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RESUMO 

 

Introdução: apesar da cobertura midiática trazer a certeza de uma relação entre o Vírus da Zica 

e microcefalia em recém-nascidos, configurando um aumento no agrupamento das anomalias 

congênitas no Nordeste brasileiro, sugere-se que a incidência de anomalia congênitas no Rio 

Grande do Norte não seja diferente quando comparada a sua distribuição espacial antes e após 

Zica, isso porque fatores como os ambientais, socioeconômicos e biológicos podem contribuir 

para a permanência de  uma alta incidência no estado. Objetivo: analisar a distribuição temporo-

espacial das taxas de incidência de anomalias congênitas no Rio Grande do Norte, antes e após 

a epidemia vírus da zica através de uma análise geoestatística e correlação com os determinantes 

sociais em saúde  Métodos: trata-se de um estudo epidemiológico do tipo ecológico, 

retrospectivo que avaliou os casos notificados de anomalias congênitas no Rio Grande do Norte 

agrupando em dois biênios (2005-2006 e 2015-2016), configurando períodos antes e após a 

epidemia de zica através de uma análise espacial, cujos dados obtidos do DATASUS e da 

Secretaria Estadual de Saúde, foram agrupados no SPSS 13.0 e analisados no Terraview versão 

4.2.2. Resultados: a taxa de anomalias congênitas no período pré-Zica foi de 11,83 casos/1.000 

nascidos vivos e no período pós-Zica aumentou para 14,24 casos/1.000 nascidos vivos, 

resultado do aumento dos casos notificados. Foi observada que a mesorregião Agreste Potiguar 

é a que possui maior número de casos notificados de Zica assim como é a região que concentra 

maior número de casos de anomalias congênitas no período estudado, estando correlacionada 

com região com grandes dicotomias sociais. Conclusões: o presente parece revelar que as 

anomalias congênitas sempre estiveram presentes no estado e nenhuma outra ação foi suscitada 

com tamanha importância como no período Zica. Estratégias para minimizar os casos de 

anomalias congênitas através de ações de planejamento familiar, controle da idade materna, 

programas de vacinação, controle na venda de medicamentos abortivos, combate ao consumo 

de drogas, álcool e fumo podem facilmente ser desenvolvida e ganhar adesão midiática, fato 

que nem sempre é percebido, tendo a mídia dado um enfoque ao aumento dos casos de 

notificação sem buscar entender o processo.  

 

Palavras-chave: Epidemiologia. Anormalidades congênitas. Microcefalia. Zica vírus. Análise 

espacial. 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: although the media coverage provides certainty of a relationship between the Zika 

virus and microcephaly in newborns, which is an increase in the grouping of congenital 

anomalies in the Brazilian Northeast, it is suggested that the incidence of congenital anomaly 

in Rio Grande do Sul North isn’t different when compared to its spatial distribution before and 

after Zika, because factors such as environmental, socioeconomic and biological can contribute 

to the permanence of a high incidence in the state. The objective of the present study is to 

analyze the temporal-spatial distribution of the incidence rates of congenital anomalies in Rio 

Grande do Norte, before and after the epidemic virus Zika through a geostatistical analysis and 

correlation with the social determinants in health. Methods: this is an ecological that evaluated 

the reported cases of congenital anomalies in Rio Grande do Norte before and after the Zika 

epidemy through a spatial analysis, whose data were grouped in SPSS 13.0 and analyzed in 

Terraview version 4.2.2. Results: the rate of congenital anomalies in the pre-Zika period was 

11.83 cases / 1.000 live births and in the post Zika period it increased to 14.24 cases/1.000 live 

births, a result of the increase in reported cases. It was visualized that the Agreste Potiguar 

mesoregion is the one with the highest number of reported cases of Zika, as it is the region that 

concentrates the largest number of cases of congenital anomalies in the period studied, being 

correlated with the region with great social dichotomies. Conclusion: the present study revealed 

that congenital anomalies were always present in the state and no other action was raised with 

such importance as in the Zika period. Strategies to minimize cases of congenital anomalies 

through family planning actions, maternal age control, vaccination programs, control in the sale 

of abortive drugs, drug, alcohol and tobacco use can easily be developed and gain media 

adherence, fact which is not always perceived, the media having given a focus to the increase 

of the cases of notification without seeking to understand the process. 

