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RESUMO 

 

A gravidez na adolescência está comumente associada a condições de vida 
desfavoráveis, em que múltiplos fatores podem estar envolvidos com o seu 
acontecimento. Desta forma entende-se que para se propor estratégias efetivas de 
enfrentamento desta problemática no estado do Rio Grande do Norte (RN), 
necessário se faz, a incorporação do espaço e dos fatores demográficos, sociais e 
econômicos como determinantes deste processo. Neste sentido, realizou-se um 
estudo ecológico, com o objetivo de analisar a distribuição espacial da gravidez na 
adolescência e sua correlação com esses fatores no período de 2001 a 2010. Para 
tanto, utilizou-se o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) como 
fonte de dados, em relação aos nascimentos cujas mães eram adolescentes neste 
período e adotou-se como unidades de análise os municípios do estado. Para o 
estudo foi considerada como variável desfecho a proporção de nascidos vivos de 
mães adolescentes e como variáveis independentes contextuais aquelas 
relacionadas com fatores sócio-demográficos, econômicas, de mercado de trabalho, 
educacionais e relacionadas ao acesso ao serviço e à assistência social. Foi feita a 
análise exploratória da variável dependente e das variáveis independentes e 
construídos mapas temáticos utilizando o SIG terraview 4.1.0. Também foi calculada 
a autocorrelação espacial para todas as variáveis e com o programa estatístico 
GeoDA, as variáveis foram submetidas a uma análise bivariada. Como resultados 
mais importantes foi encontrado uma dependência espacial entre a gravidez na 
adolescência principalmente na faixa etária de 15 a 19 anos, nas regiões que 
abrangem municípios da 8ª e 3ª regiões de saúde do RN, regiões estas 
historicamente produtoras de petróleo, gás e sal marinho, que pela marca 
cartográfica que se repetiu na análise bivariada, foi chamada pelas autoras de 
“Região do Caranguejo da Gravidez na adolescência”. Pelas análises realizadas 
concluiu-se que apesar desta região abranger alguns dos municípios de maior PIB 
per capita do estado, estas riquezas não são redistribuídas com a coletividade em 
geral, visto a gravidez na adolescência ter sido fortemente explicada pela pobreza, 
pela baixa qualidade de ensino e pelo acesso aos componentes da Estratégia Saúde 
da Família.  
 
PALAVRAS CHAVE: Gravidez na adolescência. Análise espacial. Desigualdade 

social. 



 
 

ABSTRACT 

 

Teenage pregnancy is commonly linked to unfavorable living conditions, which 
multiple factors may involve and contribute to its existence. In that matter it is known 
that in order to propose effective strategies, aiming to face this problem in the state of 
Rio Grande do Norte (RN), the association of demographic and regional factors –  as 
social and economic determinants of this process – becomes necessary. Thus an 
ecological study was done, aiming to analyze the spatial distribution of teenage 
pregnancy and its correlation with these factors in the period from 2001 to 2010. For 
this matter we used the Information System on Live Births (SINASC) as a source of 
data regarding not only the births whose mothers were teenagers during the 
pregnancy period but also it was adopted as a tool for analyzing the cities of the 
State. For the study the proportion of live births of teenage mothers’ babies was 
considered the outcome variable and, as independent variable, those related to 
socio-demographic , economic , labor market , education and access related to 
services and social assistance. Exploratory analysis were made regarding both the 
independent and dependent variables and thematic maps were bulti using SIG 
terraView 4.1.0. The spatial autocorrelation for all variables and the statistical 
program GeoDa was also calculated; the variables were subjected to bivariate 
analysis. The most important results found were a spatial dependence among 
teenage pregnancy especially in the age group from 15 to 19 years old in the regions 
covering the municipalities of the 8th and 3rd regions of the State Infant Health, 
locals that historically produce oil, gas and sea salt –which was cartographically 
branded as "Crab Region of Teen Pregnancy ". Through the analyzes it was 
concluded that, although this region covers some of the municipalities with the 
highest GDP per capita in the state, these riches are not redistributed to the 
community in general, as teenage pregnancy is strongly explained by poverty, low 
quality education and access to the components of the Family Health Strategy. 
 

KEY WORDS: Adolescent pregnancy. Spatial Analysis. Social Inequality. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1986) circunscreve a adolescência à segunda década da vida (de 

10 a 19 anos), sendo a gravidez nesta faixa etária considerada um evento de risco 

para a vida da adolescente e da criança dela proveniente.  Esta situação está 

associada na mulher a síndromes hipertensivas, a anemia e estado nutricional 

comprometido e no concepto, a baixo peso ao nascimento (BPN), a prematuridade e 

maior morbimortalidade neonatal e no primeiro ano de vida (GAMA et al., 2001; 

GAMA; SZWARCWALD; LEAL, 2002; CARNIEL et al., 2006; HELENA et al., 2008; 

OLIVEIRA; GAMA; SILVA, 2010). 

A gravidez nessa faixa-etária é um acontecimento universal e presente nos 

vários continentes se apresentando de formas diferentes de acordo com o nível de 

desenvolvimento do país (HELENA et al., 2008).  Nos países desenvolvidos a 

gestação nas mulheres abaixo de 20 anos tem decrescido ao longo dos anos ou 

mesmo se mantido estável (SIMÕES et al., 2003). Porém, nos países em 

desenvolvimento, os índices de gravidez na adolescência tem aumentado o que é 

comprovado através de vários trabalhos que identificaram além do aumento no 

número de gestações nesta faixa etária, a sua maior prevalência nos países mais 

pobres e, a exemplo do Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país 

(REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2004). 

Esse evento está associado a fatores psicossociais que geralmente estão 

rodeando as famílias das camadas sociais mais pobres como desagregação familiar, 

violência doméstica, baixa autoestima e fatores relacionados à educação como 

pouca escolaridade e evasão escolar (PEDRO FILHO et al., 2011). Além disso, a 

estrutura sócio econômica motivadora deste modelo social e o grau de urbanização 

dos municípios podem ser um importante condicionante deste evento (GOMES; 

BRITTO, 2009). 

Assim, entende-se que a gravidez na adolescência sofre influência de vários 

determinantes que se configuram muitas vezes como fatores de 

desigualdade/iniquidade para este público e para a família/território em que o 

mesmo está inserido. E na compreensão destes determinantes como indutores da 

gravidez na adolescência, faz-se necessário estudar o processo de produção 

histórica e cultural dos mesmos.  
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Nesse sentido, para este estudo usaremos o conceito de desigualdades 

sociais como sendo as diferenças no estado de saúde, entre grupos, definidos por 

características sociais, tais como riqueza, educação, ocupação, raça e etnia, gênero 

e condições de local de moradia e trabalho e que dependendo da sociedade em 

estudo e do grau de desigualdade existente dentro dela, determinará o processo de 

saúde-doença desta sociedade e como esta se distribui no espaço. Deve-se, ao 

conceituar-se desigualdade em saúde, incorporar a ideia de uma repartição 

desigual, produzida pelo próprio processo social, isto é, a percepção de que o 

acesso a bens e serviços e a um dado nível de saúde está fortemente determinado 

pela posição que os indivíduos ocupam na organização social (BARATA, 2009). 

Referenciais teóricos na determinação social do processo saúde doença 

foram estudados (ALMEIDA FILHO, 2004; BARATA, 2009), que pudessem se 

adequar a este evento, entendendo-se que a gravidez na adolescência per si não é 

uma doença, mas está implicada com problemas potencialmente indutores de 

doença, que deságuam no sistema de saúde pública gerando mais iniquidade e 

pobreza, alimentando um ciclo de difícil compreensão e resolução, visto este 

englobar fatores de várias naturezas contextuais. 

A desigualdade social vem ocupando destaque como fator explicativo das 

condições de saúde das populações, principalmente pela constatação de que a 

determinação dos agravos/eventos à saúde é complexa e multidimensional 

(SANTOS et al., 2010). E, entendendo-se que a desigualdade é uma condição 

inerente aos sistemas capitalistas e que a diminuição das taxas de gravidez na 

adolescência é tanto menor quanto maior for a exclusão na classe social a que a 

adolescente pertença (FERREIRA et al., 2012), como aferi-la levando-se em 

consideração os diferentes contextos territoriais? 

Partindo-se deste pressuposto, vários estudos apontam a importância de 

correlacionar e contextualizar a desigualdade na historicidade socioeconômica e 

geográfica do território a ser analisado através das técnicas de geoprocessamento 

utilizando-se indicadores socioeconômicos, demográficos e de assistência social e 

de saúde que podem estar associados positiva ou negativamente a estes 

agravos/eventos na saúde. Do ponto de vista da demografia, a taxa de urbanização 

e a taxa de crescimento populacional são dois indicadores que ajudam a entender a 

ocupação dos espaços geográficos principalmente quando suas análises estão 

associadas ao contexto histórico e econômico da região. Na área socioeconômica, o 
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IDH, o índice de Gini, a taxa de desemprego, o produto interno bruto entre outros, 

dão subsídios para a análise de situações de desigualdades regionais e locais e 

condições sociais desfavoráveis da população. 

Assim, buscou-se através desta pesquisa identificar a dependência espacial 

da Gravidez na Adolescência no Rio Grande do Norte e sua correlação com 

aspectos socioeconômicos, demográficos e de vulnerabilidade social, desta forma 

propondo-se a preencher algumas lacunas existentes nas pesquisas sobre a 

gravidez na adolescência na região Nordeste e em especial no Rio Grande do Norte. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para que se tenha um melhor entendimento acerca da Gravidez na 

Adolescência e dos métodos propostos para seu estudo, esta revisão foi dividida 

em: A gravidez na adolescência, em que se abordará o estado da arte deste tema 

no mundo contemporâneo, O contexto histórico e econômico do Rio Grande do 

Norte como um dos determinantes da Gravidez na Adolescência, O 

Geoprocessamento e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) e a Vigilância 

à Gravidez na Adolescência vista pela ótica do território e a Integração das 

informações contextuais a fim de captar as desigualdades na gravidez na 

adolescência. 

 

2.1 A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

2.1.1. A gravidez na adolescência no mundo contemporâneo 

 

A taxa de fecundidade das mulheres no Brasil tem decrescido ao longo dos 

anos, porém isto não está acontecendo na faixa etária onde se encontram as 

adolescentes (GAMA et al., 2001; SIMÕES et al., 2003; AMORIM et al., 2009; 

PEDRO FILHO et al., 2011). Segundo Bonetto (2007, p. 399): 

 

No Brasil tem ocorrido um significativo aumento da 
fecundidade no grupo de 15 a 19 anos, tendo esse 
fenômeno maior incidência em algumas regiões, 
principalmente as mais pobres e de baixa escolaridade 
[...]. 

 

Pesquisa feita com dados do IBGE numa série histórica de 10 anos, sobre 

Saúde da Criança e da Mulher, confirmou que houve incremento importante na taxa 

de fecundidade na faixa etária das adolescentes nesse período, além de ter 

mostrado também uma maior frequência de paridade em adolescentes de 15 a 19 

anos sem escolarização, do que naquelas com nove a onze anos de estudo 

(PEDRO FILHO et al., 2011). 

É sabido que muitas adolescentes entram na adolescência sem ainda 

estarem alfabetizadas, o que pode contribuir para os índices de gravidez não 

planejada na adolescência. Além disso, a ocorrência da gravidez em uma 
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adolescente que não está inserida numa comunidade que tem um projeto 

educacional estável e fortalecido pode funcionar como força motriz para novas 

gravidezes e para a desinserção social. Alguns países que mantém os índices de 

gravidez na adolescência em patamares aceitáveis consideram os fatores 

educacionais como uma das dimensões mais importantes da exclusão social a que 

este público pode ser submetido (DUARTE; NASCIMENTO; AKERMAN, 2006). 

Helena et al. (2008, p. 7) enfatiza que “[...] mesmo dentro de uma mesma 

região, as mulheres com até três anos de estudo chegam a ter, em média, mais que 

o dobro do número de filhos das mulheres com oito anos ou mais de estudo...”. E 

que “[...] a educação pode também ter efeitos interdependentes, porque mães com 

maior nível instrutivo podem entender mais sobre planejamento familiar e 

comportamento saudável durante a gravidez”. 

Outra pesquisa que analisou a Taxa de Fecundidade Total (TFT) por anos 

de estudo e por regiões do Brasil mostrou que as maiores TFT são do Norte e 

Nordeste do Brasil inclusive quando se incluiu a variável escolaridade, o Nordeste se 

manteve um a dois pontos decimais acima da média do Brasil (REDE FEMINISTA 

DE SAÚDE, 2004).  

Já Amorim et al. (2009) na Paraíba, estado vizinho ao RN, destaca que 

dentre os fatores que contribuem para o aumento da gravidez na adolescência estão 

a ausência do uso de métodos contraceptivos, a dificuldade de acesso a programas 

de planejamento familiar, baixa escolaridade da adolescente, ausência de consultas 

ginecológicas prévias e história materna de gestação na adolescência.  

Um estudo sobre a Gravidez na Adolescência feito em São Luiz do 

Maranhão confirmou a alta taxa específica de fecundidade nessa faixa etária e 

concluiu a necessidade de se viabilizar políticas adequadas de atendimento a essas 

mulheres que estão engravidando em condições de vida desfavoráveis (SIMÕES et 

al., 2003). 

