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RESUMO 

Introdução: Atualmente as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti são consideradas um 

problema de saúde pública mundial, com a hipótese que fatores socioeconômicos e ambientais 

estariam envolvidos no aumento da incidência de arboviroses, sendo o Zika (ZIKV) um dos 

arbovírus de maior impacto na saúde que cocirculam no Brasil, e o Rio Grande do Norte um 

dos estados nordestinos com maior número de casos de ZIKV.  Objetivo: verificar a possível 

relação de indicadores que refletem a desigualdade social sobre a distribuição espacial dos 

casos de ZIKV em um estado do Nordeste brasileiro no Biênio 2015-2016. Métodos: estudo 

ecológico com dados das notificações de casos de ZIKV e indicadores sociodemográficos do 

estado do Rio Grande do Norte calculados a partir de dados da Secretaria de Estado de Saúde 

Pública do RN (SESAP-RN), DATASUS e Instituo Brasileiro de Geografia (IBGE). Os dados 

foram analisados no Terraview versão 4.2.2, no GeoDa versão 1.12 e no IBM SPSS Statistics 

21. Resultados: Observou-se que tanto a Taxa Média de Incidência (TMI) de casos de ZIKV 

no biênio de 2015-2016 (Moran=0,139; p= 0,03) quanto a TMI de violência (Moran= 0,295; 

p= 0,02), renda média domiciliar (Moran= 0,344; p=0,01), taxa de desemprego (Moran= 

0,231; p=0,01) e densidade domiciliar (Moran= -0,073; p=0,01) obedeceram um padrão 

geográfico de distribuição espacial. Na análise de regressão linear múltipla as variáveis TMI 

de incidência de violência em 2014, a renda domiciliar média em 2010 e a densidade 

populacional explicaram 61,2% da variação da TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 (R2 

ajustado = 0,612).Conclusão: Nesse estudo municípios com mais notificações de violência e 

renda média favorável, como a capital, detêm maiores TMI de casos de ZYKV, fenômeno 

mediado possivelmente pela existência de serviços de saúde mais sensíveis à notificação 

nesses municípios.  

Palavras-chave: Zika vírus; violência; indicadores de saúde; epidemiologia. 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Aedes aegypti-transmitted arboviruses are currently considered a worldwide 

public health problem, with the hypotesis that socioeconomic and environmental factors 

would be involved in the increased incidence of arboviruses coirculate in Brazil, and Rio 

Grande do Norte is one of the northeastern states with the highest number of cases of ZIKV. 

Objective: To verify the possible relationship of indicators that reflect social inequality on the 

spatial distribution of ZIKV cases in a Northeastern Brazilian state in the 2015-2016 

Biennium. Methods: an ecological study with data from case reports of ZIKV and 

sociodemographic indicators of the state of Rio Grande do Norte calculated from data from 

the State Department of Public Health (SESAP-RN), DATASUS and the Brazilian Institute of 

Geography (IBGE). Data were analyzed in Terraview version 4.2.2, GeoDa version 1.12 and 

IBM SPSS Statistics 21. Results: Both the Mean Incidence Rate (IMR) of ZIKV cases in the 

2015-2016 biennium (Moran = 0.139; p = 0.03) regarding violence IMR (Moran = 0.295; p = 

0.02), mean income (Moran = 0.344; p = 0.01), unemployment rate (Moran = 0.231; p = 0.01) 

and home density (Moran = -0.073; p = 0.01) obeyed a geographical pattern of spatial 

distribution. In the multiple linear regression analysis the variables IMR of violence incidence 

in 2014, mean income in 2010 and population density explained 61.2% of the ZIKV IMR 

variation in the 2015-2016 biennium (adjusted R2 = 0.612). In this study, municipalities with 

more reports of violence and favorable mean income, such as the capital, have higher IMR of 

ZYKV cases, a phenomenon possibly mediated by the existence of health services more 

sensitive to notification in these municipalities. 

Keywords: Zika virus; violence; health indicators; epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

As arboviroses são doenças ocasionadas por um grupo de vírus ecologicamente 

denominado arbovírus, esses apresentam a característica de serem transmitidos por 

artrópodes, na maior parte das vezes, mosquitos hematófagos (MENEZES et. al., 2016). No 

geral esses arbovírus circulam entre os animais silvestres, mas tem especificidade por 

hospedeiro e mantêm-se em ciclos enzoóticos em poucas espécies de vertebrados e 

invertebrados (LOPES, NOZAWA e LINHARES, 2014). 

OS arbovírus que atualmente se destacam no cenário mundial por sua importância 

epidemiológica pertencem aos gêneros Flavivirus, como é o caso da Dengue e ZIKV; e ao 

Alphavirus, à exemplo do Chikungunya. Esses são alguns dos arbovírus com maior impacto 

na saúde que cocirculam no Brasil (BRASIL, 2019; CAMPOS et. al., 2018). Só entre os anos 

de 2015 e 2016 foi confirmado no Brasil, um total de 1.681 óbitos por dengue, 227 por 

Chikungunya e 13 por ZIKV (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018). 

E no Brasil o ZIKV, tem se tornado um desafio emergente de saúde pública a nível 

mundial (DONALISIO; FREITAS e VON ZUBEN, 2017). O ZIKV tem associação com uma 

série de distúrbios neurológicos à exemplo da Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e 

malformações congênitas, em destaque a microcefalia (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). É 

transmitido por mosquito do gênero Aedes, sendo seus principais vetores o Aedes aegypti e 

Aedes albopictus. Existindo ainda a possibilidade de transmissão sexual, sanguínea e neonatal 

e suspeita-se ainda da possível transmissão por outros fluídos orgânicos a exemplo do suor e 

da saliva (CATARINO e BORGES-COSTA, 2017; BRASIL, 2019). 

Apontado como um dos estados com maior número de casos de ZIKV, o estado do RN 

encontra-se inserido neste contexto epidemiológico, com um total de 8.743 casos suspeitos, 

deste se confirmaram 113 casos em 2015 e em 2016 foram notificados 5.971 com 

confirmação de 205 casos desta enfermidade (SESAP, 2016). 

A literatura tem indicado o envolvimento de determinantes ambientais e 

socioeconômicos na disseminação de arboviroses, ressaltando a importância de não se 

negligenciar a influência destes determinantes para que se possa conhecer o perfil e a causa 

das doenças de um território, como é o caso do ZIKV, sob a premissa de que esse 

conhecimento é fundamental na fomentação de estratégias de planejamento e gestão em saúde 

para o enfrentamento desta enfermidade (NUNES, 2016; MENEZES et. al., 2016). 
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Assim o processo de saúde-doença está condicionado a uma complexidade de fatores 

que estão relacionados às condições de vida dos indivíduos, sendo essas características 

identificadas como Determinantes Sociais da Saúde (DSS) (SANT’ANA et. Al., 2010).  

Os DSS correspondem aos fatores socioeconômicos, culturais, éticos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e 

também fatores de risco na população (BUSS e FILHO, 2007). E o estudo dessas 

características, em conjunto com as situações de saúde, permite identificar onde e como 

devem ser realizadas as intervenções em saúde pública, de forma a proporcionar um maior 

impacto com o objetivo de reduzir as iniquidades (LOPES, NOZAWA e LINHARES, 2014). 

E uma ferramenta que cada vez mais tem sido utilizada para visualização territorial 

dos riscos a saúde é o Sistema de Informação Geográfica (SIG), que por meio de um conjunto 

de técnicas de tratamento e exposição de informações georreferenciadas, permitem a 

visualização de eventos de saúde em mapas, se apresentando como ferramenta importante 

para conexão entre saúde-ambiente e assim permite uma melhor compreensão do processo de 

saúde-doença nas coletividades (CÂMARA, MONTEIRO, FUCKS e CARVALHO, 2004; 

NETO et. al., 2014). 

É sob essa perspectiva que este trabalho tem por objetivo este trabalho busca 

investigar se indicadores de vulnerabilidade social estaria influenciando na distribuição 

espacial dos caos no estado do RN, presumindo de que este estado apresente características 

socioambientais favoráveis a propagação de arboviroses. 