 

Keywords: Epidemiology. Congenital abnormalities. Microcephaly. Zica virus. Spatial 

analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)1 define anomalia congênita ou defeitos 

congênitos como sendo qualquer defeito funcional ou estrutural no desenvolvimento do feto, 

como por exemplo a microcefalia. Pode ser decorrente de fatores socioeconômicos, genéticos, 

infecções ou causadas por fatores nutricional, materno e ambientais, o que traz um  grande 

impacto a saúde pública2,3 e graves repercussões à vida da criança e de sua família3,  Sua 

incidência no período neonatal é de aproximadamente 2,5%, sofrendo variações conforme 

condições socioeconômicas e nutricionais, etnia e acessibilidade aos sistemas de saúde4. 

No ano de 2015, o Brasil passou por um aumento do número de notificações dessas 

anomalias. Pesquisadores relataram um aumento do número de casos de microcefalia 

notificados no Nordeste brasileiro e um aumento subsequente no Sudeste do Brasil4. Apesar 

dos registros indicarem uma distribuição de microcefalia em todo espaço territorial brasileiro, 

alguns estados experimentaram um aumento mais significativo, em especial aqueles que 

compõem o Nordeste5.  

Tal fato chamou a atenção dos centros de vigilância epidemiológica, levando o 

Ministério da Saúde a declarar emergência na Saúde Pública6, culminando com a criação de um 

plano de enfrentamento específico para ampliação da assistência a crianças com anomalias 

congênitas. Esse plano foi resultado da criação do Grupo Estratégico Interministerial de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional (GEI-ESPII)7, envolveu 

19 órgãos e entidades e dividiu-se em três eixos de ação: Mobilização e Combate ao Mosquito 

Aedes aegypti; Atendimento às Pessoas; e Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa.  

O crescente número de casos de crianças com microcefalia no início do ano de 2016 

fez modificar o papel da medicina, da ciência e da comunidade, em resposta ao clamor 

midiático. Tais modificações repercutiram principalmente no processo de trabalho em saúde, 

influenciando nos cuidados as mulheres, crianças e no combate ao mosquito Aedes aegypti8. 

Entretanto, o Brasil enfrenta de forma quase ininterrupta, epidemias diferentes transmitidas pelo 

mesmo mosquito transmissor do vírus do zica (ZIKV), o Aedes aegypti, mas em nenhuma 

dessas a mídia foi tão alarmista como no caso da microcefalia por ZIKV.  

Apesar da cobertura midiática trazer a certeza de uma relação entre o ZIKV e a 

microcefalia em recém-nascidos9, configurando um aumento no agrupamento das anomalias 

congênitas no Nordeste brasileiro, sugere-se que outros fatores como os ambientais, 

socioeconômicos e biológicos estão relacionados à uma alta incidência de anomalias congênitas 

no estado5.  



 

 

Acredita-se que a incidência de anomalias congênitas no Rio Grande do Norte não seja 

diferente quando comparada a sua distribuição espacial antes e após ZIKV, isso porque outros 

fatores, como os já citados, sempre contribuíram para uma incidência alta de anomalias 

congênitas no estado. Nesta perspectiva, o objetivo do presente estudo é analisar a distribuição 

têmporo-espacial das taxas de incidência de anomalias congênitas no Rio Grande do Norte, 

antes e após a epidemia ZIKV através de uma análise geoestatística e correlação com os 

determinantes sociais em saúde.  

 

2. METODOS 
 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo ecológico com os dados de notificações 

de anomalias congênitas dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte (RN) no período 

pré e pós-ZIKV.  