No que concerne ao recém-nascido desta adolescente, pesquisa realizada 

no RN encontrou uma ocorrência significativamente maior de parto pré-termo e de 

recém-nascidos de BPN na faixa etária de adolescentes em relação às outras faixas 

etárias estudada sendo a frequência deste evento maior do que a frequência de 

partos pré-termo, uma situação que foi atribuída pelos autores ao baixo nível 

socioeconômico e ao deficiente aporte nutricional na população estudada 

(AZEVEDO et al., 2002). 
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A tendência do filho de mãe adolescente, principalmente naquelas com até 

16 anos, nascer com baixo peso foi confirmada por Costa et al. (2001) em um 

trabalho em que investigou a gravidez na adolescência como fator de risco para 

BPN no município do Rio de Janeiro, além do mesmo ter concluído que seus filhos 

tem  uma maior probabilidade de morrer até um ano de idade comparados aos de 

mães com 20 anos ou mais. 

As adolescentes quando grávidas não frequentam adequadamente o pré-

natal principalmente se a mesma for moradora em regiões com baixas condições de 

vida, sem atividade remunerada e sem companheiro fixo o que redunda num risco 

maior de ser mãe antes dos 20 anos (CARNIEL et al., 2006). 

Por serem estudos seccionais, a maior parte desses estudos tem se detido 

em avaliar os aspectos bio-sócio-econômico-culturais relacionados à gravidez e ao 

concepto proveniente desta sem enfatizar a interdependência entre os mesmos e a 

necessidade do olhar em relação a determinadas áreas (território) dentro de 

mesmas regiões, cidades, estados ou mesmo países.  

Desta forma, alguns estudiosos tem se voltado para pesquisar sobre como 

as dimensões territoriais podem estar influenciando na etiologia da gravidez na 

adolescência e quais suas relações com os aglomerados humanos que respeitam 

uma lógica de comportamento própria dentro da sociedade que muitas vezes não 

responde às políticas públicas instituídas para as macro-regiões.  

Um estudo ecológico (DUARTE; NASCIMENTO; AKERMAN, 2006) onde as 

adolescentes que residiam em áreas com diferentes graus de exclusão social onde 

as mesmas foram comparadas em relação ao nível de escolaridade, o peso ao 

nascer e a idade gestacional dos bebês e as taxas de fecundidade específicas 

(TFE), concluiu que as áreas com maior exclusão social continham maior número de 

nascidos vivos de adolescentes, maiores TFE e dentro dessas áreas, as mais 

pobres, continham também o maior número de adolescentes com menor nível de 

escolaridade e de bebês com BPN, mostrando que os achados, cada vez mais, têm 

que ser vinculados a dados sócios ambientais para que se chegue às hipóteses 

mais fidedignas da realidade em que a população está inserida.  

Nessa perspectiva pode-se constatar a importância do uso dos Sistemas de 

Informação em Saúde (SIS) para o entendimento dessa problemática, mostrando o 

quanto este sistema de informação tem contribuído para o diagnóstico das 

iniquidades às quais as adolescentes estão submetidas em todo o Brasil, 
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iniqüidades essas que se relacionam diretamente com o aparecimento da gravidez 

na adolescência e com os resultados da mesma na vida da mãe e do concepto 

(CARNIEL et al., 2006; COSTA et al., 2001; GAMA et al., 2001; AZEVEDO et al., 

2002; DUARTE; NASCIMENTO; AKERMAN, 2006). 

 

2.1.2 A possibilidade de monitoramento da gravidez na adolescência através 

do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) 

 

Para se fazer uma análise acerca dos fatores relacionados à gravidez na 

adolescência, pode-se lançar mão do uso de dados oriundos dos Sistemas de 

Informações em Saúde (SIS) e entre eles um dos mais utilizados para esse tipo de 

análise em saúde é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Ferreira (1999, p. 7) conceitua Sistema de Informação em Saúde como:  

 

Um conjunto de componentes que atuam de forma integrada 
através de mecanismo de coleta, processamento, análise e 
transmissão da informação necessária e oportuna para 
implementar processos de decisões nos Sistemas de Saúde 
tendo como propósito selecionar dados pertinentes e 
transformá-los em informações para aqueles que planejam, 
financiam, provêem e avaliam os serviços de saúde. 

 

Porém, para que esse dado seja transformado em informação, este precisa 

ser analisado estatisticamente e os resultados, utilizados para subsidiar ações e 

embasar políticas públicas voltadas para aquele tema. 

O SINASC tem por objetivo coletar dados sobre os nascimentos informados 

em todo o território nacional e o fornecimento de dados sobre natalidade para todas 

as instâncias do sistema de saúde. O documento de entrada do sistema é a 

Declaração de Nascido Vivo (DN), padronizada em todo o país (BRASIL, 2001).  

Através destes SIS, várias pesquisas foram e estão sendo efetuadas na 

temática gravidez na adolescência relacionando a mesma a consequências no 

concepto e na vida da adolescente, sugerindo mecanismos explicativos da 

associação entre esses fatores e este fenômeno e ratificando a necessidade da 

abrangência nas investigações de fatores socioculturais e econômicos como 

pobreza e marginalidade social, assim como os de natureza biológica e de 

alimentação na gravidez (GAMA et al., 2001; NOGUEIRA et al., 2009; GUANABENS 

et al., 2012).  
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Na perspectiva do uso dos dados dos SIS, atualmente os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) se constitui numa ferramenta fundamental no 

entendimento dos eventos relacionados ao processo saúde-doença, 

fundamentalmente na transformação desses dados em informações propiciando a 

ampliação do olhar para a dimensão territorial. 

 

2.2 O CONTEXTO HISTÓRICO E ECONÔMICO DO RIO GRANDE DO NORTE 

COMO UM DOS DETERMINANTES DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

2.2.1 Dos primórdios da Economia Potiguar até os dias de hoje 

 

A história da economia do Rio Grande do Norte assim como a de todo o 

nordeste do Brasil se inicia por volta dos anos 1500, século XVI, com a busca pelos 

europeus de novos mercados para exploração. Porém como tais exploradores 

estavam em busca de lucros rápidos, estes só buscaram colonizar verdadeiramente 

os solos brasileiros a partir dos trinta primeiros anos, quando transferiram suas 

atenções do Oriente para o “Novo Mundo” (SUASSUNA; MARIZ, 2005). Neste 

sentido foi constituído o sistema de capitanias hereditárias, sendo a Capitania do Rio 

Grande uma destas capitanias. Os donatários João de Barros, Aires da Cunha e 

Fernando Álvares de Andrade tentaram por mais de uma vez tomar posse de suas 

terras, porém em todas as vezes encontraram condições hostis por parte dos índios 

nativos da região e dos franceses que tinham adentrado as terras potiguares por 

volta de 1535 e já tinham com a comunidade indígena convivência pacífica, o que 

lhes favoreceu o comércio do pau brasil e outros produtos e lhes proporcionou a 

mestiçagem nesta área (MACÊDO, 2013). 

Assim, os portugueses, que tinham o propósito de fixar-se na terra 

proporcionando mudanças drásticas de costumes e crenças, através de uma nova 

ordem aos indígenas, tiveram grande dificuldade de colonizar as terras da Capitania 

do Rio Grande, o que só aconteceu quando a Coroa Portuguesa através de duas 

cartas régias determinou a expulsão dos franceses. Com esta determinação se 

formou uma expedição com o objetivo principal de construir uma fortaleza militar e 

povoar a área ao redor da mesma. Esta por ter sido iniciada no dia 6 de Janeiro de 

1598 recebeu o nome de Fortaleza dos Reis Magos. Assim, surgiu o Forte dos Reis 

Magos. 
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Nos primeiros trinta anos da Capitania quase não houve desenvolvimento. 

Foram se formando núcleos e para eles afluíram famílias de colonos que montavam 

fazendas e engenhos. A grande parte das pessoas era de origem indígena e havia 

poucos europeus, quase todos militares com seus familiares. A doação de 

sesmarias era feita sem critério e as primeiras vilas e cidades foram constituídas 

arbitrariamente de acordo com as orientações de Portugal. As primeiras atividades 

econômicas da capitania eram de subsistência, principalmente a pecuária, a pesca e 

a agricultura de mantimentos. O engenho do Cunhau tornou-se o primeiro centro 

industrial da capitania exportando uma grande quantidade de açúcar para Recife. 

Porém, foi a pecuária que se voltou para o mercado interno, ficando os lucros 

advindos da sua comercialização, dentro da própria colônia. Esta também se 

caracterizou por ter desbravado e ocupado a maior parte da extensão territorial da 

região norte-riograndense (GALVÃO, 2013). Por este motivo, em 1701, Portugal 

proibiu a prática desta atividade numa faixa de 10 léguas da costa, com o objetivo 

principal de resguardar os interesses do senhor de engenho e também os da Coroa 

(SUASSUNA; MARIZ, 2005, p. 46). Com este mesmo propósito, com a queda do 

preço do açúcar e a paralisação econômica advinda desta, e o excesso de mão de 

obra que precisava ser aproveitado, esta a atividade foi canalizada para os sertões, 

numa expansão pecuarista que teve como pano de fundo a doação de grandes 

propriedades para um só dono, o que pode se antever como o início dos grandes 

latifúndios. Nesta fase a Capitania do Rio Grande passou a abastecer a zona 

açucareira do Nordeste de carne seca, carne fresca e de couro e assim, quando a 

invasão holandesa aconteceu ao Forte dos Reis Magos, a Capitania do Rio Grande 

tinha milhares de cabeças de gado.  

Com o passar dos anos, já no século XIX, houve um aumento da demanda 

pelo açúcar nas exportações e com isso um incremento na produção pelos 

engenhos da colônia. Porém com a guerra da Secessão americana em 1860, e a 

impossibilidade deste país de fornecer algodão para a Inglaterra, parte da produção 

do açúcar brasileiro foi substituída pelo algodão (SUASSUNA; MARIZ, 2005, p. 73), 

sendo este inserido nas trocas comerciais com o mercado internacional. E mesmo 

com o declínio da exportação do algodão, pelo restabelecimento das conexões 

comerciais entre a Inglaterra e os Estados Unidos, o mesmo passou a ser 

aproveitado na indústria têxtil nacional, o que se configura até hoje como uma 

realidade nas terras sertanejas do Rio Grande do Norte, onde lá encontrou 
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condições ecológicas, socioeconômicas e políticas para se desenvolver (MACÊDO, 

2013). Esta hegemonia se fortalece com o fim da monarquia e a centralidade do 

poder nas mãos dos coronéis locais na maior parte do tempo. Assim, por ocasião da 

Primeira Guerra Mundial a indústria do algodão favoreceu o aumento das rendas 

públicas do estado, e houve então uma mudança do eixo açucareiro-têxtil para o da 

oligarquia algodoeiro-pecuária, centrando de vez o poder nos coronéis seridoenses 

(ARAÚJO; MACÊDO, 2013). 

Estes cenários que começaram a se desdobrar desde a época colonial 

foram construindo ao longo dos anos um perfil no nordeste e por conseguinte no Rio 

Grande do Norte de grandes desigualdades sociais e regionais em comparação às 

outras regiões do país. As ilhas regionais eram comandadas de fora, a partir dos 

mercados externos e da produção predominante de cada região, ficando difícil 

diferenciar as questões e as desigualdades regionais internamente. Exemplo disto 

se deu durante o ciclo cafeeiro quando o sudeste passou a crescer bem mais do que 

o nordeste e norte do país, principalmente porque o açúcar novamente ia muito mal 

no  mercado externo. Assim, os determinantes da economia do país vinham de fora 

e não internamente.  

A partir de determinado momento do século XX o país passa da condição de 

exportador para um país de base industrial importante, que tendeu a se localizar 

essencialmente no sudeste do país, sobretudo no estado de São Paulo, onde esta 

região passa a ter um papel de comando e sua diferença de produtividade se 

sobrepõe a das outras regiões do país. Tal política, fomentada pelo governo de 

Juscelino Kubitscheck, segundo Furtado (2011), foi ótima para o Brasil, porém 

extremamente ampliadora das desigualdades regionais brasileiras. Este autor 

confrontando as elites da região na época, afirmou que o problema do nordeste não 

estava na seca em si, mas sim na estrutura socioeconômica e política montada, há 

séculos, nessa região, na sua formação histórica (FURTADO, 2011). E que a política 

hidráulica era uma potencializadora dos problemas da seca, na medida em que 

vinha para proteger a pecuária, atividade dos grandes proprietários do nordeste, e 

não a produção familiar e a maioria da população da região. A tese de Celso Furtado 

se materializou através da desconcentração da base agrícola e da base industrial do 

país, parte por fortalecimento da classe de empresariados que puderam derrubar as 

oligarquias e tomar o poder em alguns estados nordestinos, parte pelo investimento 

de empresas estatais no nordeste como a Petrobrás e a Vale do Rio Doce. 
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Desta forma, as diferenças regionais se atenuaram e a economia 

nacionalmente passou a ter uma dinâmica mais homogênea, porém apesar da 

industrialização no nordeste, a miséria e a pobreza ainda eram uma constante muito 

mais aparente do que em outras regiões, pois as mudanças que ocorreram foram 

puramente conservadoras e voltadas para as elites nordestinas (ARAÚJO, 2006). 

Este eminente autor sempre disse que crescimento econômico não é sinônimo de 

desenvolvimento, e que a tarefa de mudar de posição exigia transformações 

estruturais muito profundas na sociedade, concluindo que é um equívoco dizer que 

um país que cresce muito e se industrializa é desenvolvido sendo para isto 

necessário olhar para a dimensão social e cultural do seu povo. Neste contexto está 

o Brasil, mas este conceito pode ser transplantado para o Rio Grande do Norte. 

