informações dos dados sobre focos do mosquito
pela cidade. Também espera-se aumentar a eficiência da coleta desses dados pelos agentes
criando um aplicativo mobile rápido, intuitivo e de fácil utilização.

Após a validação da ferramenta, o objetivo é utilizar a ferramenta em larga es-
cala para que se possa utilizar estes dados em outros estudos para relacionar os focos do
mosquito com casos das doenças inicialmente citadas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para a execução do projeto, será feito um levantamento de artigos possivelmente rele-
vantes para o estudo e, com base neles, será montada a estrutura e a documentação da
ferramenta.



O desenvolvimento se iniciará pelo serviço Web, que será responsável por receber,
processar e apresentar os dados. Em seguida será desenvolvido o aplicativo mobile para
Android, já integrado ao serviço Web.

Assim que ambos componentes estiverem prontos, será iniciado o uso do apli-
cativo mobile por um pequeno grupo de agentes. Quando dados suficientes estiverem
acumulados no sistema, será feita a validação da ferramenta juntamente com os agentes
participantes. Esta validação será descrita no trabalho final.

5. Cronograma de Execução
O tempo estimado para cada parte do desenvolvimento do trabalho está exemplificado na
Tabela 1. O cronograma será dividido nas seguintes atividades:

1. Revisão bibliográfica sobre educação ambiental, monitoramento de endemias e
sistemas de apoio à decisão.

2. Montagem do projeto dos sistemas.
3. Desenvolvimento do Serviço Web da ferramenta.
4. Desenvolvimento do aplicativo mobile para Android.
5. Validação da ferramenta com os dados obtidos por um grupo de testes.
6. Fechamento do projeto e escrita do trabalho final.

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez

Revisão bibliográfica X
Montagem do projeto X

Desenvolvimento Web Service X X
Desenvolvimento App mobile X X

Validação da ferramenta X X
Escrever trabalho final X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho, espera-se agilizar a coleta de dados sobre focos do mosquito Aedes
Aegypti, assim como extrair mais informações destes dados através do serviço Web. Estas
informações deverão auxiliar na tomada de decisão de ações para o combate ao mosquito,
uma vez que o acesso a elas se tornará muito mais fácil.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 4 de maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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