 

2.1 Coleta de dados 

Os dados foram coletados a partir do registro de ocorrência de anomalias congênitas por 

município, independentemente do tipo, disponibilizados no site do DATASUS para consulta 

pública (www.datasus.gov.br) até o ano de 2014, tendo em vista que as informações já estavam 

consolidadas na base de dados. Quanto ao ano de 2015 e 2016, os dados foram extraídos do 

SINANNET e fornecidos pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de 

Saúde (SESAP-RN).  

Apesar da diferença das formas de notificar e alimentar o sistema de informação, assim 

como os diferentes tipos de anomalias, a presente investigação se limitou a tomar por base o 

número geral de notificações de anomalias congênitas, independentemente do tipo. 

 

2.2 Variáveis do estudo 

 Para os cálculos de incidência de anomalias foi utilizado o número de casos notificados 

de anomalia congênita por município dividido pela população de nascidos vivos do ano de 

2014, multiplicado pelo coeficiente de 1.000 nascidos vivos. A população referência de 

nascidos vivos para análise dos biênios foi a de 2014, tendo em vista a consolidação dos dados 

e disponibilidade na plataforma DATASUS. Os dados foram alocados em biênios 2005-2006 e 



 

 

2015-2016, tomando como marco referencial divisor o surgimento da microcefalia por ZIKV, 

registrado no ano de 2015.  

Para calcular a incidência de anomalias congênitas foi realizado o processo de 

agregação no IBM© Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0 e os dados 

foram trabalhados utilizando como unidade de análise os 167 municípios do Rio Grande do 

Norte. 

 

2.3 Análise dos dados  

A análise espacial dos dados e construção dos mapas temáticos foi realizada no 

software TerraView versão 4.2.2 do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE). Além 

disso, foi observada a possível formação de clusters no espaço, tomando por base as 

mesorregiões geográficas do estado analisado. 

No estudo utilizou-se o índice de Moran Local, desenvolvido para quantificar o grau 

de associação espacial a que cada localização do conjunto amostral está submetida, ou seja, 

para identificar a estrutura de correlação espacial que melhor descreve a dependência espacial 

da taxa de incidência de anomalias nos municípios do RN. A ocorrência de aglomerados e a 

determinação do padrão de significância desses aglomerados foram demonstrados pelo 

MoranMap e pelo LisaMap, respectivamente, sendo considerada como significância estatística 

o valor de p<0,05. 

Ao verificar a hipótese da dependência espacial, os valores de Moran podem ser 

positivos (correlação direta; valores semelhantes tendem a se localizar vizinhos) ou negativos 

(correlação inversa valores altos estarão cercados de valores baixos, e vice-versa). 

Para agrupamento dos municípios e classificação das incidências de anomalias, foi 

utilizado o método de ligação de Ward usando distância euclidiana para um nível de 

significância de 5%, obtendo-se 4 grupos particionados de acordo com a incidência de 

anomalias. Nesses grupos, foi verificada por meio do Teste Kruskal-Wallis a influência dos 

determinantes sociais de saúde (cobertura de saúde, desigualdade social, Produto Interno Bruno 

- PIB per capita, taxa de analfabetismo) na distribuição de anomalias congênitas no espaço 

territórial. 

 

3. RESULTADOS 

Foram analisados 167 municípios e agrupados em biênios através do número total de 

anomalias notificadas, independentemente do tipo e excluindo-se os casos ignorados. Nessa 



 

 

análise é possível observar que a anomalia congênita sempre ocorreu no estado do Rio Grande 

do Norte e que os casos notificados eram estáveis. Apesar de ser possível observar um aumento 

na incidência de anomalias, quando comparado com o biênio 2005-2006, de 16,9% (Figura 1), 

o aumento da taxa de anomalias congênitas entre os dois períodos foi considerável, passando 

de 11,83 casos/1.000 nascidos vivos, no período pré-ZIKV, para 14,24 casos/1.000 nascidos 

vivos no período pós-ZIKV.  

Houve agrupamento dos municípios quanto às médias de incidências de anomalias 

congênitas, sendo eles divididos em quatro grupos e classificados conforme descrito na tabela 

1. 