Assim, como enfatizado anteriormente, nunca houve um nordeste 

economicamente homogêneo.  No Rio Grande do Norte a economia açucareira e a 

pecuária eram gestadas por poderosas oligarquias e incipiente burguesia industrial. 

E assim como em alguns outros estados nordestinos, no Rio Grande do Norte houve 

o surgimento de potencialidades econômicas em subespaços que se tornaram ao 

longo do final do século XX e início do século XXI estruturas econômicas ativas, que 

até hoje são responsáveis por grande parte do produto interno bruto (PIB) do RN. 

Dentre elas cabe destacar o setor de serviços, com 74,3% do PIB do estado, o setor 

industrial, com 21,5% e o agropecuário que nos primórdios da vida do RN eram os 

únicos a coexistir, e hoje complementam o PIB com 4,2% da produção estadual 

(SILVA, 2012). 

No setor de serviços tem-se o turismo como a atividade principal e 

alavancadora de outros serviços. No setor industrial se destacam três grandes 

segmentos: o da indústria extrativa mineral, onde a produção de petróleo e gás, sal 

marinho e scheelita, são os principais produtos deste segmento; o da indústria de 

transformação e o da indústria da construção civil, que vem nos últimos anos 

apresentando um forte crescimento. O setor agropecuário nos últimos anos vem 

apresentando oscilações em sua média de participação no PIB, estando estas 

oscilações diretamente ligadas à crise financeira mundial, já que este segmento tem 

sua produção praticamente toda destinada ainda para o mercado externo. 

A região metropolitana de Natal, que é a capital do estado, ainda é a maior 

contribuinte no PIB estadual (cerca de 50%), provavelmente devido aos 

investimentos que ainda são centrados no litoral, dificultando o processo de 
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interiorização do desenvolvimento, apesar de se notar um ligeiro movimento na 

direção da Região Mossoroense e rumo ao litoral Norte do estado (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2010; SILVA, 2012). 

Quando se olha para o Rio Grande do Norte no contexto do Brasil e do 

Nordeste, encontra-se um discreto aumento da participação do PIB nacional entre os 

anos de 1999 e 2010 (0,10%), semelhantemente aos outros estados do Nordeste o 

que se deve a uma política de redistribuição de renda adotada pelos últimos 

governos, porém que ainda é insuficiente para fazer frente aos oito estados mais 

ricos do território nacional que detém juntos 78% do PIB nacional. Só São Paulo 

responde por 33% do PIB do Brasil, mostrando que ainda há uma afluência de 

recursos públicos e privados para este estado e para a região na qual ele se 

encontra.  

Em relação ao território e a distribuição espacial das riquezas, que sem 

dúvida é influenciada pelas características climáticas, pelos recursos naturais e 

construídos pelo homem potiguar e pelo seu capital social no RN, encontramos uma 

reprodução dos resultados do Brasil, quando os 10 municípios com maior 

participação no PIB do estado concentram 70% do seu PIB. 

 

  Quadro 1 - Dez municípios com maior participação no PIB (R$ 1.000) 
MUNICÍPIO 2010 % PIB 2010 

Natal 11.997.401 37,09% 

Mossoró 3.496.776 10,81% 

Parnamirim 2.350.562 7,26% 

Guamaré 1.197.835 3,70% 

São Gonçalo do Amarante 953.855 2,04% 

Macaíba 730.711 2,25% 

Caicó 548.174 1,69% 

Areia Branca 455.959 1,40% 

Macau 454.248 1,40% 

Ceará Mirim 384.173 1,18% 

PIB TOTAL RN 32.338.895 68,82% 

Fonte: IBGE – Contas Nacionais. 

 

Pelo quadro 1 nota-se que Natal, capital do estado, vem ao longo dos anos, 

mantendo-se como a detentora do maior PIB estadual, sendo seguida por Mossoró e 

Parnamirim, No entanto, a distância de Natal para as outras cidades é muito grande 

em volume de produto interno bruto, visto que em relação à segunda colocada, 

mantém um PIB três vezes maior. Quando se analisa o PIB per capita do RN, nota-

se que os municípios produtores de petróleo saltam na frente dos outros, mesmo 
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Areia Branca e Macau tendo tido uma desaceleração na produção deste produto. 

Porém em contrapartida, seus indicadores de desenvolvimento e seus índices de 

pobreza continuam em patamares iguais a dos municípios do restante do RN que 

possuem PIB muitas vezes inferiores, fruto do não repasse destas verbas (royalties) 

para a qualidade dos serviços públicos (RIO GRANDE DO NORTE, 2010). 

 

Quadro 2 - Dez municípios com maior PIB per capita – 2010 (R$) 
MUNICÍPIO 2010 

Guamaré 96.358 

Porto do Mangue 27.165 

Galinhos 21.889 

Baía Formosa 22.200 

Alto do Rodrigues 15.263 

Areia Branca 18.048 

Natal 14.925 

Arês 14.584 

Macau 15.677 

Mossoró 13.455 

RN 10.207 

      Fonte: IBGE – Contas Nacionais. 

 

Assim, entende-se que o Rio Grande do Norte precisa voltar seu olhar para 

as desigualdades entre suas regiões, fazendo diagnósticos mais apurados não só 

das suas riquezas e potencialidades, mas de como as mesmas estão sendo 

distribuídas em prol de serviços de educação, saúde, transporte e segurança de 

qualidade, de forma a que os indicadores contextuais de desenvolvimento e 

condições de vida da sua população possam acompanhar o movimento ascendente 

dos indicadores financeiros do estado. 

Nesse sentido, abordaremos a seguir como se comporta do ponto de vista 

regional a economia do Rio Grande do Norte. 

 

2.2.2 Os aspectos territoriais e regionais e a economia vista através dos olhos 

dos subespaços regionalizados do rio grande do norte 

 

O Rio Grande do Norte é uma das 27 unidades federativas do Brasil e está 

localizado na região Nordeste do Brasil entre os paralelos de 4°49’53’’ e 6°58’57’’ 

latitude sul, e os meridianos de 34°58’03’’ e 38°36’12’’ de longitude oeste de 

Greenwich. Assim, está localizado na esquina do continente sul-americano, 
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ocupando posição privilegiada em termos de localização estratégica, pois se trata do 

estado brasileiro que fica mais próximo dos continentes africano e europeu.  

O estado ocupa uma área de 53.077,3 km², o que corresponde a 3,41% do 

território nordestino e de 0,62% do território nacional.  Tem como limites ao norte e 

ao leste o Oceano Atlântico, ao sul o Estado da Paraíba e a oeste o Estado do 

Ceará.   

 

Figura 1 – Localização Geográfica do Rio Grande do Norte 

 
 

Politicamente o estado está dividido em 167 municípios, agrupados em 8 

zonas homogêneas de acordo com estudo feito pela Secretaria de 

Planejamento/IDEC em 1975. Esta divisão levou em consideração os aspectos 

físicos, as características econômicas e demográficas das regiões (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2010). 
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Figura 2 - Divisão político- administrativa do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Rio Grande do Norte, 2008. 
 
 

 

Entende-se que ao dividir-se certo território em regiões ou zonas deva se 

levar em consideração as características físicas, econômicas, políticas, sociais e 

culturais desta determinada região. Porém, observa-se que na prática as divisões 

são feitas para obedecer a uma ordem político administrativa, onde o interesse do 

estado prevalece, porém muitas vezes tais interesses são destoantes das 

necessidades e fluxos das populações que ali residem, o que dificulta a 

implementação de políticas públicas e administração de recursos de acordo com 

essas divisões pré-estabelecidas.  

No estado do Rio Grande do Norte existem várias divisões regionais, porém 

neste estudo nos deteremos naquela que dividiu o RN em Regiões de 

desenvolvimento, que se norteou pela importância dos processos econômico-

sociais (RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 16) e na divisão que leva em 

consideração o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e as Unidades Regionais 

de Saúde (URSAP’s) que são instâncias administrativas da Secretaria de Estado da 

Saúde Pública (SESAP/RN) que atuam junto aos municípios de sua jurisdição, 

assessorando e monitorando as ações desenvolvidas, exercendo um papel 

fundamental no processo de regionalização da saúde e descentralização do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Norte e na organização e fortalecimento 
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das Redes de Atenção à Saúde, que neste estudo tem importância particular a Rede 

Cegonha. 

 

2.2.2.1 A Divisão do RN segundo as Regiões de Desenvolvimento 

 

Estas regiões passaram a existir a partir de 1997 quando o primeiro Plano de 

Desenvolvimento Sustentável foi confeccionado no sentido de viabilizar uma visão 

mais sistêmica em relação a todo o Rio Grande do Norte. Desta forma, os processos 

econômico-sociais foram levados em consideração em consonância com os 

recursos ambientais e a redução da pobreza dos norte-rio-grandenses. Foram 

criadas então oito regiões de desenvolvimento no RN, de acordo com as 

potencialidades locais de cada território: 

 

Figura 3 - Regiões de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Seplan/RN. 

 

Região Agreste-Potengi e Trairi: Formada por 41 municípios. Levou em 

consideração a presença de solo fértil à agricultura, a presença de recursos naturais, 
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culturais e arqueológicos com potencial turístico, a presença de instituições de 

ensino superior e de formação técnica e o surgimento de empresas com potencial 

inovador. 

Região Alto Oeste: é formada pela união de trinta e sete municípios. Levou 

em consideração as potencialidades econômicas na área do turismo, agropecuária, 

indústria, o minério da água marinha e o comércio varejista. 

Região Litoral Norte: é formada pela união de 19 municípios que centram 

suas atividades principalmente no turismo, agropecuária, indústria de laticínios e nos 

extrativismo mineral (petróleo, sal, ouro e calcário). 

Região Médio Oeste: Formada pela união de oito municípios, que tem no 

ecoturismo, na agropecuária, na indústria de castanha do caju, laticínios, frutas e 

mel de abelha, no extrativismo mineral da água mineral, calcário, gipsita, petróleo e 

água marinha e no comércio varejista suas principais atividades. 

Região Mossoroense: Formada pela união de 6 municípios que tem uma 

base produtiva diversificada na agricultura, apicultura, sal, petróleo, pequenos 

negócios, fruticultura e aquicultura. A indústria se divide na produção de cimento, 

minerais metálicos, móveis, papel e papelão, indústria química, entre outros. 

Região Metropolitana de Natal: Formada por 10 municípios e se caracteriza 

por um dinamismo econômico que suplanta todas as outras regiões e tem nas 

atividades de turismo/lazer, construção civil, indústria de transformação, atividade 

pesqueira e carcinicultura, comércio (grandes shoppings) e sua posição estratégica 

suas grandes fortalezas. 

Região do Seridó: Formada por 28 municípios e tem no turismo, na 

agropecuária e na indústria seus pontos fortes, além de contar na região com a 

segunda bacia leiteira do estado e com um potencial para expansão de diversas 

atividades na sua cadeia produtiva. 

Região do Vale do Açu: Formada por 11 municípios onde suas atividades 

econômicas se detém principalmente no turismo, agropecuária, indústria, mineral e 

no comércio varejista. 

 

2.2.2.2 A Divisão do RN segundo a Regionalização baseada no PDR 

 

A divisão territorial baseada na descentralização da gestão da saúde remonta 

aos anos 70, quando com o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 
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Saneamento (PIASS) do governo federal tenta expandir em direção ao interior os 

serviços e a assistência à saúde através das Secretarias Estaduais de Saúde. A 

partir daí, no RN, passou-se a se pensar em municípios que poderiam ser sede ou 

polos estratégicos tanto para gestão como para ancorar serviços de saúde para um 

determinado número de municípios das suas adjacências. E em conformidade com 

esta pauta, a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) através de seu artigo 198 veio 

ratificar o processo de regionalização que diz que “as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema 

único”. Porém a construção do sistema só começa a se dar a partir das Normas 

Operacionais Básicas (NOBs) na década de 90 e em 2001 avança na 

descentralização com a NOAS (Norma Operacional da Assistência à Saúde) e em 

2006, com o Pacto pela Saúde (LIMA et al., 2012), conformado pelo Pacto pela 

Gestão, Pacto pela Vida e Pacto em Defesa do SUS. Destarte, tenta-se transferir e 

responsabilizar os diferentes atores da sociedade no espaço geográfico em que 

vivem e convivem uns com os outros, para desenvolver e planejar estratégias de 

gestão e regulação dos serviços de saúde do seu território. Porém entende-se que 

as múltiplas realidades territoriais existentes e a importância adquirida pelas 

instâncias estaduais e municipais na condução da política de saúde, influenciam os 

processos de descentralização e regionalização do SUS nos estados do Brasil (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004). E no RN não é diferente. O último plano diretor de 

regionalização foi feito em 2004, porém enfatiza-se que o mesmo está em constante 

aprimoramento e alterações e ajustes serão necessários para a gradual melhoria da 

organização do SUS/RN, garantindo o acesso dos cidadãos norte-rio-grandenses a 

todos os níveis de atenção à saúde quando se fizer necessário (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2004; VASCONCELOS; PINHEIRO, 2008). 