Por fim, espera-se que esse estudo possa contribuir para uma melhor compreensão da 

influência de indicadores de saúde sob a incidência de ZIKV, servindo como um norte para o 

planejamento de ações que proporcionem a promoção da saúde, prevenção e controle desta 

arbovirose. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a distribuição espacial da incidência de ZIKV e sua correlação com 

indicadores de desigualdade social no estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

a) Obter a distribuição das taxas de incidência de ZIKV nos municípios do estado 

do RN; 

b) Analisar a evolução temporal dos casos de ZIKV nos anos de 2015 e 2016; 

c) Analisar a incidência de ZIKV e sua correlação com indicadores 

socioeconômicos e demográficos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo refere-se a uma revisão de literatura a respeito de temáticas 

relacionadas ao estudo. Inicialmente é abordado o histórico da situação epidemiológica da 

doença aguda pelo ZIKV. Na segunda seção é apresentada a dinâmica ambiental e ecológica 

do vetor Aedes sp, além do seu comportamento vetorial. Logo em seguida é descrita algumas 

das ações de vigilância e controle vetorial do ZIKV e finalizamos com uma seção que discute 

o uso da Análise Espacial nos estudos das arboviroses, como uma ferramenta útil no 

entendimento da distribuição da doença e na formulação de estratégias para controle do vetor. 

 

3.1 HISTÓRICO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA AGUDA PELO 

ZIKV 

O ZIKV foi isolado pela primeira vez, em 1947, em macacos Rhesus na floresta Zika 

localizada em Uganda, África e depois, migrou para o oeste da África e para a Ásia, na 

década de 1940 (CANÇADO, 2018). 

A primeira epidemia do ZIKV fora da área endêmica, correspondente à África e 

Sudeste da Ásia, foi a partir do ano de 2007, quando se notificou vários casos de infecção pelo 

vírus na Ilha de Yap, situada nos Estados Federados da Micronésia, com 49 casos 

confirmados dos 185 casos suspeitos (DUFFY et. al., 2009; ORTEGA-MORALES, CUETO-

MEDINA e RODRIGUES, 2016).  

Após esse período, no ano de 2013 houve uma grande epidemia na Polinésia Francesa, 

localizada no oceano pacífico, um território pertencente à França. E a partir desse território o 

vírus atingiu inúmeras Ilhas do pacífico nos anos de 2014 e 2015, tais como: Nova Caledônia, 

Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji, Samoa e Ilha de Páscoa (MUSSO e GUBLER, 

2016; MALLET, VIAL e MUSSO, 2015). 

Em outubro de 2015 o vírus foi detectado em outros países pertencentes à América e 

caribe como, Suriname, Venezuela, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Panamá, Guiana 

Francesa, El Salvador, Haiti, Porto Rico e Martinica (MUSSO e GUBLER, 2016). Enquanto 

nos países europeus a exemplo da França, Espanha, Reino Unido, e Belgica, até 2017, foram 

constatados apenas casos importados de outros países que apresentaram surto (SPITERI et. 

al., 2015). De acordo com Ikejezie et. al., (2017) fatores que explicariam essa disseminação 

do ZIKV no continente americano pode ser o elevado fluxo de viagens, presença de um vetor 

adaptado ao clima, fato que permite sua manutenção e proliferação, além de uma população 

imunologicamente suscetível. 
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Também em 2015 ocorreram os primeiros relatos de ZIKV no Brasil, mais 

especificamente na cidade de Camaçari, no estado da Bahia, a partir de um surto de doença 

caracterizada por sintomas de erupção maculopapular, febre, mialgia/artralgia e conjuntivite, 

onde após análise de amostras sorológicas pela Universidade Federal da Bahia, por PCR de 

transcrição reversa (RT-PCR), ficou constatada a infecção por ZIKV. Foi realizada também 

análise filogenética a qual demonstrou que a sequência genética obtida pertencia à linhagem 

asiática (CAMPOS, BANDEIRA e SARDI, 2015; ARAÚJO et.al., 2018). 

O RN, também foi um dos primeiros estados brasileiros a ter registro sobre a 

ocorrência de ZIKV, sendo inicialmente detectado no município de Natal e posteriormente, no 

município de São Gonçalo do Amarante (SESAP, 2015; ZANLUCA et. al., 2015). Ao final 

do ano de 2015 foram notificados 8.743 casos suspeitos e destes se confirmaram 113 casos e 

no ano de 2016, entre o período de janeiro a novembro, registrou-se 5.971 notificações de 

casos suspeitos dos quais se confirmaram 205 casos (SESAP, 2016).  Atualmente há a 

transmissão autóctone do ZIKV em mais 19 unidades da federação: Alagoas, Amazonas, 

Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e 

Tocantins (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015; LIMA-CAMARA, 2016). 

Dentre as hipóteses para inserção do vírus no país está a de que o ZIKV teria sido 

introduzido durante a Copa do Mundo FIFA Brasil durante os meses de Junho e Julho de 

2014 e a segunda suposição seria que o vírus teria se instalado em solo brasileiro em agosto 

de 2014 durante o Campeonato Mundial de canoagem sediado no Rio de Janeiro, sendo um 

aspecto comum em ambos os eventos o intenso fluxo de pessoas vindas de diversos países 

com diferentes contextos epidemiológicos que teria possibilitado a introdução do vírus (SVS, 

2014; MUSSO, 2015).  

O surto de infecção pelo ZIKV foi identificado na região Nordeste do Brasil no início 

de 2015, no mês de setembro do mesmo ano as autoridades de saúde começaram a obter 

relatos de médicos sobre um aumento no número de recém-nascidos com microcefalia 

(SCHULER-FACCINI, 2016; ALBURQUERQUE et. al., 2018). E em novembro de 2015, o 

governo brasileiro reconhece e anuncia a relação entre o ZIKV e a microcefalia, após o vírus 

ter sido identificado em amostras de sangue e tecidos de um recém-nascido com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas gestantes (BARBOSA et. al., 2016; 

ALBUQUERQUE et. al., 2018).  
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No Brasil, entre 2010 e 2014, a incidência de microcefalia era de, em média, 163 casos 

por ano no Brasil, esse número aumentou para 1.581 casos de microcefalia e outras alterações 

do sistema nervoso no ano de 2016, não existe registro de confirmação apenas no Acre 

(WHO, 2016). 

A microcefalia apesar de não ser uma doença em si, é um sinal de destruição ou déficit 

do crescimento cerebral, que quando de origem genética classifica-se como primária e quando 

resultante de evento danoso que atingiu o cérebro em crescimento, no fim da gestação ou no 

período peri e pós-natal é tida como secundária. Suas sequelas vão depender de sua etiologia e 

da idade em que ocorreu o evento, onde quanto mais precoce a afecção, mais graves serão as 

anomalias do sistema nervoso central (SNC), podendo cursar com diversas alterações, dentre 

as mais frequentes a deficiência intelectual, paralisia cerebral, epilepsia, dificuldade de 

deglutição, anomalias dos sistemas visual e auditivo, além de distúrbio do comportamento 

(TDAH e autismo) (FRANÇA et. al., 2016). 

Além dos casos de microcefalia outra complicação ocasionada pelo ZIKV, confirmada 

pelo Ministério da Saúde (MS), foi a SGB cujo diagnóstico se baseia em manifestações 

clínicas de fraqueza muscular em membros inferiores e na clássica dissociação proteíno-

citológica no líquido cefalorraquidiano. Para alguns casos de SGB causados pelo ZIKV, o 

surgimento das manifestações clínicas é bastante precoce, em torno de duas semanas após a 

infecção clinicamente manifestada (ZANLUCA et. al., 2015). 

A associação da infecção pelo ZIKV com distúrbios neurológicos e malformações 

congênitas acarretou impactos na saúde, que levaram o ZIKV se tornam um problema de 

saúde pública mundial, apesar de ser considera uma enfermidade aguda de manifestações 

brandas e autolimitadas (BRASIL, 2019). 

Os impactos dessas arboviroses na morbimortalidade tem se intensificado à medida 

que um número elevado de indivíduos tem sido acometido por essas e por suas 

consequências, e os surtos desta doença tem repercutido negativamente sobre os serviços de 

saúde, frente à ausência de tratamento, vacinas, e as estratégias de prevenção e controle que 

parecem ineficazes (DONALISIO, FREITAS e VON ZUBEN, 2017). 

Diante desse panorama há um incentivo por parte da vigilância epidemiológica para 

realização das notificações dos casos de ZIKV e de suas comorbidades como a Microcefalia e 

a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), sinalizando que isso se trata de uma forma de manter os 
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profissionais de saúde em alerta e sensíveis à notificação e, por conseguinte contribuir para 

desencadeamento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental (HERLING et. al., 

2016; VASCONCELOS et. al., 2015).  