A distribuição espacial de anomalias no período pré-ZIKV não obedece um padrão de 

espalhamento territorial (Figura 2), mas ainda assim é possível visualizar através da análise do 

cartograma A que a Mesorregião Agreste Potiguar é a que concentra maior número de 

municípios com incidência muito alta de anomalias (n=10). 

A partir do surgimento de ZIKV em 2015, foi gerado o cartograma de anomalias 

congênitas pós-ZIKV (biênio 2015-2016), onde os municípios de incidência muito alta 

apresentam um padrão espacial de distribuição estatisticamente significativa (p=0,049) 

distribuídos em todas as Mesorregiões do Rio Grande do Norte, sendo a região Agreste Potiguar 

a que apresenta maior número de municípios (n= 20), conforme visualizado no cartograma B.  

O cartograma incidência de ZIKV no biênio de 2015-2016 apresenta uma distribuição 

semelhante ao cartograma de anomalias congênitas no mesmo período, revelando ainda que a 

Mesorregião Agreste Potiguar possui maior número de municípios (n=15) com incidência 

muito alta de ZIKV, onde aproximadamente 34,8% dos municípios da região possuem 

notificações de infecção por ZIKV. Apesar disso, a presente distribuição espacial não obedece 

um padrão de espalhamento (Moran = 0,027) e não tem evidências estatísticas (p=0,300), 

conforme observado no cartograma C. 

Avaliando através da análise de correlação de Spearman, o cartograma da incidência de 

ZIKV e anomalias congênitas no período 2015-2016 não revelou evidências de correlação 

estatisticamente significante, estando os cartogramas com uma correlação negativa fraca (r= -

0,06).  

Fazendo a análise das regiões com os determinantes sociais de saúde é possível perceber 

ainda que grupos de municípios que apresentam alta e muito alta incidência de anomalias 

congênitas (respectivamente, grupo 2 e 4) possuem alta desigualdade social (coeficiente GINI) 

e baixo PIB per capita, conforme os dados da tabela 2. 



 

 

 

4. DISCUSSÃO 

Apesar de no Rio Grande do Norte não ter ocorrido o aumento dos casos de anomalias 

e ter sido apontado pela mídia como um dos estados do Nordeste Brasileiro com maior 

incidência de microcefalia e diversas estratégias políticas e jurídicas terem sido implementadas 

pelo Governo Federal apenas após a epidemia de ZIKV9, a presente pesquisa parece revelar que 

o surgimento da epidemia de ZIKV no ano de 2015 não modificou o padrão de distribuição 

territorial e espacial das anomalias congênitas no estado do RN.  

Segundo Santos (2001)11, o território não é apenas fundamento do Estado-Nação, e 

sim um o conjunto de objetos e ações espaço humano e habitado, podendo ser formado por 

lugares contíguos e lugares em rede, assim como fluxo de pessoas e de matérias. É seguindo o 

conceito de rede que a saúde pública se sustenta e se organiza territorialmente. Entender se 

existe um padrão de distribuição de doenças no território auxilia a organização da saúde pública, 

quer seja com ações de assistência ou promoção e prevenção em saúde, principalmente 

envolvendo a questão da anomalias congênitas, cujos estudos são raros e na maioria das vezes 

limitados a hospitais12. 

 A mídia informal e a literatura científica indicaram os estados do Nordeste brasileiro 

como sendo a região mais acometida pela epidemia de microcefalia e ZIKV, sendo os estados 

de Pernambuco e Bahia com maiores casos notificados seguidos do Rio Grande do Norte com 

terceira maior taxa de notificações13.  Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, em 2015 foram notificados 311 casos suspeitos de 

ZIKV no estado e esse número aumentou em 400% alcançando um pouco mais de 1200 casos 

em 2016. Contudo, é importante salientar que esse aumento se refere aos casos notificados, não 

mantendo ainda uma relação causal entre a notificação e a confirmação de infecção do ZIKV. 