Para identificar as regiões de saúde os gestores municipais e estaduais 

utilizam alguns critérios como a existência de identidades culturais, econômicas e 

sociais, assim como a existência de um sistema de transporte e comunicação entre 

os municípios e as regiões, além de condições de assistência à saúde daqueles 

municípios. Nesse sentido as Secretarias Estaduais de Saúde ficam com a 

responsabilidade de coordenar o processo de regionalização, ficando responsáveis 

pelo PDR que deve conter entre outras coisas o desenho da rede regionalizada de 

atenção à saúde. Além disso, a descentralização administrativa tem como objetivos 

principais uma maior resolutividade dos problemas regionais e dinamização da 
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assistência, assim como uma melhor utilização dos recursos disponíveis para os 

municípios daquela região (RIO GRANDE DO NORTE, 2004; VASCONCELOS; 

PINHEIRO, 2008). 

Atualmente existem oito regiões de saúde, sendo seis delas coincidentes 

com os territórios das Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAPs), que são 

estruturas administrativas regionalizadas da SESAP (RIO GRANDE DO NORTE, 

2004; VASCONCELOS; PINHEIRO, 2008). 

1ª Região: Litoral Sul e Agreste 

2ª Região: Oeste 

3ª Região: Mato Grande e Salineira 

4ª Região: Seridó 

5ª Região: Trairi e Potengi 

6ª Região: Alto Oeste 

7ª Região: Metropolitana de Natal 

8ª Região: Vale do Açu 

 

Figura 4 – Mapa da Distribuição dos Municípios por Região de Saúde. Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Vasconcelos e Pinheiro, 2008. 

 

 

2.2.3 O processo de urbanização no Rio Grande do Norte como um dos 

determinantes da Gravidez na adolescência 
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A partir do início do século XX, o liberalismo econômico e o impulso dado 

pela primeira guerra à abertura de novos mercados, propõe uma nova lógica de 

urbanização a reboque da industrialização estimulado pelo estado e de um novo 

nexo, o do capital (GOMES; BRITTO, 2009). Este período foi seguido pela segunda 

grande guerra, e de uma economia assentada na agropecuária e extrativismo, como 

já visto no tópico anterior, passou-se a uma economia desenvolvimentista, onde o 

perfil de urbanização do Rio Grande do Norte passou a mudar, respeitando a 

característica dos países subdesenvolvidos e do Nordeste como um todo. 

Pesquisa realizada por Gomes e Britto (2009) que buscou retratar o perfil 

urbano do Rio Grande do Norte, teve como objeto de análise os 25 principais 

municípios com população urbana maior que 10.000 habitantes, e nele destaca que 

a cidade de Natal concentra ao longo da história, em média, 35% da população 

urbana estadual, até por ser a capital político administrativa do estado e o centro de 

maior dinamismo socioeconômico e cultural do RN. Este mesmo trabalho mostra que 

Natal e Mossoró constituem os dois principais centros geográficos da urbanização 

estadual, e que por isso são reconhecidas como “ilhas” ou “polos” de 

desenvolvimento, por se destacarem pelos investimentos em novas tecnologias de 

produção, demandando uma reorganização da vida social ao meio urbano em razão 

de um novo ritmo de urbanização.  

Ressalta que a região do Seridó, pelas dificuldades advindas de 

incorporação de novas tecnologias e mudança do perfil econômico, mantém sua 

identidade e cultura, alicerçada por forças de solidariedade social, onde os efeitos 

nefastos da globalização sobre os subespaços estão menos incorporados ao longo 

do tempo.  Esta característica é ressaltada por Morais (2005) e o nome dado pela 

mesma a este fenômeno é “Geografia da Resistência”. 

Segundo Santos (2008)36, a noção de urbanização é complexa, visto que 

leva em conta a taxa de urbanização (porcentagem da população urbana na 

população total) e a taxa de crescimento urbano. Este mesmo autor ressalta que nos 

países subdesenvolvidos a urbanização se faz à custa do “êxodo da miséria e da 

esperança”, que contribui em última instância para o crescimento urbano. 

Neste sentido, são vários os determinantes para a atração urbana, que 

podem ser de ordem política, demográfica e econômica, entre outros. No Rio 

Grande do Norte, a migração e crescimento urbano vêm determinados por uma 
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variedade de situações estruturais (oferta de emprego, serviços de educação e 

saúde), cujo mecanismo atenuante das tensões individuais e coletivas tem sido a 

emigração para centros urbanos ou regionais que, real ou aparentemente, são 

reconhecidos como polos de economia regionais e prestadores desses tipos de 

serviço. Desta forma a concentração da economia nessas cidades e regiões melhor 

contempladas economicamente provocam como consequência o desemprego e o 

empobrecimento de outras regiões do estado que não são beneficiadas com este 

tipo de investimento e olhar singular. 

Nesse sentido, a urbanização no Rio Grande do Norte ainda está centrada 

nos grandes centros regionais (Natal e Mossoró) havendo uma grande disparidade 

com relação ao resto dos municípios do RN que se caracterizam por 59,3% dos 

municípios com população em torno de 10.000 habitantes, 31,12% dos municípios 

com população entre 10000 e 30000 e apenas 9,58% acima deste intervalo, onde se 

encontram Natal que é a mais populosa das cidades do RN e mais três municípios 

da zona metropolitana (Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante), três 

municípios da 3ª região (Touros, João Câmara e Ceará Mirim), três municípios 1ª 

região (São José de Mipibu, Canguaretama e Nova Cruz), um da região 5ª região 

(Santa Cruz), dois da 4ª região ou região do Seridó (Caicó e Currais Novos), um da 

8ª região (Açu) e dois do Oeste (Mossoró e Apodi), como mostra o quadro 3. 

 

Quadro 3 – População residente – Rio Grande do Norte 2012. 

POPULAÇÃO n % 

De 1633 a 9679 99 59,30 

De 10000 a 29446 52 31,12 

De 31506 a 817590 167 100,0 

Fonte: IBGE, Recenseamentos Gerais e Censos Demográficos. 

 

 

2.3 O GEOPROCESSAMENTO E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS (SIG’S) - A VIGILÂNCIA À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA VISTA 

PELA ÓTICA DO TERRITÓRIO 

 

As relações entre as origens das doenças e o espaço datam de muitos 

séculos atrás, os relatos tendo se iniciado com Hipócrates (480 a.C.), passando por 
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John Snow no fim do século XVIII quando elucidou uma epidemia de cólera usando 

dados espaciais na cidade de Londres e chegando ao Brasil com Samuel Pessoa, 

que inspirado nas obras de Pavlovsky desenvolveu estudos sobre as endemias 

prevalentes na época (BONFIM; MEDEIROS, 2008). 

Porém, foi a partir da década de 50, com o geógrafo Milton Santos, a 

reboque de um movimento internacional em que o conceito da Geografia passava 

por uma renovação em que se realocavam as “Ciências Geográficas” e a mesma era 

chamada de “Geografia Crítica”, que a saúde e o espaço passaram a se encontrar 

numa interface mais dinâmica e dialética, onde os sujeitos passaram a ser 

encarados como modificadores do entorno e ao mesmo tempo, modificados por ele, 

num movimento constante e imperceptível, que a mudança do ambiente (do espaço) 

é gerada pela necessidade da sociedade e vice-versa (BONFIM; MEDEIROS, 2008). 

Faria e Bortolozzi (2009) analisando as “Contribuições de Milton Santos para 

o tema da Geografia da Saúde no Brasil” enfatizam “[...] sua principal contribuição se 

faz no sentido de entender o espaço como processo e produto das relações sociais, 

que se realiza enquanto uma instância social”. 

Milton Santos clareia o conceito de Território quando ratifica sua 

característica principal de “apropriação/dominação por um grupo social”. Assim, 

quando se entende que cada território é marcado por características inerentes 

àquele grupo social compreende-se que o perfil epidemiológico do grupo pode 

também ser entendido como uma manifestação do território onde se circunscreve 

determinado comportamento (FARIA; BORTOLOZZI, 2009). 

No entanto, para a saúde pública, o conceito de território, segundo Santos e 

Silveira (2012), deve ser o do “território usado” que para este autor é sinônimo de 

espaço geográfico. Assim, partindo-se deste pressuposto, na definição de território 

deve-se levar em consideração a interdependência e a inseparabilidade entre a 

materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o 

trabalho e a política (SANTOS; SILVEIRA, 2012). Cada pedaço de território conta a 

história daquele lugar através dos seus objetos geográficos, que foram impregnados 

pelas ações do passado e que no presente são modificados pelas ações do 

presente. Deste modo, entende-se que as relações sociais sozinhas, não 

conseguem explicar, todos os contextos territoriais, pois estes são “controlados” 

pelos próprios objetos geográficos, que, por conseguinte sofrem influência das 
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características da materialidade territorial e das características das ações humanas 

naquele determinado espaço. 

Nesse sentido, compreender as desigualdades territoriais se torna tarefa 

árdua, diante de tamanha teia de variáveis implicadas nas relações socioambientais. 

Com este intuito, Dantas (2009) enfatiza a necessidade de entender a saúde para 

além do setor saúde, entendendo a complexidade dos lugares e do direito ao 

entorno, compreendendo-se a saúde do cidadão (constituída nos lugares) e não a 

saúde do indivíduo visto de forma isolada. 

A análise espacial, por conseguinte, permite a integração de informações 

socioeconômicas, ambientais e demográficas, a fim de captar as desigualdades 

existentes, sem dissociá-las do espaço territorial. A fim de se fazer essas análises 

usam-se os Sistemas de Informações Geográficos (SIG’s) que são um sistema 

computacional que permite a coleta, o armazenamento, a manipulação, a análise, a 

visualização e a produção de dados geograficamente (BONFIM; MEDEIROS, 2008). 

Desta forma, a decomposição analítica por território (unidades de análise), 

amplia o olhar dentro de um espaço/território aliando-o a uma análise baseada nos 

efeitos cumulativos e transversais dos riscos sociais. Nestas regiões que 

apresentam um conjunto de problemas sociais (SOUZA; TORRES, 2003) a 

identificação desse contexto é fundamental para o planejamento e implantação de 

políticas públicas voltadas para os grupos sociais mais vulneráveis. 

Com o geoprocessamento (COSTA, 2002) é possível se fazer a análise 

acerca das condições de vida, das desigualdades sociais, das áreas de 

vulnerabilidade, porém muitas vezes essas situações ultrapassam a capacidade de 

governabilidade do setor saúde, necessitando de políticas públicas sociais, 

econômicas e ambientais, isto é da integração e interação com a intersetorialidade, 

o que deve ser buscado e sedimentado pelos gestores, usuários e trabalhadores do 

SUS como superação do paradigma da unicausalidade. 

Ratificando a vantagem da inclusão da variável “espaço/território” na análise 

epidemiológica Faria e Bortolozzi (2009) concluem na sua revisão sobre Milton 

Santos: 

 

Os usos e as funções que cada recorte espacial admite podem 
conformar perfis territoriais que revelam as condições de 
acesso aos serviços de saúde, a exposição a fatores de risco, 
a exclusão sócio-espacial, entre outros fatores determinantes 
das situações de saúde em grupos sociais. 
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Sabe-se que a gestação na adolescência vem diminuindo universalmente, 

porém esta diminuição não acontece uniformemente, a depender das características 

territoriais do domicílio da adolescente, sendo tanto menor naqueles territórios em 

que existe uma maior exclusão social (FERREIRA et al., 2012). Desta forma, com a 

sedimentação das técnicas de geoprocessamento na área da saúde pública, o 

evento “Gravidez na Adolescência” tem sido cada vez mais estudado e 

geoprocessado, principalmente nas variáveis relacionadas à escolaridade da mãe, 

às condições de gestação e pré- natal e às condições de nascimento do concepto. 

Com este intuito, estudos ecológicos (NOGUEIRA et al., 2009; MARTINEZ et 

al., 2011; FERREIRA et al., 2012) correlacionaram espacialmente variáveis de 

vulnerabilidade social com a gravidez na adolescência e concluíram que as variáveis 

da educação, do trabalho e das relações de gêneros são as produtoras e 

reprodutoras sociais da gravidez na adolescência nos territórios, além de que sua 

frequência ocorre em maior intensidade em ambientes pontuados por oportunidades 

restritas e poucas opções de vida, representados por municípios com menor índice 

de desenvolvimento humano (IDH) e maior incidência de pobreza, o que esteve 

relacionado a baixos níveis de escolaridade e ao apoio da comunidade e da família. 

Em suma, a aceitação e o apoio da família, o planejamento da criança, a 

coabitação ou não com o parceiro e a presença de instrumentos públicos de saúde e 

educação para as mães e seus filhos são fundamentais para configurar o cenário de 

ocorrência ou não da gravidez.  

Desta forma, a gestão mais do que nunca, deve estar atrelada às 

informações territoriais e estas às informações epidemiológicas dos seus territórios, 

sejam eles unidades com contexto de metrópole ou pequenas cidades no interior do 

dos estados do Brasil, onde ambos guardam especificidades da história, da cultura, 

da economia e dos próprios fluxos que permeiam a sociedade, determinando as 

situações de saúde e doença daquelas populações. 

 

2.3.1 A integração de informações contextuais a fim de captar as 

desigualdades na gravidez na adolescência 

 

A desigualdade social vem ocupando destaque como fator explicativo das 

condições de saúde das populações, principalmente pela constatação de que a 
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determinação dos agravos/eventos à saúde é complexa e multidimensional 

(SANTOS et al., 2010), como já enfatizado anteriormente. Quando se aponta os 

estudos espaciais como uma alternativa metodológica para a medição das 

desigualdades sociais, há de se levantar a afirmativa que os espaços repartidos, em 

unidades de análise, não são reflexos das estruturas ou do contexto social ali posto 

(BARCELLOS, 2008).  