No Brasil, todas as anomalias congênitas reconhecidas são registradas no Sistema de 

Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), responsável por recolher informações sobre 

todos os nascidos vivos do país e estima-se que tenha cobertura de mais de 95% (BRASIL, 

2015). E a partir da Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, dengue, 

chikungunya e ZIKV são doenças de notificação compulsória, e com isso todo caso suspeito 

e/ou confirmado deve ser obrigatoriamente notificado ao Serviço de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sendo as notificações repassadas 

disponibilizadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 

2001).  

Esse contexto epidemiológico do ZIKV tem trazido muitas preocupações em 

decorrência do contexto social e ecológico nas Américas favorecer a disseminação de 

arboviroses e a ocorrência de casos graves associados à circulação viral; e do fato da atual 

estratégia para combater o vetor, na maioria das áreas, parecer ineficaz; bem como o clima e 

as condições ambientais se mostrarem ser adequados à atividade do vetor (DONALISIO, 

FREITAS e VON ZUBEN, 2017) o que demostra o quanto a ocorrência de ZIKV está 

relacionada com a dinâmica e a ecologia do seu vetor (TAUIL, 2002). 

3.2 DINÂMICA AMBIENTAL E ECOLOGIA DO VETOR AEDES SP. 

 De acordo com Lima-Camara (2016) alguns dos fatores que tem favorecido a 

emergência e disseminação das arboviroses são a interferência e modificação no ecossistema 

pela ação do homem, o desordenado crescimento populacional urbano, o processo de 

globalização e ampliação do intercâmbio internacional e as mudanças climáticas. A ausência 

de medidas efetivas de prevenção e controle do vetor é também apontada como obstáculo de 

combate às epidemias de arboviroses (LIMA-NETO, 2016).  

Por se tratar de uma doença vetorial a ocorrência de ZIKV está intimamente ligada à 

ecologia e distribuição do seu vetor, a distribuição do seu hospedeiro as variáveis ambientais e 

a forma como o homem ocupa o espaço em que está inserido (TAUIL, 2002). 

 Os insetos vetores do ZIKV no Brasil são mosquitos da família Culicidae, que 

pertencem ao gênero Aedes do subgênero Stegomyia. Sendo as espécies Aedes aegypti e 
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Aedes albopictus as que estão associadas à transmissão do ZIKV no país e que se encontram 

amplamente dispersa em áreas urbanas (BRASIL, 2019; ZARA et. al., 2016). 

 O desenvolvimento do mosquito do gênero Aedes dura em torno de 8 a 10 dias. Seu 

ciclo de vida é constituído por uma fase aquática de três estádios de desenvolvimento: ovo, 

larva e pupa e uma fase terrestre que equivale ao mosquito. Onde as fêmeas depositam os 

ovos diretamente em água ou em recipientes com água, e após 2 a 3 dias em condições 

adequadas de umidade e temperatura, esses ovos eclodem e posteriormente as larvas emergem 

e em seguida tem início à fase de pupa, e depois emerge o mosquito. Ao surgirem eles passam 

a se alimentar de néctar de fluidos açucarados de variadas fontes. Toda via as fêmeas são 

fortemente hematófagas e atacam durante o dia (GOMES, SCIAVICO e EIRAS, 2006). 

Trata-se de mosquitos generalistas com aptidão para utilizar variados tipos de 

criadouros, sejam naturais (ex.: ocos de árvores e cascas de frutas) sejam artificiais (pneus, 

vidros, prato sob vasos de plantas e outras situações) desde que encontrem condições 

favoráveis (BRAGA e VALLE, 2007). 

Atualmente o Aedes sp tem sido associada cada vez mais ao meio urbano. Acredita-se 

que sua disseminação nesses espaços urbanos se deve as pressões antrópicas, por ter causado 

destruição dos habitats naturais do vetor que até então viviam naturalmente em ambiente 

silvestre. Isso fez com que parte da população silvestre sofresse um processo seletivo que veio 

a favorecer a disseminação e sobrevivência da espécie em aglomerados humanos (ZARA et. 

al., 2016). 

Para melhor compreender a dinâmica de transmissão das doenças por vírus, Zara et. 

al., (2016) considera importante conhecer as semelhanças e diferenças na etimologia do Aedes 

aegypti e Aedes albopictus por serem determinantes nas principais arboviroses com impactos 

significativos sobre a saúde pública. 

Apresentam semelhanças como ter hábitos diurnos e ter sua densidade fortemente 

influenciada pela pluviosidade. E tem diferenças consideráveis, onde o Aedes albopictus se 

dispersa mais facilmente no ambiente rural, semi-silvestre e silvestre, sendo habitualmente 

encontrado em lugares com baixa densidade populacional, no entanto em locais povoados, é 

mais frequente no peridomicílio; seus hospedeiros mais frequentes são o ser humano e aves; 

apresenta capacidade de se adaptar a temperaturas frias, tornando-se dormentes em períodos 

de inverno em regiões temperadas. Enquanto o Aedes aegypti evita temperaturas mais baixas 
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e sua dispersão são favorecidos em meio urbano, preferencialmente no intra e no 

peridomicílio. (PAUPY et al., 2009) 

Porém o Aedes sp tem apresentado grande capacidade de adaptação a diferentes 

condições ambientais consideradas não comuns para essa espécie, tais como a presença de 

larvas em recipiente com água poluída (TAUIL, 2002) e locais de altitude elevada. Estas 

características juntamente com o fato de que quando o período embrionário do mosquito 

acontece em ambiente úmido os ovos podem permanecer por mais de um ano em locais seco 

e, portanto, sendo resistente a dessecação, tem dificultado o seu controle vetorial e 

consequentemente contribuído para expansão das arboviroses (ZARA et. al., 2016). 

Logo, a biologia destes vetores está relacionada às características locais e regionais, 

como clima e as modificações ambientais ocasionadas pela ação do homem. Assim, o 

conhecimento e a vigilância dessas particularidades tornam-se essencial para aplicação de 

medidas mais eficazes no controle vetorial do ZIKV (LIMA-CAMARA, 2016). 

 

3.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE VETORIAL DO ZIKV 

A vigilância é definida como a observação continuada da distribuição e tendências da 

incidência de doenças por meio de coleta sistemática de dados e a disseminação dessas 

informações, com objetivo de contribuir para o planejamento e a implementação de medidas 

de saúde pública para proteção, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, assim 

como para promoção da saúde (BARSIL, 2019). 

A partir do pacto pela saúde e da publicação da portaria 3.252, no ano de 2009, 

ampliou-se as ações denominadas como vigilância em saúde a estados, Distrito federal e 

municípios, os quais passaram a ser mais responsabilizados por adotarem um papel de 

gestores da vigilância. E dentre essas ações encontra-se a vigilância em saúde ambiental, 

compreendida por um conjunto de ações propiciadoras de conhecimento e detecção de 

mudanças de fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 

saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores 

de riscos ambientais que estejam relacionados às doenças ou outros agravos à saúde 

(OLIVEIRA e CRUZ, 2015). 

A relação saúde-ambiente por ser influenciada por relações entre agentes e 

hospedeiros e envolver fatores de risco biológicos, fazem com que as ações de prevenção nos 
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sistemas de saúde se estruturem por intermédio de várias formas de vigilância, tendo por 

objeto central o controle dos modos de transmissão das doenças e dos fatores de risco. O que 

torna os processos para controle de vetores, como é o caso do Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, um importante objeto de investigação em saúde e ambiente, por se tratarem de 

vetores para arbovírus de significativos impactos na saúde pública (DONALISIO; FREITAS 

e VON ZUBEN, 2017). 

A vigilância de fatores de riscos biológicos relacionados aos vetores transmissores de 

doenças tem por finalidade o mapeamento de áreas de risco em determinados territórios 

utilizando a vigilância entomológica, o que envolve detectar as características, presença, 

índices de infestação, avaliação da eficácia dos métodos de controle, e as suas relações com a 

vigilância epidemiológica quanto à incidência e prevalência destas doenças e seu impacto, 

além da interação com a rede de laboratórios de saúde pública e a inter-relação com as ações 

de saneamento, visando o controle ou a eliminação dos riscos (LIMA-CAMARA, 2016). E é 

sob essas premissas que se fundamenta as estratégias de controle do Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, principais vetores do ZIKV. 