O presente estudo revelou uma distribuição espacial de anomalias congênitas 

estatisticamente significante (p=0,049) para o biênio 2015-2016, estando os casos de anomalias 

congênitas espalhados em todo espaço territorial, com uma concentração maior na Mesorregião 

pouco desenvolvida do Rio Grande do Norte chamada de Agreste Potiguar, fato esse também 

comprovado pela distribuição de infecção de ZIKV no mesmo período.  

Segundo dados do último Censo Populacional14, o Agreste Potiguar é uma região com 

municípios pequenos (7500 a 35.700 habitantes), o que pode favorecer a precariedade à 

assistência a saúde e um impacto negativo ao sistema público15. 



 

 

Vários trabalhos relatam que regiões com nível socioeconômico mais baixo 

apresentam maior frequência de escabiose, AIDS, sífilis e ainda o uso de medicamentos 

abortivos, sendo que todos esses fatores aumentam o risco de desenvolvimento de anomalia 

congênita2,16,17. Outro fator importante é que essas regiões concentram pessoas com menor nível 

socioeconômico, o que apresenta uma maior tendência a relações consanguíneas, elevado 

número de gravidezes, baixo número de consultas e acompanhamento pré-natal17 envolvendo 

assim a saúde da mulher e materno-infantil.  

As características das populações que influenciam a saúde são a distribuição de idade 

e gênero, características genéticas, crenças de saúde e atitudes culturais. Embora a diversidade 

das populações urbanas garanta que não existe um genótipo urbano, as características genéticas 

interagem com as condições ambientais para produzir fenótipos urbanos com resiliências e 

vulnerabilidades específicas da saúde18.  

No que tange o gênero, Carvalho (2013)19 afirma que as desigualdades corroboram 

para que a sociedade se estratifique, determinando também o acesso e uso diferenciado de 

cuidados de saúde, com consequências para a promoção desigual de saúde e bem-estar, 

prevenção e recuperação de doenças e sobrevivência. Essas diferenças acentuam-se quando 

consideradas as questões relacionadas ao gênero, pois maior prejuízo de saúde é constatado ao 

se observar que mulheres em situação de risco em nosso meio social. 

O presente estudo evidenciou que ter maior cobertura de saúde não modifica a 

incidência de anomalia congênita no município. É necessário avaliar como é feita a cobertura 

de saúde dos municípios, tendo em vista que a Política Nacional de Atenção Básica (2012)17, 

declara que a atribuição dos profissionais da atenção básica acaba sendo direcionada para 

assistência e garantia do cuidado e uma das formas apontadas para controle dos casos de 

anomalias é a prevenção primária, como por exemplo campanhas de vacinação e controle de 

doenças gestacionais2,20. Além disso, as diferenças regionais urbanas ou rurais onde as mulheres 

estão localizadas pode dificultar a mobilidade e influenciar no acesso aos serviços de saúde.  

Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge como proposta para 

modificação do modelo assistencial e reorganização da atenção primaria à saúde, sendo 

apontado em diversos estudos como uma medida que pode minimizar o impacto das anomalias 

ao SUS e ampliar o acesso à saúde2,15,17,21. A inclusão da interprofissionalidade como 

reorientadora das práticas em nova sistematização, visa garantir o princípio doutrinário da 

integralidade do SUS, possibilitando maior eficiência em caráter de prevenção e promoção da 

saúde da comunidade.  



 

 

A implementação de políticas públicas faz com que a taxa de mortalidade infantil caia 

principalmente devido o controle de doenças, fato que pode reduzir os casos de anomalia 

congênita e ser amplamente aplicável na atenção primária17. Tal fato corrobora com Santos et 

al. (2016)9 que aponta diversas estratégias a serem adotadas, inclusive com previsão legal, 

diante da epidemia de microcefalia experimentada pelo Brasil.  