Neste sentido, uma tarefa árdua nesse tipo de estudo consiste na escolha 

dos indicadores adequados a pergunta da pesquisa, da escolha do fragmento a ser 

estudado e na forma de interpretação dos resultados que se apresentarão com a 

análise espacial escolhida. Há de se entender que os indicadores sociais obtidos por 

agregação de dados de população trazem como pressuposto a homogeneidade 

interna dessas áreas, como se não houvesse interação entre os componentes das 

áreas e houvesse uma relação linear entre os indicadores sociais e epidemiológicos. 

Sabe-se que esses pressupostos são falsos e diversos estudos comprovam que não 

existe uma relação linear entre pobreza e piores condições de vida ou vice-versa, 

entre maiores rendas e menores riscos à saúde dos seus moradores (BARCELLOS, 

2008). 

A partir deste raciocínio, a escolha dos indicadores em um estudo tem de ser 

pautado pelo conceito de que os mesmos não atuam isolados, e sua junção e 

contínua interface ao longo da história do lugar é que forma o contexto social em 

que o agravo está inserido. Portanto, para se fazer uso das técnicas de análise 

espacial, conhecer a dinâmica e a estrutura social da população a ser estudada, é 

condição imperiosa para conclusões mais fidedignas acerca daquela comunidade. 

Segundo Barcellos et al. (2002), a criação e escolha de indicadores 

carregam implícitos pressupostos e hipóteses do pesquisador que como última 

análise, visa expor uma desigualdade sócio espacial, entendida como uma 

distribuição desigual de acesso e oportunidades entre os indivíduos e grupos 

localizados no espaço, ressaltando-se que a desigualdade só é considerada 

perversa quando a mesma significa ausência de justiça social e quando repercute de 

forma negativa na vida dos indivíduos quando passa a ser chamada de iniquidade.  

Neste sentido vários estudos apontam a importância dos indicadores 

socioeconômicos, demográficos e de assistência social e de saúde como estando 

associados positiva ou negativamente a agravos/eventos na saúde. Do ponto de 

vista da demografia, a taxa de urbanização e a taxa de crescimento populacional 
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são dois indicadores que ajudam a entender a ocupação dos espaços geográficos 

principalmente quando suas análises estão associadas ao contexto histórico e 

econômico da região. Na área socioeconômica, o IDH, o índice de Gini, a incidência 

de pobreza, a taxa de desemprego, o produto interno bruto entre outros, dão 

subsídios para a análise de situações de desigualdades regionais e locais e 

condições sociais desfavoráveis da população (Anexo A). 

Desta forma, sabendo-se que as desigualdades sociais em saúde são 

manifestações de determinantes sociais do processo saúde-doença, entende-se que 

o enfrentamento dos problemas de saúde primários ou secundários a eventos, se 

quisermos entender que a gestação na adolescência não é um problema de saúde 

pública, mas é mediado e medeiam situações que desaguam na saúde pública, 

devem vir a partir de soluções que abordem estes determinantes de forma a diminuir 

e melhorar a distribuição dos benefícios ou minorar os efeitos da distribuição 

desigual do capital e do poder (FERREIRA et al., 2012) o que fundamentalmente é o 

grande gerador das iniquidades em saúde. 

Assim, diante de todo o referencial teórico exposto busca-se através desta 

pesquisa identificar a dependência espacial da Gravidez na Adolescência no Rio 

Grande do Norte com aspectos sócioeconômicos, demográficos e de vulnerabilidade 

social, desta forma propondo-se a preencher algumas lacunas existentes nas 

pesquisas sobre a gravidez na adolescência na região Nordeste e em especial no 

Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar espacialmente a incidência de 

gravidez na adolescência no RN. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer a distribuição espacial da gravidez na adolescência e indicadores 

contextuais por municípios do Rio Grande do Norte; 

 Avaliar a existência de autocorrelação espacial da proporção de gravidez na 

adolescência e dos indicadores contextuais.  

 Verificar se há presença de correlação espacial entre a gravidez na 

adolescência e os indicadores socioeconômicos; 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo ecológico, numa série histórica de dez anos, 

realizada a partir da base de dados estadual do Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), em relação aos nascimentos ocorridos nas casas de 

parto, maternidades e todos os estabelecimentos, público e privados, que fazem 

partos no RN ou mesmo aqueles partos ocorridos no domicilio. 

Escolheu-se o Estudo Ecológico pelo mesmo propiciar a investigação das 

características do contexto (ambiente) em que as adolescentes (grupo de pessoas) 

estão inseridas uma vez que o esmiuçar dos atributos individuais a que as mesmas 

estão submetidas não seriam capazes de alcançar as respostas para os objetivos 

emanados do estudo. 

Antes desvalorizado, o uso na pesquisa do estudo ecológico vem sendo 

reavaliado, principalmente com o reconhecimento da importância de fatores 

contextuais. Autores como Rouquayrol passaram a defender o seu uso, enfatizando-

o como “como talvez a metodologia mais dinâmica e adequada para pesquisas 

sobre desigualdades em saúde e avaliação tecnológica de políticas públicas de 

saúde" (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2006). 

 

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 

 

O RN é uma das 27 unidades federativas do Brasil sendo dividido 

politicamente em 167 municípios, os quais foram as unidades de análise desse 

estudo. O estado ocupa uma área de 52.796.791 km², o que corresponde a 3,42% 

do território nordestino e de 0,62% do território nacional.   

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Figura 5 -  Divisão político- administrativa do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Rio Grande do Norte, 2008. 

 

No estado do Rio Grande do Norte os níveis de desigualdade tem diminuído 

ao longo dos últimos 10 anos. O índice de Gini passou de 0,57 em 2000 para 0,51 

em 2010 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011). Em relação ao 

desenvolvimento, o IDH-M foi de 0,705 o que deixa o estado entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8), segundo a 

PNUD. Em relação aos outros estados do Brasil, o RN está em 18º lugar 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011). Em relação à pobreza, a taxa de 

extrema pobreza é a menor dos estados do nordeste (10,3%). A renda per capita 

média do Estado cresceu 70,8%, passando de R$ 176,21 em 200 para R$ 300,90 

em 2010 e a renda média domiciliar per capita, em reais, em relação às regiões de 

saúde são as seguintes: 1ª (290,96), 2ª (482,69), 3ª (298,03), 4ª (417,67), 5ª 

(269,20), 6ª (301,65), 7ª (821,23), 8ª (350,63), mostrando a disparidade de renda 

existente entre as regiões do estado do RN. 

Houve um incremento na população de 3.168.027 pessoas entre 2000 e 

2010 (crescimento de 14,1%), sendo que na faixa etária adolescente houve um 

decréscimo quando em 2000 tínhamos 621.955 adolescentes e em 2010 o estado  

passou a ter 591.001 adolescentes, isto se devendo talvez a uma diminuição na 

natalidade e também a taxa de mortalidade por causas violentas nesta faixa etária, o 

que precisa ser melhor investigado em outro estudo. A população urbana é de 

77,8% e a rural é de 22,2%. 
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4.3 POPULAÇÃO-ALVO 

 

A composição da população do estudo foram os nascimentos cujas mães 

são adolescentes, ou seja, mulheres, entre 10 a 19 anos, que tiveram filhos no Rio 

Grande do Norte. O período selecionado foram os anos de 2001 a 2010, por 

retratarem as informações mais recentes do Estado. Para fins do estudo, não são 

considerados os eventos em mulheres em outras faixas etárias. 

 

4.4 INSTRUMENTOS E VARIÁVEIS 

 

Para o estudo, foi considerada a variável desfecho Proporção de Nascidos 

Vivos em mães adolescentes e as variáveis independentes contextuais. 

 

Quadro 4 - Caracterização das variáveis dependentes. 
 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

NOME DA VARIÁVEL 

 

BANCO DE DADOS 
ANOS 

Proporção de NV de mães < 20 anos SINASC 
2001 a 

2010 

Proporção de NV de mães 

até 14 anos 
SINASC 

2001 a 

2010 

 Fonte: DATASUS (2013) 
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Alguns trabalhos mostram a importância da estratificação por faixa etária, já 

que nas adolescentes mais jovens as complicações advindas da gravidez não 

planejada na adolescência é uma das principais causas de morte nessas jovens, 

além dos seus filhos nascerem mais frequentemente com baixo peso, prematuros, 

dados que podem ter relação com as dificuldades de adesão ao pré natal nessa 

idade (COSTA et al., 2001; CARNIEL et al., 2006; HELENA et al., 2008; AMORIM et 

al., 2009; PEDRO FILHO et al., 2011). 
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Quadro 5 -  Caracterização das variáveis independentes contextuais. 
VARIÁVEIS INDEPENDENTES CONTEXTUAIS 

 
Nome da Variável Fonte 

Demografia 

Taxa de Fecundidade da Adolescente DATASUS/IBGE 

Taxa de Urbanização IBGE 

Taxa de Crescimento Populacional IBGE 

Desenvolvimento 
IDH IPEA 

IDH Renda IPEA 

Mercado de 

Trabalho 
Taxa de Desemprego DATASUS/IBGE 

Renda 

Índice de Gini da Renda Domiciliar per capita DATASUS/IBGE 

Produto Interno Bruto per capita DATASUS/IBGE 

Renda Média domiciliar per capita DATASUS/IBGE 

Proporção de Crianças em situação 

domiciliar de Baixa Renda 
DATASUS 

Proporção de Pessoas com Baixa Renda DATASUS 

Educação 

Escolaridade da População de 15 anos ou 

mais (menos de 4 anos) 
IPEA/IBGE 

Escolaridade da População de 15 anos ou 

mais (4 a 7 anos) 
IPEA 

Escolaridade da População de 15 anos ou 

mais (mais que 8 anos) 
IPEA 

IFDM educação IPEA 

IDEB 
 

Taxa de analfabetismo DATASUS/IBGE 

Atenção Básica Cobertura populacional pela ESF/município DATASUS 

Assistência 

Social 
Taxa de Benefícios do Bolsa Família IPEA 

  Fonte: IBGE, IPEA, DATASUS (2013) 
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4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

A análise estatística foi realizada com dados oriundos do SINASC referentes 

a cada ano estudado, a partir dos bancos da Secretaria Estadual de Saúde Pública 

(SESAP-RN) que alimenta a base nacional do referido SIS.  

As variáveis independentes contextuais tiveram os valores de seus 

indicadores obtidos a partir do Censo Demográfico de 2000/2010 no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no site do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e DATASUS.  

Foi feita a análise exploratória das variáveis dependentes e independentes de 

forma a apresentá-las em mapas temáticos da distribuição espacial dos eventos. Os 

mapas temáticos foram produzidos utilizando o SIG Terraview 4.1.0., onde o 

quantitativo da distribuição foi dividido em cinco faixas para a legenda, através da 

opção de divisão passos iguais. Para cada mapa, cores específicas foram 

escolhidas no momento da confecção para a composição da legenda, que foi 

composta em dégradé, onde o tom mais escuro representa o conjunto de municípios 

com a pior situação apresentada.  

Ainda no Terraview 4.1.0. foi calculada a autocorrelação espacial pelo Índice 

de Moran Global (I) para a variável dependente, analisado o padrão da distribuição 

espacial (cluster, aleatório ou disperso) dessa variável segundo municípios. O valor 

do Índice de Moran Global varia de –1 a 1. Valores próximos de zero, indicam a 

inexistência de autocorrelação espacial, valores positivos indicam autocorrelação 

espacial positiva e valores negativos indicam autocorrelação negativa. Para as 

variáveis com distribuição espacial em aglomerado (cluster), foi utilizado o Índice de 

Moran Local-LISA (Ii) para mapear a intensidade dos aglomerados, ambos 

considerando a significância estatística o valor de p<0,05. 

Nesta fase a interpretação foi feita da seguinte forma: 

 NÃO SIGNIFICANTE: 1º Intervalo. Regiões onde não se pode afirmar 

que há correlação (Quase branco). 

 ALTO_ALTO (Preto - AA): 2º Intervalo. Município com proporção de 

gravidez alta cercados por outros vizinhos altos (vetor dos desvios (Z) 

e o das médias (Wz)  altos). 
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 BAIXO_BAIXO (Cinza claro -BB): 3º Intervalo. Município com 

proporção de gravidez  baixa cercados por outros vizinhos baixas 

(vetor dos desvios (Z) e médias (Wz)  baixos). 

 ALTO_BAIXO (Cinza escuro - AB): 4º Intervalo. Município com alta 

Proporção de Gravidez próximo a outros com proporções mais baixas.  

 BAIXO_ALTO (Cinza menos escuro - BA): 5º Intervalo. Município com 

baixa Proporção de Gravidez próximo a outros com proporções mais 

altas.  

 

Numa fase posterior foi feita a análise bivariada utilizando-se o programa 

geoestatístico GeoDa. A variável dependente e as variáveis independentes foram 

submetidas a uma análise bivariada, onde também se utilizará o Índice de Moran, 

para testar a correlação entre os pares.  

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa usou Banco de Dados do SINASC, utilizando apenas dados 

secundários e de forma agregada, não havendo qualquer possibilidade de dano de 

ordem física ou moral para nenhum grupo de população ou indivíduo, respeitando-se 

a confidencialidade e o anonimato dos sujeitos notificados nos Sistemas de 

Informação, que compõem os bancos de dados, através dos documentos bases que 

alimenta o mesmo (Declaração de Nascido Vivo).  