O controle vetorial do Aedes sp, até o século XX, se dava através da eliminação 

mecânica de criadouros; quando não era possível a eliminação, tratavam-se os criadouros com 

larvicidas juntamente com outros tipos de inseticidas, no entanto muitas vezes não se 

alcançava sucesso com essa estratégia, devido fatores relacionados a aspectos de 

infraestrutura das cidades, tais como baixas coberturas na coleta de lixo e intermitência no 

abastecimento de água (COSTA et. al., 2011, BRAGA E VALLE, 2007). Outro fator que 

propiciou a disseminação e sobrevivência da espécie em aglomerados humanos foi às 

pressões antrópicas por ter levado a destruição dos habitats naturais desta espécie (LIMA-

CAMARA, 2016). 

Diante deste insucesso nestes métodos de controle para Aedes e o atual cenário de 

surtos e epidemias de ZIKV, Chikungunya e Dengue, tornou-se imprescindível à adoção de 

estratégias mais específicas, e que possam fornecer sustentabilidade às ações estabelecidas 

pelas redes de vigilância, além de ensejarem a análise de sua efetividade. No Brasil 

atualmente se encontram em andamento algumas estratégias e inovações tecnológicas para 

controle vetorial, as quais já estão sendo incorporadas ao Programa Nacional de Controle da 

Dengue (PNCD) criado em 2002 (ZARA et. al., 2016). 
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O PNCD trata-se de um programa gerido pelas Secretarias Municipais de Saúde com o 

apoio do Ministério da Saúde (MS) e dos estados, que apresenta por finalidade o controle do 

vetor através de dez componentes principais, a saber: vigilância epidemiológica, combate ao 

vetor, assistência aos pacientes, integração com atenção básica, ações de saneamento 

ambiental, ações integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social, 

capacitação de recursos humanos, legislação, sustentação político-social e acompanhamento e 

avaliação do PNCD (BRASIL, 2002). 

Dentre as estratégias contidas no PNCD estão as de controle mecânico e químico com 

o foco em detectar, destruir ou destinar adequadamente reservatórios naturais ou artificias de 

água que possam servir de depósito para os ovos do Aedes e cujas ações apresenta como 

protagonistas principais os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a 

Endemias (ACE), em parceria com a população, como responsáveis por promover essas 

ações.  

Os ACS são responsáveis ainda pela estratégia de promoção de ações educativas 

durante a realização de visitas domiciliares com o objetivo de garantir a sustentabilidade da 

eliminação dos criadouros pelos proprietários dos imóveis, na tentativa de romper a cadeia de 

transmissão das arboviroses (BRASIL, 2009). Logo esses métodos consistem na adoção de 

práticas capazes de eliminar ou reduzir a população vetorial e os criadouros ou diminuir o 

contato do mosquito com o homem.  

Outro mecanismo de controle adotado é o controle biológico, o qual se baseia no 

emprego de predadores ou patógenos com potencial para reduzir a população vetorial, como 

por exemplo, os peixes e os invertebrados aquáticos, que comem as larvas e pupas, e os pató-

genos que liberam toxinas, como bactérias, fungos e parasitas (OLIVEIRA e CRUZ, 2015). 

Além destes mecanismos supracitados, diversas tecnologias têm sido implementadas 

como alternativas no controle do Aedes aegypti, com diferentes mecanismos de ação 

englobando medidas sociais, monitoramento seletivo da infestação, dispersão de inseticidas, 

novos agentes de controle químico e biológico e procedimentos moleculares para controla 

populacional dos mosquitos (ZARA et al., 2016). 

As novas estratégias baseadas em alternativas inovadoras no controle de vetores estão 

em processo de desenvolvimento e avaliação. Parte delas consiste em novos métodos e 

práticas que aprimoram o controle das formas imaturas do mosquito (ovo, larvas e pupas) 
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como, por exemplo, abordagem eco-social que se destaca pela participação social, na 

educação em saúde, manejo ambiental para eliminação mecânica sistemática de potenciais 

criadores, e uso de compostos naturais com ação larvicidas como os óleos vegetais produzidos 

a partir de cascas de frutas cítricas (ZARA et al., 2016; NETO et al., 2016). 

Há ainda outros métodos que envolvem novas tecnologias de controle de Aedes 

aegypti na sua forma adulta, sendo destaque neste grupo estratégico a utilização o de materiais 

impregnados com inseticidas, a introdução da bactéria Wolbachia em mosquitos Aedes, e a 

liberação de mosquitos transgênicos. No entanto cabe salientar que os resultados das 

experiências com esses métodos ainda são conflitantes e as análises preliminares de custo-

efetividade deixam dúvidas com relação à factibilidade da incorporação universal de telas 

impregnadas, por exemplo, aos programas nacionais de controle (ZARA et al., 2016). 

Ainda de acordo com Braga e Valle (2007) uma ação importante da vigilância no 

contexto das arboviroses, diante as desigualdades socioeconômicas e de infraestrutura e o 

perfil de resistência dos mosquitos aos inseticidas, é o monitoramento das situações regionais 

a partir do mapeamento de risco, para a adoção de um conjunto adequado de medidas de 

controle vetorial.  

No entanto, encontra limitação nesta estratégia de mapeamento de risco para 

arboviroses as quais estão relacionadas à qualidade das informações dos sistemas de 

notificações, que de acordo com Petersen et. al. (2016) afirma que no Brasil, ainda não é 

possível conhecer o número real de infecções pelo ZIKV uma vez que cerca de 80% dos casos 

infectados não irão manifestar sinais ou sintomas. Outro fator agravante deste cenário foi a 

introdução dos vírus Chikungunya e ZIKV, que ocasionou dificuldades para diagnostico 

diferencial das arboviroses por estas apresentarem sinais e sintomas clínicos semelhantes, 

dificultado a adequada notificação dos casos (MUSSO et. al., 2015). 

Assim, o setor saúde encontra-se frente a um grande desafio para gerenciar e 

monitorar as ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, para o 

enfrentamento não só do ZIKV como das demais arboviroses veiculadas por esse vetor como 

a dengue e o Chikungunya (ZANLUCA et. al., 2015). Nunes e Pimenta (2016) relatam a 

necessidade de mais estudos científicos e pesquisa ao tocante às consequências dessas 

doenças a nível individual e coletivo, incluindo o estudo da patogenicidade da doença, a 

influência da interação entre os diversos vírus, e por fim incluir o desenvolvimento de novas 
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drogas eficazes no tratamento da doença e de suas comorbidades, incluindo aquelas mais 

graves, como as lesões neurológicas e comportamentais.  

Há muito também a ser investigado sobre as novas tecnologias que estão sendo 

implementadas como alternativas no controle do gênero Aedes, e para tanto se faz necessário 

conhecer cada vez mais como se estabelece o comportamento vetorial do ZIKV no ambiente, 

uma vez que sua incidência encontra-se relacionadas a um conjunto de fatores tais como 

socioeconômicos e ambientais. E é nessa perspectiva que as análises espaciais, por meio das 

técnicas de geoprocessamento, tem se destacado na identificação de áreas de risco e como 

ferramenta no planejamento de estratégias de controle vetorial. 

3.4 ANÁLISE ESPACIAL DAS ARBOVIROSES  

O uso da análise espacial é uma prática antiga em estudos da distribuição de doenças, 

sendo um exemplo clássico e pioneiro, a pesquisa de Jonh Snow ao analisar uma epidemia de 

cólera no ano de 1854 em Londres, por meio do mapeamento para localizar óbitos e 

relaciona-los com abastecimento de água por diferentes bombas públicas e com isso 

demonstrar que o conhecimento da relação espacial entre esses dados foi fundamental na 

compreensão do fenômeno (EMILE, 2018). 

Ela mensura dados considerando sua localização espacial, incorporando o espaço na 

análise de dados. Constituindo-se inicialmente de uma análise exploratória e uma visualização 

dos dados, que em geral se dá por meio de mapas. Com isso essa técnica permite descrever a 

distribuição das variáveis de estudo, buscar a ocorrência de padrões na distribuição espacial, 

bem como identificar observações atípicas (outliers) em relação ao tipo de distribuição 

(CÂMARA, MONTEIRO, FUCKS e CARVALHO, 2004). 

A visualização espacial das variáveis a serem estudadas na análise espacial é realizada 

por meio de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que irão realizar o tratamento 

computacional de dados geográficos, localizados na superfície terrestre e representados numa 

projeção cartográfica, que no âmbito da saúde possibilitam visualizar a distribuição 

geográfica da doença no decorrer do tempo e o seu deslocamento (JÁCOMO et. al., 2010). 