Verificou-se ainda que municípios com maior desigualdade social e pior PIB per 

capita apresentaram maior incidência de anomalia, fato também observado em outro estudo16 

que constatou o nível econômico baixo influenciando com significância estatística o aumento 

dos casos de anomalias congênitas. Tal fato corrobora com a presente pesquisa, tendo em vista 

que a Mesorregião Agreste Potiguar pode ser classificada com menor distribuição de renda e 

maior desigualdade social. 

Apesar de no presente estudo não ter sido encontrado relevância estatística da 

correlação entre a taxa de analfabetismo e a incidência de anomalias congênitas nos municípios 

do Rio Grande do Norte, vários autores2,12,16,17,22 apontam que a baixa escolaridade reflete 

baixas condições socioeconômicas e elevada carência nutricional, fatores esses que estão 

associados diretamente ao desenvolvimento de anomalia congênita. Pessoas com melhor nível 

social e educacional apresentam maior acesso a saúde, a informação e possui hábitos de vida 

mais saudáveis17, o que pode reduzir a incidência de anomalias congênitas nessas regiões. 

Planejamento familiar e educação em saúde, orientação populacional, redução da idade 

materna, programas de vacinação, controle na venda de medicamentos abortivos, combate ao 

consumo de drogas, álcool e fumo são estratégias de políticas públicas e medidas econômicas 

que quando implementadas poderiam mudar o panorama de distribuição de anomalias 

congênitas no estado do Rio Grande do Norte2,9.  

Santos et al. (2016)9 aponta ainda a necessidade de participação da mídia, incluindo 

programas radiofônicos estatais, nesse processo e Camargo; Fortunato, (2015)23 revela em que 

a atuação midiática pode influenciar a política pública, tendo papel importante para que o 

governo direcione suas ações em saúde. Dessa forma, a mídia se configura como uma poderosa 

prática discursiva capaz de produzir sentidos que permite à sociedade compreender e lidar com 

as situações do cotidiano, a exemplo da epidemia de microcefalia. 

É de fundamental importância conhecer o perfil e a causa das doenças de um território 

para subsidiar o planejamento de políticas públicas de saúde24 e fortalecimento do sistema único 

de saúde, tendo a mídia um papel importante nesse processo, desde que realizada de maneira 

compromissada com a verdade e respaldada cientificamente25. Caso contrário, o pânico pode 



 

 

ser instalado, uma vez que mídia tem o poder de dizer sobre o que as pessoas devem falar26, 

podendo tal fato ser observado durante a epidemia de ZIKV e microcefalia, onde a mídia revela 

a ineficiência do poder público de controlar a epidemia e estimula o consumo desenfreado de 

repelentes para evitar o contato com o agente transmissor Aedes aegypt, conforme aponta o 

autor6 em seu estudo. 

Não foi possível observar nos cartogramas a formação de cluster com significância 

estatística, mesmo tomando como base a junção de casos de anomalias e notificações de ZIKV. 

A hipótese levantada para justificar essa correlação pode estar vinculada ao baixo número de 

casos de anomalias congênitas em muitos municípios, o que influencia diretamente no padrão 

de distribuição espacial e regiões com alta incidência de anomalia e alta incidência de ZIKV 

não sofrerem influência entre si. 

Convém salientar que a atuação midiática e governamental direcionou a assistência às 

crianças com anomalias congênitas, em especial, a microcefalia, estimulando e ampliando os 

centros de reabilitação, assim como mobilizando o combate ao mosquito e desenvolvendo apoio 

tecnológico, educacional e de pesquisa. Os autores do presente estudo não desmerecem essas 

ações, corroborando ainda com o estudo de NETO et al. (2017)27 que aponta a qualidade das 

informações pela mídia auxiliando a prevenção de doenças e estimulação da promoção da 

saúde. No entanto, apesar das limitações do estudo ecológico, é importante frisar que os dados 

parecem revelar que anomalia congênita é uma constante no estado do RN, o que denota a 

necessidade de ações permanentes e centradas em outros fatores não revelados pela mídia 

durante a epidemia do Zica Vírus e o aumento dos casos de microcefalia, tais como o 

fortalecimento da atenção primária e o controle dos determinantes sociais em saúde.  