O projeto de estudo segue o que determina a resolução 196/96 do Ministério 

da Saúde, sendo solicitada autorização do gestor estadual para a condução do 

mesmo. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

 

A primeira fase da análise consistiu da avaliação dos box map de todas as 

variáveis, tanto as de interesse, como as contextuais com o objetivo de  se fazer 

uma análise exploratória através destes mapas. Nesta análise buscou-se comparar 

os valores normalizados dos atributos numa área com a média dos seus vizinhos,  

que neste estudo será apresentado espacialmente através de mapas (box maps). O 

objetivo é identificar pontos com associação espacial positiva ou não. Os valores 

alto- alto e baixo-baixo são valores de associação espacial positiva e alto–baixo e 

baixo-alto são valores de associação negativa, que tem vizinhos diferentes, 

significando pontos de transição entre diferentes padrões espaciais. Neste caso, o 

box map é a visualização espacial do gráfico de espalhamento de Moran em um 

mapa coroplético, no qual o indicador de cada município é representado por uma cor 

de acordo com a sua localização no quadrante deste gráfico (NUNES, 2013). 

 

VARIÁVEIS DE INTERESSE: Há um autocorrelação espacial positiva, em ambas as 

faixas etárias, porém mais intensa na faixa etária de 15 a 19 anos, que se estende 

desde municípios da 2ª até as vizinhanças da 3ª região com a 7ª região. 

 

Figura 6 - Box Map Variáveis de Interesse (1) 10 a 14 anos; (2) 15 a 19 anos , 2001-2010. 

     

 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE (2013). 

1 2 
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VARIÁVEIS CONTEXTUAIS: Há uma autocorrelação positiva com esta região de 

maior incidência para a gravidez na adolescência nas variáveis taxa de fecundidade 

específica, taxa de crescimento populacional, IDH e IDH renda, Taxa de 

desemprego, Produto interno bruto per capita, proporção de crianças em situação 

domiciliar de baixa renda, escolaridade maior que 8 anos, IFDM educação, IDEB, 

Taxa de Cobertura da ESF (Figura 7,8,9). 

 
Figura 7- Box Map Variáveis Contextuais  (3) taxa de Fecundidade, 2001; (4) Taxa de Crescimento 
Populacional 2000-2010. 

 
 
 

 

 
 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE  e DATASUS (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
4 



44 
 

Figura 8- Box Map Variáveis Contextuais  (6) IDH, 2000; (7) IDH, Renda, 2000; (8) Taxa de 

Desemprego, 2010; (9) PIB, 2009; (10) Renda Dom per capita;2000 (11) Prop. Crianças em Baixa 

renda, 2010 

            
 

       
 

       
 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 
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Figura 9 - Box Map Variáveis Contextuais  (12) Escol. Maior que 8 anos; 2010 (13) IFDM, 2009; (14) 

IDEB, 2009; (15) Cobert. ESF; 2010 

   

     
 

 
 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE, DATASUS, IPEA (2013). 

 

5.2 MORAN MAP 

 

A distribuição espacial das taxas de Nascidos Vivos de Mães Adolescentes 

na Faixa Etária de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos no RN demonstrou haver 

autocorrelação significativa (p<0,05) apresentando valores de Moran Global de 0,18 

e 0,24, respectivamente (Figura 10). 

O Índice de Moran local para a gravidez na adolescência na faixa etária de 

10 a 14 anos mostra um padrão de cluster alto-alto nos municípios que estão 

situados principalmente na 3ª região de saúde. Os municípios são Galinhos, Caiçara 

do Norte, São Bento do Norte, Jandaíra, Pedra Preta, Lajes, e João Câmara. Da 

mesma forma, na faixa etária de 15 a 19 anos, verifica-se um cluster alto-alto na 

14 

12 
13 

15 
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mesma região dos municípios da faixa etária anterior, avançando para a 8ª região de 

Saúde (região do Vale do Açu). Os municípios que mostram uma autocorrelação 

positiva com o agravo são Açu, São Rafael, Santana do Matos, Caiçara do Rio dos 

Ventos, Parazinho, Macau, Pendências, Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, Afonso 

Bezerra e Angicos, além dos municípios da faixa etária anterior exceto em São 

Bento do Norte. Chama a atenção os municípios de Fernando Pedroza e Itajá que 

se destacam em meio ao cluster não apresentando significância estatística para o 

agravo (Figura 10 e 11).  

 

Figura 10 - Mapas da Variável Proporção de Nascidos Vivos de Mães Adolescentes (10 a 14 anos). 
Superior – Mapa temático e Inferior - Moran Map – RN, 2001/2010 

 

  
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 
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Figura 11 - Mapas da Variável Proporção de Nascidos Vivos de Mães Adolescentes (15 a 19 anos). 
Superior – Mapa temático e Inferior - Moran Map – RN, 2001/2010 

 
 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 

 

 

Variáveis Contextuais 

 

Taxa de Fecundidade Específica 

 

Figura 12 – Moran map e Gráfico de dispersão – Taxa de fecundidade da adolescente, 2001 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 

 

 

A taxa de fecundidade específica mostrou um cluster que se estende desde a 

3ª região de saúde até o Vale do Açu. 
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Taxa de Crescimento Populacional 

 

Figura 13 – Moran map e Gráfico de dispersão – Taxa de crescimento populacional, Período 2000-
2010 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 

 

O Moranmap apresenta um cluster a região de Natal, na região metropolitana 

e 1ª região, onde existe alta taxa de crescimento populacional com efeito 

semelhante na região Mossoroense e parte do Vale do Açu. A ausência de 

significância estatística em todo o restante do RN, fala a favor do crescimento em 

direção aos municípios da “periferia” do estado. 

 

Taxa de Desemprego 

 

Figura 14 – Moran map e Gráfico de dispersão – Taxa de desemprego, 2010 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE, DATASUS e IPEA (2013). 

 

Há um padrão espacial desta variável na região pertencente aos municípios 

de Macau, Carnaubais, Alto do Rodrigues e Afonso Bezerra (alto desemprego com 

vizinhos com alto desemprego).  

 

Produto Interno Bruto Per capita 
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Figura 15 – Moran map e Gráfico de dispersão – PIB per capita, 2009 

 
 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE, DATASUS e IPEA (2013). 

 

Há formação de cluster na região Mossoroense e nas regiões produtoras de 

sal e petróleo (alto/alto) e um pequeno cluster na região do Trairi (baixo PIB com 

vizinhos com baixo PIB). 

 

Proporção de Pessoas com Baixa Renda 

 

Figura 16 – Moran map e Gráfico de dispersão – Proporção de Pessoas em Baixa Renda, 2000 

 
 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE, DATASUS (2013). 

 

Há um padrão de autocorrelação espacial na 3ª região e 5ª região (alta 

proporção de pessoas com baixa renda com vizinhos com alta proporção de 

pessoas com baixa renda) e um cluster na região do Seridó com baixa proporção de 

pessoas em baixa renda e vizinhos nas mesmas condições. 

 

IDEB 
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Figura 17– Moran map e Gráfico de dispersão – IDEB, 2009 

 

 
 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE, MEC (2013). 

 

O IDEB mostrou uma autocorrelação na região das salinas e de produção de 

petróleo onde os municípios apresentaram um baixo IDEB com vizinhos na mesma 

situação. 

 

5.3 ANÁLISE BIVARIADA 

 

Na análise bivariada entre a gravidez na faixa de 10 a 14 anos e o Índice de 

Gini 2000 e 2010, a Renda Domiciliar per capita, o IFDM – Educação, a Taxa de 

Cobertura da ESF, Escolaridade Menor do que 4 anos, a Escolaridade de 4 a 7 anos 

e Taxa de Benefícios do Bolsa Família não foi identificada autocorrelação espacial, 

na medida em que Municípios isolados apresentaram essa correlação internamente 

sem qualquer relação com os seus vizinhos. 

Por outro lado houve variáveis que apresentaram apenas um tipo de cluster 

como as variáveis (1) Proporção de Crianças em Situação de Baixa Renda (AA), (2) 

Escolaridade maior que 8 anos, (3) Taxa de Urbanização (BA) e (4) Taxa de 

Analfabetismo (AB) (Figura 18).  
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Figura 18 - Mapas das Análises Bivariadas, Proporção de Nascidos Vivos de 10 a 14 anos e 
Variáveis Contextuais – RN, 2001/2010 

 
 

 

                                                 

 
 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 

 

 

Outras tiveram como resultados mais de um tipo de cluster como as 

variáveis (1) Proporção de Pessoas de Baixa Renda (AA/BB/BA), (2) Taxa de 

Fecundidade (AA/BB/BA), (3) Taxa de crescimento (AA/BA), (4) Taxa de benefícios 

do bolsa família (AA/AB), (5) PIB per capita(AA/AB), (6) Taxa de 

Desemprego(AA/AB) e (7) IDEB (AA/AB). Nestas análises detectaram-se pelo 

menos seis municípios vizinhos com as mesmas características, demonstrando 

determinantes contextuais semelhantes (Figura 19).  
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Figura 19 - Mapas das Análises Bivariadas, Proporção de Nascidos Vivos de 10 a 14 anos e 
Variáveis Contextuais – RN, 2001/2010 

 

 

 

                        
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 

 

Na faixa etária de 15 a 19 anos a dependência espacial da gravidez na 

adolescência com o contexto foi mais evidenciada tendo se estendido para 

municípios da 8ª região de saúde que é vizinho da 3ª região (região das salinas e 

exploração de petróleo) e também se evidenciou em outras regiões como a 1ª e a 7ª 

região. Assim, algumas variáveis apresentaram apenas um tipo de Cluster como a 

(1) Taxa de fecundidade (AA), a (2) Proporção de Crianças em baixa renda(AA) e a 
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(3) taxa de desemprego (AA) e a (4) Taxa de Cobertura da Estratégia Saúde da 

Família (AB) e a (5) Escolaridade maior que 8 anos (BA)(Figura 20).  

 

Figura 20- Mapas das Análises Bivariadas, Proporção de Nascidos Vivos de 15 a 19 anos e Variáveis 
Contextuais – RN, 2001/2010 

 
 

 
 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 

 

Outras variáveis, também nesta faixa etária, mostraram mais de um tipo de 

cluster como o (1) IDEB (AA/AB), (2) Índice de Gini(AA/AB), (3) PIB per capita 

(AA/AB), (4) IDH(AB/BA), (5) Taxa de benefícios bolsa família (AB/BA), (6) 

Proporção de pessoas em baixa renda (AA/BB), (7) Taxa de analfabetismo (AB/BB), 

(8)  Taxa de crescimento (AA/BA) e (9) Taxa de Urbanização (AB/AA/BA) (Figura 

21). 
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Figura 21 - Mapas das Análises Bivariadas, Proporção de Nascidos Vivos de 15 a 19 anos e 
Variáveis Contextuais – RN, 2001/2010. 

        

 

 

 

                          
Fonte: Base Cartográfica do IBGE e DATASUS (2013). 
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6 DISCUSSÃO 

 

A partir do início do século XX, o liberalismo econômico e o impulso dado 

pela primeira guerra à abertura de novos mercados no Rio Grande do Norte propõe 

uma nova lógica de urbanização a reboque da industrialização estimulado pelo 

Estado e de um novo nexo, o do capital (SANTOS, 2008; GOMES; BRITTO, 2009). 

Este período foi seguido pela segunda grande guerra, e de uma economia 

assentada na agropecuária e extrativismo, passou-se a uma economia 

desenvolvimentista, onde o perfil de urbanização do Rio Grande do Norte passou a 

mudar, respeitando a característica dos países subdesenvolvidos e do Nordeste 

como um todo. 

Assim, no RN a cidade de Natal concentrou ao longo da história, em média, 

35% da população urbana estadual, até por ser a capital político administrativa do 

estado e o centro de maior dinamismo socioeconômico e cultural do RN (GOMES; 

BRITTO, 2009). Junto com Mossoró constituem os dois principais centros 

geográficos da urbanização estadual, e por isso são reconhecidas como “ilhas” ou 

“polos” de desenvolvimento, por se destacarem pelos investimentos em novas 

tecnologias de produção, demandando uma reorganização da vida social ao meio 

urbano em razão de um novo ritmo de urbanização.  

Este estudo comprova que a urbanização no Rio Grande do Norte ainda está 

centrada nos grandes centros regionais (Natal e Mossoró), assim como é enfatizado 

pela literatura supracitada, havendo uma grande disparidade com relação ao resto 

dos municípios do RN. Ao proceder-se a análise uni-variada desta variável 

observou-se clusters exatamente na capital e na região metropolitana, Natal e 

Extremoz, municípios estes que apresentaram alta taxa de urbanização e vizinhos 

com altas taxas de urbanização, assim como em doze dos vinte e cinco municípios 

da 4ª região de saúde (Seridó) o cluster também foi AA. Na análise bivariada, porém, 

a taxa de urbanização sozinha não conseguiu impactar suficientemente estas 

regiões ao ponto das mesmas apresentarem-se com altas proporções de gravidez 

na adolescência. Outras características presentes nestas regiões se mesclaram de 

forma a anulá-lo ou minorá-lo.  

Pode-se entender este resultado refletindo na noção de urbanização 

segundo Santos (2008), visto que a mesma leva em conta a taxa de urbanização 
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(porcentagem da população urbana na população total) e a taxa de crescimento 

urbano. Este mesmo autor ressalta que nos países subdesenvolvidos a urbanização 

se faz à custa do “êxodo da miséria e da esperança”, que contribui em última 

instância para o crescimento urbano, o que nesta análise ficou comprovada pelo 

maior nível de urbanização na capital e região metropolitana, o que pode acontecer 

devido à falta de perspectivas de uma vida melhor nas regiões mais interiorizadas do 

estado.  