As técnicas de análise espacial podem ainda colaborar para detectar área vulneráveis, 

em que os problemas de saúde ocorrem com maior frequência, sendo uteis também no 

monitoramento e controle de eventos da saúde, assim como na avaliação dos impactos de 

intervenções em saúde e desta forma colaborar com subsídios para a vigilância 
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epidemiológica, haja vista proporcionar uma visão mais ampla da situação das doenças no 

espaço, corroborando na escolha de estratégias e intervenção especifica de acordo com a 

necessidade da população (NETO et. al., 2014). 

Essa técnica tem sido cada vez mais empregada em estudos para analisar no âmbito 

espacial e temporal a distribuição das doenças, dentre elas as arboviroses, por permitir a 

vigilância do vetor e das consequências dos processos epidêmicos (ALMEIDA e SILVA, 

2018). De acordo com Pereira (2018), a análise espacial é de suma importância frente a uma 

situação de epidemia por permitir delimitar as áreas de maior risco. 

O contexto epidemiológico, com áreas de alta infestação pelo Aedes aegypti e 

cocirculação de arbovírus enfrentados pelo Brasil, sinalizou a necessidade de implementação 

de estratégias de vigilância e controle que pudessem considerar as características intraurbanas, 

bem como os aspectos espaço-temporais, para identificação de áreas de maior risco de 

ocorrência de surtos e epidemias (ALMEIDA, 2008). 

Atualmente, priorizam-se a análise da dinâmica de transmissão das arboviroses, com 

incorporação de modelos estatísticos espaciais e técnicas de geoprocessamento, a fim de 

compreender seu contexto de produção e difusão. A espacialização tornou-se uma importante 

ferramenta para o planejamento das ações de controle, por subsidiar a aplicação de estratégias 

de controle baseadas na identificação de áreas de risco e períodos de risco, permitindo 

aperfeiçoar a aplicação dos recursos e da mão de obra. A identificação de áreas de maior 

vulnerabilidade é de grande relevância para a tomada de decisões e implementação de 

medidas de diferentes magnitudes, na vigilância em saúde (SILVA et. al., 2015; BARBOSA e 

DA SILVA, 2015). 

 Segundo Lins e Candeia (2018), tanto na prevenção quanto no combate à arboviroses, 

a espacialização dos casos é importante na análise e avaliação de riscos à saúde pública 

coletiva, particularmente as relacionadas com o meio ambiente e com o perfil socioeconômico 

da população. Sob essa perspectiva o Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma 

ferramenta de apoio ao controle de arbovírus, por evidenciar áreas de maior intensidade de 

transmissão, identificar áreas mais vulneráveis ao vetor e planejar ações de controle. Além 

disso, a maior potencialidade desses sistemas é permitir a análise conjunta destes dados, 

buscando aperfeiçoar as atividades de vigilância epidemiológica e entomológica, bem como 

de programas de informações dirigidas a grupos populacionais específicos (BESSA JÚNIOR 

et. al., 2013). 
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Portanto, a avaliação da fragilidade do ambiente, agregada à identificação de áreas 

com maior risco de infecção é imprescindível para a elaboração de programas preventivos e 

de controle das arboviroses, onde nesse sentido as técnicas de espacialização apresentam-se 

como importante ferramenta no entendimento da incidência dessas doenças e no possível 

combate ao seu vetor. Bem como, as técnicas de geoprocessamento são ferramentas capazes 

de espacializar os casos de ZIKV no território, possibilitando definir as regiões de 

proliferação da epidemia para que sejam tomadas as decisões pelos órgãos competentes.  

Alguns estudos com enfoque na análise espacial na área podem ser citados, como o de 

Bessa Júnior et. al., (2013) que buscou analisar a distribuição espacial de dengue na zona 

urbana do município de Mossoró/RN e concluíram que o uso de SIG permitiu uma melhor 

visualização da endemia no município e se mostrou um instrumento eficaz para o 

planejamento da vigilância em nível local. Corroboram com esse mesmo achado Carvalho, 

Magalhães e Medronho (2017) ao analisarem a distribuição espacial dos casos de dengue no 

município do Rio de Janeiro. 

Assim, a aplicação da análise espacial tem se apresentado como importante ferramenta 

na avaliação da distribuição espacial de arboviroses e na compreensão dos fatores que podem 

estar relacionados à incidência dos casos. 

E com a finalidade de melhor explicar as relações entre os indicadores 

sociodemográficos, abordados neste estudo, com a incidência de ZIKV elaborou-se a Figura 2 

referente a um Framework indicando como essas variáveis se interagem. 
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Figura 1. Framework das relações entre os indicadores sociodemográficos e a incidência de 

ZIKV. Santa Cruz, 2019. 

4 METODOLOGIA 

4.1 DESENHO, LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO 
Trata-se de um estudo ecológico, cuja unidade de estudo é os municípios do estado do 

RN. Este estado encontra-se situado na Região Nordeste do Brasil e tem por limites o Oceano 

Atlântico a norte e a leste, o estado da Paraíba a Sul e o Ceará a Oeste, sendo dividido em 167 

municípios, possuindo uma área total de 52.811,110 Km², o que equivale a 3,42% da área do 

Nordeste e a 0,62% da superfície do Brasil23. 

Segundo o Instituo Brasileiro de Geografia (IBGE), o estado do RN é dividido por 

quatro mesorregiões geográficas, agrupadas segundo critérios sociais e econômicos similares: 

litoral potiguar (formado por 25 municípios), agreste potiguar (formado por 43 municípios), 

central potiguar (formado por 37 municípios), oeste potiguar (formado por 62 municípios) 

(Figura 1) (BRASIL, 2010). 
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4.2 COLETA DE DADOS E VARIÁVEIS ESTUDADAS  
 

Para cálculo da variável dependente, Taxa Média de Incidência (TMI) de ZIKV, os 

dados acerca das notificações de casos de ZIKV foram alocados no biênio 2015-2016, 

tomando como marco referencial o surto da microcefalia por ZIKV, obtido através do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo disponibilizados pela Secretaria de 

Estado de Saúde Pública do RN (SESAP-RN). Mesma origem das notificações de violência, 

que compuseram uma das variáveis independentes analisadas, a TMI de Violência. 

Os dados relacionados à violência foram alocados no ano de 2014, ano em que 

supostamente as crianças com diagnóstico de microcefalia por ZIKV foram concebidas. Nesse 

caso, foram contempladas as notificações em qualquer uma de suas modalidades (violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências). 

Para a determinação da Taxa Média de Incidência (TMI) de ZIKV e TMI de violência 

foi utilizado o número de casos notificados por 10.000 habitantes para cada município do 

estado. 

Outras variáveis independentes analisadas neste estudo foram a Renda Média 

Domiciliar per capta 2010, Taxas de Desemprego 2010, Analfabetismo 2010, Abastecimento 

Figura 2. Divisão do estado do Rio Grande do Norte segundo as mesorregiões 
geográficas. Santa Cruz, 2019. Fonte: Google Imagens. 
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de água 2010, Instalações sanitárias 2010, e Índice de Gini 2010 e Produto Interno Bruto 

(PIB) de 2013. Estas variáveis foram coletadas a partir da plataforma DATASUS, na aba 

“Informações de Saúde”, restringindo à procura a aba de informações demográficas e 

socioeconômicas e sendo coletadas referentes ao período em que as mesmas estivessem 

disponíveis em períodos próximos ao ano de 2015, ano este ao qual se confirmou o surto de 

ZIKV no país. 

Compuseram também como variáveis independentes deste estudo, as variáveis Taxa 

de urbanização em 2010 e densidade domiciliar em 2010, ambas obtidas no site do IBGE.  

Para melhor compreensão de que se trata cada variável analisada neste estudo, 

realizou-se uma descrição conceitual, com o respectivo banco de dados onde a informação 

está disponível (Quadro 1).  

Por estas informações estarem disponíveis na internet para consulta livre na forma de 

dados agregados por municípios, sem identificação nominal, não houve qualquer 

possibilidade de dano de ordem físico ou moral na perspectiva do indivíduo e das 

coletividades, sendo, portanto respeitados os princípios contidos na resolução 466/12, capitulo 

IV, e dispensando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sem prejuízo do 

posterior processo de esclarecimento. Desse modo, o presente artigo não demandou 

submissão em Comitê de Ética. 

Quadro 1- Caracterização conceitual das variáveis do estudo. Santa Cruz, 2019. 