 

5. CONCLUSÕES 

Certamente a atuação midiática traz impactos na saúde pública, no entanto, as políticas 

governamentais, diante da epidemia de ZIKV e Microcefalia, giraram em torno de ações 

pontuais de assistência às anomalias instaladas e ao controle do mosquito Aedes aegypt, 

apontado na literatura como um vetor em potencial do ZIKV. No entanto, os dados da presente 

pesquisa revelam que as anomalias sempre aconteceram e parecem ter uma alta incidência fora 

desse período ZIKV, o que nos faz sugerir a necessidade de outras medidas governamentais 

direcionadas à modificação dos determinantes sociais de saúde envolvidos no fenômeno em 

estudo, tais como os cuidados e controle dos fatores ambientais, socioeconômicos e biológicos 

também apontados como responsáveis pela epidemia de anomalias de microcefalia no país.   
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Figura 1: casos notificados de anomalias congênitas de acordo com os biênios estudados. 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC e SESAP-

RN.  

Figure 1: reported cases of congenital anomalies according to the studied biennia. Source: 

MS/SVS/DASIS - Information System on Live Births - SINASC and SESAP-RN 

 

 

 

Grupos N % Média das incidências Classificação 

1 53 31,74 5,09 Incidência média 

2 22 13,17 8,62 Incidência alta 

3 60 35,93 2,81 Incidência baixa 

4 32 19,16 8,73 Incidência muito alta 

Tabela 1: Classificação dos grupos quanto a média de incidência de casos de anomalia 

congênitas no período estudado. Legenda: “N” corresponde ao número de municípios do Rio 

Grande do Norte.  

Table 1: Classification of groups with mean incidence of congenital anomalies in the study 

period. Legend: "N" corresponds to the number of municipalities of Rio Grande do Norte. 

 

 



 

 

 
 

 

 
Figura 2 - Cartograma da análise espacial das taxas de anomalias congênitas em geral (por 

1.000 nascidos vivos) e Zica Vírus (por 10.000 habitantes) no biênio 2015 - 2016 no Rio Grande 

do Norte no período estudado.  Fonte: SESAP-RN. Cartograma A: distribuição espacial no 

biênio 2005 a 2006. Cartograma B: distribuição espacial no biênio 2015-2016. Cartograma 

C: distribuição espacial no biênio 2015-2016.  

Figure 2 - Cartogram of spatial analysis of the rates of congenital anomalies in general (per 

1,000 live births) and Zica Virus (per 10,000 inhabitants) in the biennium 2015-2016 in Rio 

Grande do Norte in the period studied. Source: SESAP-RN. Cartogram A: spatial distribution 

in the biennium 2005 to 2006. Cartogram B: spatial distribution in the biennium 2015-2016. 

Cartogram C: spatial distribution in the biennium 2015-2016 
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Determinantes sociais de saúde Grupos Média 
Desvio 

Padrão 
Valor-p 

Cobertura de saúde 

1 95,83 13,49 

0,066 
2 100,00 0,00 

3 98,63 6,63 

4 98,87 6,40 

Desigualdade 

1 0,52 0,05 

0,052* 
2 0,51 0,05 

3 0,50 0,04 

4 0,50 0,05 

PIB per capita** 

1 9.383,14 4.912,11 

0,037* 
2 7.510,03 2.668,19 

3 11.019,49 7.980,45 

4 9.200,29 6.047,47 

Taxa de analfabetismo 

1 24,93 5,78 

0,425 
2 27,32 5,09 

3 25,88 4,88 

4 26,82 5,33 

Tabela 2: Comparação dos grupos de municípios de acordo com a incidência de casos de 

anomalias congênitas por grupo com os determinantes sociais. Legenda: *Valores 

estatisticamente significantes.  

Table 2: Comparison of groups of municipalities according to the incidence of cases of 

congenital anomalies per group with social determinants. Legend: * Statistically significant 

values. 

 