São vários os determinantes para a atração urbana, que podem ser de 

ordem política, demográfica e econômica, entre outros. No RN, a migração e 

crescimento urbano vêm determinados por uma variedade de situações estruturais 

como oferta de emprego, serviços de educação e saúde, cujo mecanismo atenuante 

das tensões individuais e coletivas tem sido a emigração para centros urbanos ou 

regionais que, real ou aparentemente, são reconhecidos como polos de economia 

regionais e prestadores desses tipos de serviço (SILVA, 2001). Desta forma a 

concentração da economia nessas cidades e regiões melhor contempladas 

economicamente provocam como consequência o desemprego e o empobrecimento 

de outras regiões do estado que não são beneficiadas com este tipo de investimento 

e olhar singular.  Um desses polos regionais no RN são os municípios produtores de 

petróleo e gás e da região do Vale do Açu. 

Nesta discussão chamaremos esta região que foi a de maior proporção de 

gravidez na adolescência no estado, de “região do caranguejo”, pois na distribuição 

espacial da gravidez na adolescência houve recorrência dos municípios presentes 

em parte da 8ª região e parte da 3ª região, de forma que cartograficamente se 

visualiza a forma de um “caranguejo” em posição frontal. Os resultados encontrados 

nesta região estiveram fortemente dependentes dos níveis de Pobreza da 

população, do Desemprego, dos indicadores de qualidade da educação, bem como 

da cobertura dos Benefícios Sociais e do Acesso ao serviço de saúde.  

Assim a taxa de desemprego na análise bivariada mostrou um padrão de 

cluster que está fortemente marcado pelo poder da vizinhança já que alguns 

municípios do “caranguejo” se mostrarem com alta proporção de gravidez e alta taxa 

de desemprego, o que pode falar a favor de que as pessoas que são empregadas 

pelas “riquezas” presentes na região provavelmente não são as domiciliadas na 

região. 
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A região do “Caranguejo da gravidez no RN” é região mais rica do estado, 

sendo esta a região de extração do petróleo e sal para onde migra um grande 

contingente da população masculina do Rio Grande do Norte e estados vizinhos em 

busca de emprego/trabalho, o que pode estar contribuindo veementemente para o 

desfecho em questão. Neste sentido há uma exploração mineral que contribui com a 

exploração em outros níveis, como a exploração sexual.  

 Uma das características de alguns municípios desta região é serem 

detentores dos maiores PIB per capita do RN. Nota-se que os municípios produtores 

de petróleo saltam na frente dos outros municípios do estado, mesmo alguns desses 

municípios, a exemplo de Macau, tendo sofrido uma desaceleração na produção 

deste produto. Porém em contrapartida, as condições de desigualdade social destas 

populações continuam em patamares iguais a dos municípios do restante do RN que 

possuem PIB muitas vezes inferiores, provavelmente isto acontecendo entre outras 

coisas, pelo não repasse destas verbas (royalties) para a qualidade dos serviços 

públicos (RIO GRANDE DO NORTE, 2010).  

Corroborando esta reflexão encontramos nesta região altas proporções de 

gravidez na adolescência correlacionadas espacialmente com vizinhos com altos 

indicadores de proporção de pessoas em baixa renda, enfatizando-se que na 

conceituação de dependência espacial a lógica da vizinhança, é a de que “todas as 

coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais 

distantes” (CÂMARA, 2004) e desta forma mesmo que alguns espaços se 

diferenciem por uma ou outra característica, os agravos ou os fenômenos 

relacionados ao processo saúde doença sofrem o efeito de vizinhança dos seus 

vizinhos, de forma que o olhar para o dado agregado em relação aos fenômenos 

deve sempre estar revestido da hipótese da não aleatoriedade espacial do mesmo. 

Estudos ecológicos onde se avaliou a gravidez na adolescência e 

características contextuais, concluíram que a sua frequência ocorre em maior 

intensidade em ambientes pontuados por oportunidades restritas e poucas opções 

de vida, representados por municípios com menor índice de desenvolvimento 

humano (IDH), o que esteve relacionado a baixos níveis de escolaridade e pobreza 

(NOGUEIRA et al., 2009; MARTINEZ et al., 2011; FERREIRA et al., 2012). Pode-se 

enfatizar esta relação ao observar a dependência negativa mostrada na região do 

Seridó entre a proporção de gravidez na adolescência e o IDH. Esta região 

apresenta além do alto IDH, baixos níveis de analfabetismo e altos índices de 
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escolaridade maior do que 8 anos,  baixa proporção de pessoas em baixa renda e 

baixos níveis de desemprego o que fala a favor de ser esta uma região com baixa 

desigualdade social. 

Nesse sentido entende-se que populações submetidas a situações de 

desigualdade social, comumente também dividem entre si o contexto da baixa 

qualidade da educação o que neste estudo se comprovou na 1ª e 3ª região e em 

parte da 7ª região com resultados de cluster AB para o IDEB. 

Cabe-nos explicar que o IDEB foi desenvolvido para avaliar o sistema de 

ensino de estados e municípios, de forma a possibilitar a compreensão da qualidade 

do ensino oferecido em cada escola. Sua criação teve como motivação principal o 

fato da escola pública apresentar-se historicamente com infraestrutura deficiente, 

professores mal remunerados, com um ensino de baixa qualidade e altos índices de 

evasão escolar (PAZ; RAPHAEL, 2010). Esta realidade parece ser a encontrada na 

região do caranguejo no Rio Grande do Norte e esta situação tem forte correlação 

com a gravidez na adolescência na literatura em geral. Já o IFDM é um índice 

utilizado pela federação das indústrias do Rio de Janeiro, que tem o objetivo de fazer 

o acompanhamento do desempenho municipal nas áreas de emprego, renda, 

educação e saúde, assemelhando-se de certa forma ao IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) publicado pela Organização das Nações Unidas (SILVA; 

BARROS; LONE, 2013). 

No que tange ao Programa Bolsa Família, criado em 2003, sabe-se que as 

famílias beneficiárias deste programa têm como contrapartida obrigatória manter as 

crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos na escola com frequência mínima de 85% 

nas aulas a cada mês, e seu objetivo principal é romper com os ciclos de pobreza 

dos brasileiros que vivem à margem da sociedade (TESSER et al., 2011). 

Infelizmente a combinação da má qualidade das escolas, com defasadas 

metodologias utilizadas nos processos de ensino-aprendizagem, dentro de um 

contexto de famílias sem história e cultura de “estímulo ao estudo” fazem-nos crer 

que a busca por diferentes olhares e soluções para tamanha complexidade é 

urgente. A gravidez na adolescência no RN mostrou-se com uma dependência AB 

deste benefício na 1ª região e na 7ª região, inclusive na capital do estado e região 

metropolitana. 

Em relação ao acesso, é comprovado o efeito protetor para a adolescente na 

sua iniciação sexual, no pré-natal quando a mesma já se encontra grávida, ou 



59 
 

mesmo no puerpério por uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), além de 

como este acompanhamento pode minimizar os efeitos das desigualdades 

socioeconômicas a que esta adolescente possa está submetida (GAMA; 

SZWARCWALD; LEAL, 2002). A ESF é apontada como um dos eixos estruturantes 

da Atenção Primária à Saúde no SUS (SILVA; BRANDÃO; DALT, 2009) e pode 

funcionar privilegiando os territórios com maior vulnerabilidade socioeconômica e 

promovendo a equidade em saúde, desta forma proporcionando maior acesso nos 

locais onde estão as maiores necessidades. Também pode potencializar outros 

níveis e setores, visto o trabalho da equipe se dá direto com a comunidade e 

ninguém mais que a própria coletividade para entender das suas dores, de sua 

história e de seu espaço.  

Outro indicador que fala a favor de maiores taxas de gravidez na 

adolescência é Taxa de Fecundidade Específica. Pesquisa feita com dados do IBGE 

numa série histórica de 10 anos, sobre Saúde da Criança e da Mulher, confirmou 

que houve incremento importante na taxa de fecundidade na faixa etária das 

adolescentes nesse período, além de ter mostrado também uma maior frequência de 

paridade em adolescentes de 15 a 19 anos sem escolarização, do que naquelas 

com nove a onze anos de estudo (PEDRO FILHO et al., 2011). A região do 

caranguejo também mostrou que está em consonância com a literatura sobre o 

tema. Esses dados são corroborados por Ferreira et al. (2012) ao relatar que a taxa 

de fecundidade na adolescência tem aumentado proporcionalmente em mulheres 

com 19 anos ou menos, estando os maiores valores associados a menor nível de 

escolaridade (FERREIRA et al., 2012).   

Então, cabe tentarmos entender o território para além de uma ou duas 

características ou contextos. O conceito de território, segundo Santos e Silveira 

(2012), deve ser o do “território usado” que para este autor é sinônimo de espaço 

geográfico. Assim, partindo-se deste pressuposto, na definição de território deve-se 

levar em consideração a interdependência e a inseparabilidade entre a 

materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o 

trabalho e a política (SANTOS; SILVEIRA, 2012), levando-se em consideração para 

esta análise a historicidade e os fluxos que por eles circulam. 

Desta forma ao incluir o espaço num estudo de saúde, há a necessidade 

não só de diferenciar as regiões entre elas mesmas (SANTOS et al., 2010), 

conforme características que as distingam, mas primordialmente, discutir qual a 
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relação destas diferenças com o espaço e qual o impacto que esta relação está 

tendo para o fenômeno estudado. 

Não se pode cometer o equivoco de achar que os fragmentos (recortes) dos 

espaços reflete a estrutura social, sem levar em consideração as escalas de análise, 

a qualidade dos indicadores e a complexidade dos processos de determinação das 

condições de saúde/doença/agravo (BARCELLOS, 2008). 

Estas prerrogativas servem para a reflexão dos níveis de riqueza/pobreza da 

região mais marcante nos resultados deste estudo. Apesar de “ricas” mostram-se 

com indicadores de desigualdade bem importantes. Reitera-se assim a necessidade 

de que ao estudar-se o agravo inserido no espaço como unidade de análise, 

necessariamente há de se refletir acerca da história socioeconômica e política do 

lugar estudado. Nesse sentido cabe lembrar que para alguns estudiosos da 

desigualdade social, a saúde das pessoas é determinada não apenas pela sua 

renda, mas pela diferença desta da média de renda da população geral, sendo esta 

última inversamente proporcional ao seu nível de saúde (MAGALHÃES, 2007). 

No bojo desta discussão está o indicador Renda Per capita que leva em 

consideração uma “média da população” e desta forma corre-se o risco de comparar 

populações menos favorecidas com a média da população em geral, podendo haver 

a tendência de mascarar as diferenças relativas entre os grupos sociais (FERREIRA; 

LATORRE, 2012).  Da mesma forma, o Índice de Gini por se tratar de um indicador 

eminentemente baseado na renda da população em geral, não capta outros valores 

imateriais e nem a complexidade das relações sociais (FERREIRA; LATORRE, 

2012).   

Destarte, compreender as desigualdades territoriais se torna tarefa árdua, 

diante de tamanha teia de variáveis implicadas nas relações socioambientais 

principalmente quando a gravidez na adolescência, que nos primórdios era 

considerada evento comum, normal e frequente entre as mulheres, naquela época 

mantida por interesses econômicos, culturais e até religiosos, visto haver 

verdadeiras “contraindicações” ao uso dos métodos contraceptivos (SOUZA, 2002), 

hoje passa a ser motivo de preocupação para os responsáveis pela saúde da 

população diante da complexidade com que este fenômeno se impõe nas diferentes 

classes sociais e nos diferentes espaços geográficos.  

Desta forma, a partir de toda esta discussão levantada e sendo as 

desigualdades sociais em saúde manifestações de determinantes sociais do 
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processo saúde-doença, entende-se que o enfrentamento dos problemas de saúde 

primários ou secundários a eventos devem vir a partir de soluções que abordem 

estes determinantes de forma a diminuir e melhorar a distribuição dos benefícios ou 

minorar os efeitos da distribuição desigual do capital e do poder o que 

fundamentalmente é o grande gerador das iniquidades em saúde (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008; BARATA, 2009). 

Diante disto e sabendo que a gravidez na adolescência traz com ela 

mudanças na vida da mulher que ainda está em desenvolvimento e que impactam a 

sociedade como um todo (SOUZA, 2002), e entendendo-se que neste estudo as 

variáveis que mais justificaram o desfecho foram as que se relacionaram com a 

situação de pobreza, a qualidade da educação e acesso aos serviços de saúde, 

conclui-se então que o Rio Grande do Norte precisa voltar seu olhar para as 

situações que estão contribuindo direta ou indiretamente para estas condições de 

iniquidades sociais que tão veementemente foram destacadas para este fenômeno 

no estado, trazendo este grupo para os centros das discussões nas plenárias e 

fóruns de decisão participativa do estado. 

Além disso, tamanhas iniquidades entre as regiões devem ser combatidas 

fazendo-se diagnósticos mais apurados não só das suas riquezas e potencialidades, 

mas de como as mesmas estão sendo distribuídas em prol de serviços de educação, 

saúde, transporte e segurança de qualidade, de forma a que os indicadores 

contextuais de desenvolvimento e condições de vida da sua população possam 

acompanhar o movimento ascendente dos indicadores financeiros do estado. 