VARIÁVEIS DO ESTUDO 
NOME DA VARIÁVEL DEFINIÇÃO FONTE 

Incidência de ZIKV em 2015 Taxa de manifestação de ZIKV no ano de 2015. SINAN- 
SESAP-RN 

Incidência de ZIKV em 2016 Taxa de manifestação de ZIKV no ano de 2015. SINAN- 
SESAP-RN 

TMI de ZIKV no biênio 2015-
2016 

Corresponde a somatória do número de casos nos anos 
de 2015 e 2016 divididos pelo total da população nestes 
referidos anos em razão a cada 100.000 habitantes. 

SINAN- 
SESAP-RN 

TMI de violência em 2014 Corresponde a incidência de violência no ano de 2014 
em razão do total da população neste referido ano. 

SINAN- 
SESAP-RN 

Renda Média Domiciliar per 
capta 2010 

Média das rendas domiciliares per capta das pessoas 
residentes em determinado espaço geográfico, no ano 
considerado.  

DATASUS 

Taxas de Desemprego 2010 Proporção (%) da população residente economicamente 
ativa de 16 anos e mais que se encontra sem trabalho na 
semana de referência, em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado. 

DATASUS 
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Analfabetismo 2010 Proporção de analfabetos na população total. DATASUS 
Abastecimento de água 2010 Distribuição percentual da população moradora 

atendidas com Abastecimento de água em 2010. 
 

DATASUS 

Instalações sanitárias 2010 Distribuição percentual da população moradora 
atendidas com Instalações sanitárias 2010. 
 

DATASUS 

Índice de Gini 2010 Grau de desigualdade existente na distribuição de 
indivíduos segundo a renda domiciliar per capta. 

DATASUS 

Produto Interno Bruto (PIB) de 
2013 

Valor do PIB municipal. Os valores são apresentados 
em milhares de reais correntes, não sendo aplicado 
nenhum deflator ou fator de correção. 

DATASUS 

Taxa de urbanização em 2010 Corresponde ao percentual de pessoas em domicílios em 
situação urbana em relação ao total da população. 

IBGE 

Densidade domiciliar em 2010 Corresponde a relação entre pessoas moradoras nos 
domicílios particulares ocupados. 

IBGE 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS  
A base cartográfica (shape) utilizada foi a do IBGE, obtida em seu próprio site. 

Inicialmente foram construídos mapas temáticos das variáveis supracitadas, fase que se 

constituiu na análise exploratória dos dados espaciais. Sua produção se deu utilizando o 

software TerraView 4.2.2., no qual, para a legenda do quantitativo da distribuição da TMI de 

ZIKV no biênio 2015-2016 foi dividido em cinco faixas, por meio da opção de divisão 

“passos iguais” , onde  para a comparação visual e confecção da composição da legenda 

utilizou-se um dégradé, em que a representação do conjunto de municípios com a pior 

situação está em tom mais escuro. 

A análise de dependência espacial foi executada utilizando-se o índice de Moran 

Global que estima a autocorrelação espacial, podendo variar entre -1 e +1, além de fornecer a 

significância estatística do mesmo (valor de p) e que 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). 

Foi analisada a presença de clusters pelo índice de Moran local (LISA), que determina 

a dependência dos dados em relação aos seus vizinhos. Este indicador consiste em identificar 

padrões de associação espacial que podem caracterizar a ocorrência de agrupamentos (ou 

clusters) entre os polígonos estudados. Tais dados foram apresentados através dos boxmap 

(apresenta a presença de clusters sem considerar a significância), Moran map (apresenta os 

clusters com significância estatística). 
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Com o software GeoDa versão 1.12 (Spatial Analysis Laboratory, University of 

Illinois, Urbana- Champaign, Estados Unidos) foi realizada a análise bivariada LISA para 

avaliação da correlação espacial entre a variável desfecho (TMI de ZIKV no biênio 2015-

2016) e as variáveis independentes que apresentaram distribuição espacial com base na 

análise no Índice de Moran Global e que, portanto, atenderam aos critérios estabelecidos para 

a análise bivariada. Assim, pode-se visualizar a associação linear entre uma variável xk no 

local i, xk i e a lag espacial correspondente para a outra variável Wyi l (lkl = xk ‘Wyi/n). Para 

tanto, foram construídos os mapas temáticos com cada par de variáveis e verificado a sua 

significância estatística. 

A dependência espacial poderá ser direta ou inversa de acordo com o valor do Moran 

encontrado. E as relações entre os vizinhos nos clusters poderão ser dos tipos: Alto-Alto (altas 

TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 e altas taxas da variável independente), Baixo- Baixo 

(baixas TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 e baixas taxas da variável independente), Alto-

Baixo (altas TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 e baixas taxas da variável independente), 

Baixo-Alto (baixas TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 e altas taxas da variável 

independente). 

As variáveis independentes deste estudo que demonstraram significância estatística na 

de análise de autocorrelação, independentemente do seu valor de Moran, foram  testadas pelo 

modelo de regressão espacial multivariada no software GeoDa versão 1.12 e o modelo que 

mais se enquadrou para melhor representação da relação das variáveis foi o modelo clássico 

de regressão linear múltipla. Para a realização desta análise de regressão utilizou-se o 

programa estatístico IBM SPSS Statistics 21, ficando no modelo final as variáveis 

independentes que melhor predisseram a Taxa Média de incidência de ZIKV no biênio 2015-

2016. 

5 RESULTADOS 

Os dados ora apresentados se referem aos 167 municípios que compõem o estado do 

RN representados pelos polígonos dos cartogramas. 

A Figura 3 apresenta a distribuição da TMI de ZIKV a cada 10.000 habitantes 

separadamente para os anos de 2015 e 2016, além do cartograma com o indicador para o 

biênio 2015-2016. 
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Foi observada a existência de autocorrelação espacial para a TMI de ZIKV no ano de 

2015 (p= 0,04), não sendo encontrada para o ano de 2016 (p=0,07). Contudo no cálculo da 

TMI para o biênio de 2015-2016 foi possível verificar a autocorrelação na distribuição destes 

casos, com coeficiente global de Moran de 0,139 e p = 0,03 (Figura 3). 

No cartograma que representa a distribuição no biênio 2015-2016 (Figura 2c), pode-se 

verificar que a mesorregião do litoral potiguar, onde se localiza a capital do estado, é que 

aparece com maior número de municípios com altas TMI de ZIKV.  

Em relação à análise de dependência espacial para as variáveis independentes, não se 

encontrou autocorrelação espacial para a taxa de abastecimento de água (Moran = 0,001, p = 

0,46), analfabetismo (Moran = 0,039, p = 0,18), índice de Gini (Moran = 0,049, p = 0,22), 

instalações sanitárias (Moran = 0,001, p = 0,46), Produto Interno Bruto (PIB) (Moran = 0,007, 

p= 0,42) e Taxa de Urbanização (Moran = -0,032, p= 0,24), com isso esses indicadores não 

 

Figura 3. (a) Mapa temático da TMI de ZIKV em 2015, (b) Mapa temático da TMI de ZIKV em 2016, (c) 
Mapa temático da TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 com o respectivo valor de Moran Global e sua 
significância estatística. Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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atenderam aos critérios estabelecidos para serem considerados para a uma análise espacial 

bivariada (LISA), e, por conseguinte não foram incluídos nas análises posteriores. Nesse 

sentido, serão consideradas a TMI de Violência, Renda Média Domiciliar, Taxa de 

Desemprego e Densidade Domiciliar. 

Para essas variáveis apresentamos o BoxMap que mostra a autocorrelação das 

variáveis no território do RN.  
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Na análise dos cartogramas pode-se perceber que a mesorregião do leste potiguar foi a 

que mais apresentou aglomerados do tipo alto-alto relativo à TMI de ZIKV no biênio de 

2015-2016 (figura 4a) e TMI de Violência (figura 3b). Para essa última taxa também 

apresentou aglomerados alto-alto em parte da mesorregião do agreste potiguar (figura 3b). 

Este tipo de aglomerado foi evidenciado na mesorregião do central potiguar para a renda 

média domiciliar (figura 4c). Já para a taxa de desemprego o aglomerado alto-alto 

concentrou-se em parte da mesorregião central e oeste potiguar (figura 4d). Enquanto que 

Figura 4. a) Mapa da autocorrelação espacial BoxMap da TMI de ZIKV no biênio 2015-2016, b) Mapa da TMI de 
Violência em 2014 c), Mapa da autocorrelação espacial BoxMap da Renda Média Domiciliar em 2010, d) Mapa da 
autocorrelação espacial BoxMap da Taxa de Desemprego, e) Mapa da autocorrelação espacial BoxMap da Densidade 
Domiciliar em 201,. Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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para a Densidade domiciliar encontrou-se mais aglomerados do tipo baixo-alto tanto para as 

mesorregiões oeste, agreste quanto leste potiguar (figura 4e). 

No MoranMap é possível verificar todos os aglomerados significativos, os 

cartogramas são apresentados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. a) Mapa da autocorrelação MoranMap da TMI de ZIKV no biênio 2015-2016, b) Mapa da 
autocorrelação MoranMap da TMI de Violência em 2014, c) Mapa da autocorrelação MoranMap da 
Renda Média Domiciliar em 2010, d) Mapa da autocorrelação MoranMap da Taxa de Desemprego, e) 
Mapa da autocorrelação MoranMap da Densidade Domiciliar em 2010,. Estado do Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2019.  
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Para essa análise pode-se observar que os municípios da mesorregião leste potiguar, 

como Natal e outros que compõem a Região Metropolitana da capital, como Extremoz e 

Parnamirim apresentaram aglomerados significativos do tipo alto-alto relativos tanto a TMI 

de ZIKV no biênio de 2015-2016 como para TMI de violência e renda média domiciliar, 

porém não emergiram para a taxa de desemprego e Densidade Domiciliar (Figura 5). 

 É possível verificar ainda que, para renda média domiciliar, um aglomerado do tipo 

alto-alto emergiu para municípios da mesorregião central potiguar, mais especificamente os 

da microrregião do Seridó Oriental (figura 5c). Enquanto para a Densidade domiciliar foi 

observado aglomerados significativos do tipo alto-baixo para os municípios da mesorregião 

central potiguar: Ouro Branco, Cruzeta e São Rafael (figura 5e).  

As variáveis independentes que apresentaram autocorrelação no território, calculados 

pelo Moran Global significativo, foram relacionadas espacialmente à variável dependente, por 

meio da análise bivariada LISA, os resultados gráficos são apresentados e comentados abaixo. 
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Quando da análise bivariada espacial (LISA), os municípios da mesorregião leste 

potiguar tais como Extremoz, Natal e São Gonçalo emergiram como aglomerados com alta 

TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 e alta TMI de violência (Figura 6 a). Extremoz e Natal 

também aparecem com alta TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 e alta renda domiciliar. Este 

último achado também foi evidenciado para o município de Parnamirim (Figura 6 b). 

Figura 6: Distribuição dos Clusters da correlação espacial bivariada LISA da TMI de ZIKV no biênio 
2015-2016 com: a) TMI de violência em 2014, b) Renda Média domiciliar per capta em 2010, c) Taxa de 
Desemprego em 2010 e d) Densidade domiciliar em 2010. Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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Observou-se que municípios da mesorregião central potiguar: Serrinha, Caicó e 

Timbaúba dos Batistas apresentaram uma alta TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 e baixa 

taxa de desemprego (Figura 6 c). 

Foram encontrados aglomerados com alta TMI de ZIKV no biênio 2015-2016 com 

alta Densidade domiciliar apenas no município de Santana do Seridó, o qual pertence à 

mesorregião central potiguar. Observou-se ainda, regiões com alta TMI de ZIKV e baixa 

Densidade domiciliar nos municípios da mesorregião central potiguar: São Rafael e São José 

do Seridó, assim como para os da mesorregião leste potiguar: Maxaranguape e Extremoz.  

Na regressão linear múltipla, para verificar se a TMI de violência, a renda média 

domiciliar, a taxa de desemprego e a Densidade domiciliar seriam capazes de prever a TMI de 

ZIKV verificou-se que a TMI de violência, Renda média domiciliar e a Densidade domiciliar 

são capazes de explicar 61,2% da variação da TMI de ZIKV (R² ajustado = 0,612). Essa 

análise resultou em um modelo estatisticamente significativo [F (3,163) = 85,65; p= <0,001; 

R² ajustado = 0,612], demonstrando que a TMI de violência (β = 0,484, t = 7,364, p= < 0,001) 

e Renda média domiciliar (β = 0,178, t = 2,933, p = 0,004) e Densidade domiciliar (β = 0,275, 

t = 4,875, p= < 0,001) são previsores da TMI de ZIKV.  
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6 DISCUSSÃO  

No caso do RN, foi possível observar que as TMI para o ZIKV, no biênio 2015-2016, 

obedeceram a um padrão geográfico de distribuição espacial, com municípios da Região 

Metropolitana de Natal emergindo com alta TMI de ZIKV e alta TMI de violência e renda 

média domiciliar, as taxas de densidade domiciliar e desemprego formaram aglomerados mais 

difusos no território. Essa fraca relação da TMI de ZIKV com a taxa de desemprego no 

espaço foi evidenciada mais uma vez na análise de regressão múltipla, onde a mesma não se 

mostrou como um preditor para TMI de ZIKV. 

Esses achados corroboram sobre a importância dos indicadores de desigualdades 

sociais para o entendimento do processo saúde-doença de uma população (NUNES e 

PIMENTA, 2016; BUTLER, 2016; ALMEIDA, COSTA E RODRIGUES, 2019; ISHITANI 

et. al., 2006). Pesquisas já apontam correlação entre determinantes sociais de saúde como, 

baixa escolaridade e baixa renda e ZIKV e suas consequências, a exemplo da microcefalia 

(BUTLER, 2016; DE ARAÚJO et.al., 2018; MARINHO et.al., 2016). 

Em consonância com este estudo, outras pesquisas ressaltam que Densidade domiciliar 

elevada é um fator predisponente para ocorrência de arboviroses (NHANTUMBO, 

PESSANHA e PROIETTI, 2012; SILVA e MACHADO, 2018; ALMEIDA, COTA e 

Tabela 1. Modelo de regressão linear múltipla com os preditores da variável dependente Taxa 

Média de Incidência de ZIKV no biênio 2015-2016. 

 Coeficiente não 

padronizado 

Coeficiente 

padronizado 

 

B Erro 

padrão 

Beta t p 

(Constante) -1,000E-

013 

0,49  0,000 1,000 

Incidência de violência 

em 2014 

0,484 0,066 0,484 7,364 0,000 

Renda Média 

Domiciliar em 2010 

0,178 0,061 0,178 2,933 0,004 

Densidade domiciliar 

em 2010 

0,275 0,056 0,275 4,875 0,000 
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RODRIGUES, 2019).  Segundo Almeida, Cota e Rodrigues (2019), a densidade populacional, 

assim como a taxa de urbanização compreendem uns dos fatores sociais de destaque para a 

infestação dos vetores das arboviroses, o Aedes aegypti e albopictus, os quais têm se 

caracterizado pelo seu comportamento sinantrópico e antropofílico, acompanhando o homem 

e seu deslocamento, facilitando sua distribuição geográfica. 

Alves (2018) sugere que a elevada incidência de ZIKV no RN está associada à alta 

densidade populacional; por este estado atrair com frequência um número considerável de 

turistas em virtude de suas belezas naturais, o que favorece disseminação do vírus. Ele associa 

ainda a alta incidência de ZIKV às condições climáticas favoráveis e um sistema de 

saneamento ambiental precário que favorecem a proliferação do vetor, onde análises 

entomológicas apontam para presença expressiva dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes 

albopictus. 

Segundo Morais, Valentim e Costa (2018), ao analisar a relação entre produção do 

espaço urbano e a ocorrência de arbovirose no estado do RN, o aumento da taxa de 

urbanização no estado contribuiu para elevação da Densidade Demográfica e conferiu maior 

clareza aos problemas socioambientais e saneamento básico e enfatizam que os mesmos 

impactam negativamente na saúde da população e intensificam a disseminação de 

arboviroses.  

Vale destacar, que em menos de um ano após sua introdução no país, o vírus ZIKV se 

distribuiu desigualmente por todas as regiões do Brasil, concentrando maior número de casos 

nas regiões Nordeste e Sudeste e posteriormente passou a exibir transmissão continuada em 

grande parte do território brasileiro (BUTLER, 2016; MARINHO et. al., 2016; ALMEIDA, 

COTA E RODRIGUES, 2019). 