Neste sentindo, buscar entender esta região e quais as causas subjacentes 

às condições de pobreza diante de indicadores que mostram que a região do 

caranguejo, apesar de concentrar os municípios com os maiores PIB’s do estado, 

tem altos índices de pobreza e mesmo assim não se faz uso das políticas de 

redistribuição de renda na região de forma a combater a miséria e os indicadores 

relacionados à educação. Cabe-nos refletir, entre tantas reflexões, que para se 

efetivar a equidade e a integralidade em saúde deve-se propor e executar as 

políticas públicas vigentes, porém este é um desafio para todos os territórios 

brasileiros. Ter capacidade de gestão suficiente para diagnosticar seus problemas, 

propor intervenções e ações de recuperação e manter-se vigilante frente a estas 

proposições e a todo o arsenal de situações de risco das vigilâncias em saúde nos 

municípios do Brasil. 
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Desta forma espera-se que a partir de um entendimento acerca das 

questões socioambientais a que este público está submetido de forma cumulativa e 

transversal tanto nas suas singularidades, na de suas famílias e de suas 

comunidades, possamos contribuir para o planejamento e implantação de políticas 

públicas voltadas para estes grupos sociais e suas famílias e principalmente para 

que as características epidemiológicas dos territórios/espaços possam ser levadas 

em consideração nas análises das situações de saúde das populações.  
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ANEXOS 

 Nome da 
Variável 

 

 
Fonte 

 
Conceito 

 
Interpretação 

 
Justificativa do uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demografia 

 
 
 
 

Taxa  
de Fecund.  

da Adolescente 
(2001) 

 
 
 
 
 

DATASUS/
IBGE 

Número médio de 
filhos nascidos 
vivos, tidos por 

uma mulher, por 
faixa etária 

específica do 
período 

reprodutivo, na 
população 

residente em 
determinado 

espaço 
geográfico, no 

ano considerado. 

 
 
 

Mede a intensidade de 
fecundidade a que as 

mulheres estão sujeitas em 
cada grupo etário do período 

reprodutivo (de 15 a 49 
anos) 

 
Analisar perfis de 
concentração da 

fecundidade por faixa 
etária e possibilitar 
estudo dinâmico da 

fecundidade, mediante 
análise longitudinal, 

além de detectar 
variações das taxas 
nos grupos de maior 

risco reprodutivo. 

 
 
 

Taxa de 
Urbanização 

 
 
 
 
 

IBGE 

Percentual de 
população 

residente em 
áreas urbanas, 

segundo a divisão 
político-

administrativa 
estabelecida 

pelas 
administrações 

municipais. 

 
Indica a proporção da 

população total que reside 
em áreas urbanas, segundo 

a divisão político-
administrativa estabelecida 

pelas administrações 
municipais. 

 
 

Acompanhar o 
processo de 

urbanização da 
população, em 

diferentes espaços 
geográficos. 

 
 
 
 

Taxa de 
Crescimento 
Populacional 

 
 
 
 
 
 

IBGE 

Percentual de 
incremento médio 

anual da 
população 

residente em 
determinado 

espaço 
geográfico, no 

período 
considerado. A 
taxa refere-se à 

média obtida para 
um período de 

anos 
compreendido 

entre dois censos. 

 
 
 

Indica o ritmo de 
crescimento populacional. A 

taxa é influenciada pela 
dinâmica da natalidade, da 

mortalidade e das 
migrações. 

 
 
 
 

Analisar variações 
geográficas e 
temporais do 
crescimento 
populacional. 

 
Desenvolvi- 

mento 

 
IDH 

IDH RENDA 

 
 

IPEA 

 
Mede o 

desenvolvimento 
humano 

 
Abrange três componentes 

básicos: longevidade, 
educação e renda 

Analisar o 
desenvolvimento das 
unidades analisadas, 

principalmente 
relacionado ao 

componente renda. 

 
 
 
 
 

Mercado  
de Trabalho 

 
 
 
 

Taxa de 
Desemprego 

 
 
 
 
 
 

DATASUS/
IBGE 

 
Percentual da 

população 
residente 

economicamente 
ativa que se 

encontra sem 
trabalho na 
semana de 

referência, em 
determinado 

espaço 
geográfico, no 

ano considerado. 

 
Mede o grau de insucesso 
das pessoas que desejam 
trabalhar e não conseguem 
encontrar uma ocupação no 
mercado de trabalho. Taxas 

elevadas de desemprego 
resultam na perda do poder 

aquisitivo e na possível 
desvinculação do sistema de 

seguro social e de algum 
plano de saúde da empresa, 
o que pressupõe aumento 

da demanda ao SUS. 

Analisar variações 
geográficas e 
temporais na 

distribuição do 
desemprego, 
identificando 

tendências e situações 
de desigualdade que 
podem demandar a 

realização de estudos 
especiais. Subsidiar a 
análise da condição 
social, identificando 

oscilações do mercado 
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de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renda 

 
 
 
 
 

Índice de Gini 
da Renda 

Domiciliar per 
capita (2000) 

 
 
 
 
 
 
 

DATASUS/
IBGE 

 
 
 
 

Mede o grau de 
concentração da 
distribuição de 

renda domiciliar 
per capita de uma 

determinada 
população e em 
um determinado 

espaço 
geográfico. 

 
 

Quando o índice tem valor 
igual a um (1), existe perfeita 
desigualdade, isto é, a renda 

domiciliar per capita é 
totalmente apropriada por 

um único indivíduo. Quando 
ele tem valor igual a zero (0), 

tem-se perfeita igualdade, 
isto é, a renda é distribuída 
na mesma proporção para 

todos os domicílios. Quanto 
mais próximo da unidade, 
maior a desigualdade na 

distribuição de renda. 

 
 

Analisar diferenciais na 
concentração de renda 

pessoal ao longo de 
toda a distribuição de 

renda. Contribuir para a 
análise da situação 
sócioeconômcia da 

população, 
identificando 

segmentos que 
requerem maior 

atenção de políticas 
públicas de saúde, 

educação e proteção 
social, entre outras. 

 
 
 
 
 
 

Produto 
Interno Bruto 

per capita 

 
 
 
 
 
 
 

DATASUS/
IBGE 

Valor médio 
agregado por 
indivíduo, em 

moeda corrente e 
a preços de 

mercado, dos 
bens e serviços 

finais produzidos 
em determinado 

espaço 
geográfico, no 

ano considerado. 

Mede a produção do 
conjunto dos setores da 

economia por habitante e 
indica o nível de produção 

econômica em um território, 
em relação ao seu 

contingente populacional. 
Valores muito baixos 

assinalam, em geral, a 
existência de segmentos 

sociais com precárias 
condições de vida. 

Analisar os diferenciais 
geográficos e 

temporais da produção 
econômica, 
identificando 

desigualdades na 
produção média da 

renda entre os  
municípios estudados e 
respectivas regiões do 

RN. 

Proporção de 
Crianças em 

situação 
domiciliar de 
Baixa Renda 

(2000) 

 
 
 
 
 
 

DATASUS 

Proporção de 
crianças (menores 

de 14 anos de 
idade) residentes 

em domicílios 
com renda 

domiciliar mensal 
per capita de até 

meio salário 
mínimo, em 
determinado 

espaço 
geográfico, no 

ano considerado. 

 
 
 

Expressa a proporção de 
crianças residentes em 

domicílios considerados em 
situação de baixa renda, 

tendo como ponto de corte a 
renda domiciliar mensal per 
capita de até meio salário 

mínimo. 

Dimensionar o 
contingente de crianças 
em situação domiciliar 

de baixa renda e 
contribuir para a 

análise da situação 
socioeconômica da 

população identificando 
a magnitude do estrato 

populacional que 
requer maior atenção 

de políticas públicas de 
saúde, educação e 

proteção social. 

 
 
 
 
 

Proporção de 
Pessoas com 
Baixa Renda 

2000 

 
 
 
 
 
 

DATASUS 

 
 

Proporção da 
população 

residente com 
renda domiciliar 

mensal per capita 
de até meio 

salário mínimo, 
em determinado 

espaço geográfico 
no ano 

considerado. 

 
 
 
 

Expressa a proporção da 
população considerada em 

situação de pobreza, de 
acordo com a renda 

domiciliar mensal per capita. 

Dimensionar o 
contingente de pessoas 
em condições de vida 
precárias e contribuir 

para a análise da 
situação 

socioeconômica da 
população identificando 
a magnitude do estrato 

populacional que 
requer maior atenção 

de políticas públicas de 
saúde, educação e 

proteção social. 
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Educação 

 
 
 

Escolaridade 
da População 
de 15 anos ou 
mais (menos 

de 4 anos) 

 
 
 
 
 

IPEA/IBGE 

Distribuição 
percentual da 

população 
residente de 15 
anos ou mais de 

idade, com menos 
de 4 anos de 
estudo, em 

determinado 
espaço 

geográfico, no 
ano considerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressa níveis de 
educação formal da 

população de 15 anos ou 
mais de idade. Nesta 

categoria é utilizado como 
proxy (aproximação) do 
analfabetismo funcional, 

embora o significado deste 
conceito seja mais amplo. 

Analisar variações 
geográficas e 

temporais dos níveis de 
escolaridade, 

identificando situações 
que podem demandar 

necessidade de 
avaliação mais 

profunda. Dimensionar 
a situação de 

desenvolvimento 
educacional dos 
diferentes grupos 

populacionais. 
Propiciar comparações 

nacionais e 
internacionais dos 

níveis de escolaridade 
da população. 

Contribuir para a 
análise dos fatores 
condicionantes da 

situação de vida e de 
saúde, utilizando o 

indicador como proxy 
da condição 

socioeconômica da 
população. O nível de 

escolaridade dos 
responsáveis pela 

condução da família 
tem influência 

significativa sobre a 
situação de saúde das 

crianças. 

 
 

Escolaridade 
da População 
de 15 anos ou 

mais (4 a 7 
anos) 

 
 
 

IPEA/IBGE 

Distribuição 
percentual da 

população 
residente de 15 
anos ou mais de 
idade, com 4 a 7 
anos de estudo, 
em determinado 

espaço 
geográfico, no 

ano considerado. 

 
 
 

Escolaridade 
da População 
de 15 anos ou 

mais (mais que 
8 anos) 

 
 
 
 
 

IPEA/IBGE 

Distribuição 
percentual da 

população 
residente de 15 
anos ou mais de 
idade, com mais 

de 8 anos de 
estudo, em 

determinado 
espaço 

geográfico, no 
ano considerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFDM educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPEA 

O Índice FIRJAN 
de 

Desenvolvimento 
Municipal (IFDM) 
é um índice que 
acompanha o 

desenvolvimento 
de todos os 
municípios 

brasileiros em três 
áreas: Emprego & 
Renda, Educação 

e Saúde, com 
base nos dados 

oficiais do 
Ministérios do 

Trabalho, 
Educação e 

Saúde. 

 
 
 
 
 

O índice varia de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1, 
maior o desenvolvimento da 

localidade. 

 
 
 
 
 

No estudo, procurou 
usar este índice em 
busca de mais um 

indicador relacionado à 
educação. 

 
 
 
 
 

IDEB 

 
 
 
 
 

INEP/MEC 

O índice é 
calculado através 

do rendimento 
escolar 

(aprovação e 
evasão) no 

Sistema Nacional 
de Avaliação da 

Educação Básica 
(Saeb) e na Prova 

Brasil 

 
 
 

Mede a qualidade do ensino 
nas escolas públicas do 

Brasil, 

 
 
 

Dimensionar a situação 
de ensino nos 

municípios do RN. 
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Taxa de 
analfabetismo 

 
 
 
 
 
 
 

DATASUS/
IBGE 

Percentual de 
pessoas com 15 
anos ou mais de 
idade que não 
sabem ler e 

escrever pelo 
menos um bilhete 

simples, no 
idioma que 

conhecem, na 
população total 

residente da 
mesma faixa 

etária, em 
determinado 

espaço 
geográfico, no 

ano considerado. 

 
 
 
 
 

Mede a proporção de 
analfabetos na população 
com 15 anos ou mais de 

idade. 

 
 

Dimensionar a situação 
de desenvolvimento 

socioeconômico de um 
grupo social em seu 
aspecto educacional. 

Níveis de 
analfabetismo acima de 
5% são considerados 

inaceitáveis 
internacionalmente. 
Também é utilizado 

como proxy da 
condição 

socioeconômica da 
população. 

Atenção 
Básica 

Cobertura 
populacional 

pela 
ESF/município 

 
 

DATASUS 

Nº de equipe 
ESF + Nº de 
equipe ESF 

equivalente) 
multiplicado por 

3000 dividido pela 
população do 

município x 100 

 
Mede a cobertura da 

população por equipes da 
Estratégia Saúde da 

Família/AB, tendo como 
referência 3000 pessoas por 

equipe da ESF, conforme 
Política Nacional da Atenção 

Básica 
xx

..  

 
Analisar a qualidade do 
acesso aos serviços d 
de saúde do município 

Assistência 
Social 

 
 

Taxa de 
Benefícios do 
Bolsa Família 

 
 

IPEA 

Nº de famíias que 
recebem o 

benefício do PBF 
dividido por Nº 
estimado de 
famílias com 

renda familiar per 
capita mensal de 
até R$ 100,00 x 

100. 

 
 

Mede a cobertura do 
programa BF no estado. 

 
 

Analisar o PBF nos 
municípios do RN 