No estado do RN foram notificados 329 casos de ZIKV em 2015 e 1.534 em 2016, 

sendo destes 1.029 (67%) dos casos em Natal, seguido por Mossoró com 94 (6%). No ano de 

2015, outro estado nordestino que se destacou por sua alta incidência de ZIKV com 213/100 

mil habitantes foi o estado da Bahia. Em 2016 além do Nordeste outra região com registros e 

alta incidência de ZIKV foi o centro-oeste brasileiro com uma incidência de 218,8/100 mil 

habitantes, com destaque para o estado de Mato Grosso (663,8/100 mil habitantes) e Goiás 

(152,5/100 mil habitantes) (ASSIS, AMARAL e DE MENDONÇA, 2014).  
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Garcia (2018) aponta dentre os determinantes para aumento dos casos ZIKV as 

dificuldades no controle vetorial, aliado as marcantes desigualdades que caracterizam o país, 

contribuindo para que a febre pelo ZIKV e sua consequência mais devastadora - a 

microcefalia em bebês - se tornassem males endêmicos que atingem principalmente famílias 

pobres, residentes nas regiões menos desenvolvidas. 

Outro ponto a ser discutido é a relação da renda média domiciliar, TMI de Violência e 

da Densidade domiciliar com a TMI de ZIKV, que também foi evidenciada em outros estudos 

(DE ARAÚJO et. al., 2018; ISHITANI et. al., 2006; FERNANDES e GOMES, 2018) que 

encontraram baixas condições socioeconômicas associadas ao aumento da incidência de 

ZIKV e de suas comorbidades a exemplo da microcefalia, e ressaltam ainda que más 

condições socioeconômicas podem comprometer o desenvolvimento fetal, seja por ocasionar 

acesso restrito aos serviços de saúde e a vulnerabilidade social, seja pela dificuldade da mãe 

em compreender as reais necessidades do seu bebê.   

De acordo com Abreu (2016) quanto mais baixo os recursos econômicos e o grau de 

escolaridade, menor o saneamento básico e mais desfavorável às condições ambientais 

favorecendo com isso as infecções pelo ZIKV. 

Estudos ressaltam a importância de não negligenciar a influência dos determinantes 

sociais, econômicos e ambientais que estejam relacionados ao ZIKV, uma vez que conhecer o 

perfil e a causa das doenças de um território torna-se fundamental para subsidiar o 

planejamento de políticas públicas de saúde e fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS). O que poderia, para a região apontada nesse estudo, reduzir os agravos e a 

modificação do cenário territorial (NUNES e PIMENTA, 2016; ZANLUCA et. al., 2015). 

No caso especifico deste estudo, possivelmente um dos fatores que tenham 

corroborado para a existência de uma correlação entre alta TMI de ZIKV no biênio de 2015-

2016 com alta renda média domiciliar seja o fato de que esses municípios com melhor renda 

(capitais e região metropolitana) sejam os que possuem melhor notificação de casos, 

característica esta também observada por Ishitani et. al. (2006) ao realizar estudo ecológico 

com coleta de dados em Sistemas de Informação em Saúde (SIS). Isso pode estar relacionado 

com as condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica em cada área 

geográfica para detectar, notificar e investigar os casos (ASSIS, DO AMARAL e DE 

MENDONÇA, 2014; FERNANDES e GOMES, 2018). 
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Apesar de Cardia e Schiffer (2002) apontar que a violência é pouco vista enquanto 

determinante de saúde, neste estudo foi possível verificar correlação direta com os municípios 

com altas TMI de ZIKV, onde o aglomerado alto-alto emergiu na mesorregião leste potiguar, 

que abrange a Região Metropolitana de Natal, capital do estado, exatamente com serviços de 

saúde mais sensíveis na detecção e notificação dos casos. Achado que reforça a hipótese 

anterior. 

No Atlas da violência 2018, especificamente na região Nordeste tem se verificado um 

aumento de mais de 80% nas taxas de mortes violentas entre 2006-2016, sendo o estado do 

RN líder no ranking com uma taxa de 53,4 homicídios por 100 mil habitantes.  A pesquisa 

chama atenção de que esse índice possa ser ainda maior tanto em decorrência da taxa de 

mortes violentas por causa indeterminada, quanto à disparidade dos registros de homicídios 

entre o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e os registros policiais (IPEIA, 

2018). Todo esse cenário reforça a importância de investimentos em uma arquitetura 

institucional que capacite os estados a lhe assegurar ferramentas de governança a fim de que 

efetivamente sejam implantadas políticas de pacificação. 

Pesquisas apontam que a ocorrência da violência está associada a fatores 

socioambientais como concentração populacional elevada, desigualdade na distribuição de 

riquezas, iniquidades na saúde, baixa renda familiar entre outras situações, e que esses fatores 

configuram em desigualdades sociais de acesso ao consumo de bens essenciais a vida como 

acesso aos serviços de saúde (CARDIA e SCHIFFER, 2002; MORAIS, VALENTIM e 

COSTA, 2018).  

De acordo com Ferri et al. (2007) a violência está associada com distúrbios ao longo 

da vida e, quando ocorre durante a gestação, associa-se a desfechos neonatais negativos. A 

incidência de violência vai implicar em indicadores de saúde bastante negativos para as 

diferentes populações, sendo considerado um problema de saúde pública com  repercussões 

na saúde individual e coletiva, exigindo da área da saúde a formulação de práticas e de 

serviços específicos (DE MELO JORGE, KOIZUMI E TONO, 2007; DAHLBERG E KRUG, 

2006).  
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Apesar de nesta pesquisa não se ter encontrado uma correlação no espaço entre a TMI 

de ZIKV com indicadores relacionados ao saneamento, como abastecimento de água e 

instalações sanitárias, Bueno (2017) situa que o fato de o ZIKV ser transmitido, 

principalmente, pela picada do mosquito Aedes Aegypit, o que revela uma ineficácia de ações 

de prevenção e controle de vetores e que evidencia problemas de urbanização, saneamento, 

bem como de desigualdade social, requerendo deste modo, mudanças estruturais para além do 

enfoque biomédico.  

Outra variável deste estudo que não se encontrou autocorrelação espacial, por isso não 

foi levada ao modelo multivariado, foi à taxa de urbanização, embora se trate de um fator 

considerado por estudiosos desta temática, predisponente ao aumento na incidência de ZIKV 

e outras arboviroses (DONALISIO, FREITAS e VON ZUBEN, 2017; DE ASSIS 

MENDONÇA et. al., 2009; NHANTUMBO, PESSANHA e PROIETTI, 2012; MORAIS, 

VALENTIM e DA COSTA, 2018).  

Uma das limitações deste estudo foi não georeferenciar informações utilizando níveis 

geográficos mais detalhados que pudessem verificar a existência de áreas nesses municípios, 

regiões essas de grande vulnerabilidade.  Análises espaciais por pontos, ou utilizando recortes 

como bairros poderiam evidenciar essas diferenças, fruto das desigualdades do país, uma vez 

que, por vezes os estudos envolvendo dados de áreas, como neste estudo, os dados estão 

disponíveis apenas de maneira agregada, quando o objeto de estudo diz respeito a 

características e relacionamentos individuais, e que em decorrência dos efeitos de escala e de 

agregação de áreas, os coeficientes de correlação podem ser diferentes a nível individual, 

podendo ocasionar o que se chama de “falácia ecológica” (CÂMARA, CARVALHO, CRUZ 

e CORREIA, 2004).  

Outra limitação incorre sob as possíveis desvantagens de se trabalhar com banco de 

dados secundários que é não permite ao pesquisador controlar possíveis erros decorrentes de 

digitação e de registro, além de possíveis subnotificações. No entanto, acredita-se que, por se 

tratar de dados nacionais oficiais, seus resultados permitiram o alcance dos objetivos 

propostos. 

Por fim, entendendo que para que haja um melhor controle de vetores de doenças, 

fazem-se necessárias tanto ações de saúdes como também políticas que integrem mobilização 

social, educação ambiental, melhorias de habitação e saneamento, compreendemos que apesar 

deste estudo apresentar um delineamento de correlações ecológicas, as contribuições desta 
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pesquisa, certamente oferecerão subsídios gerados para políticas públicas com ênfase nas 

ações preventivas, que poderão ser usadas como critério para repartição mais equânime dos 

recursos públicos, priorizando as regiões que apresentam os piores indicadores de saúde.  

7 CONCLUSÃO 

Este estudo demonstrou que municípios da mesorregião do leste potiguar, como a 

capital Natal e sua região metropolitana, com mais notificações de violência, renda média 

favorável, detêm maiores TMI de casos de ZYKV, fenômeno mediado possivelmente pela 

existência de serviços de saúde mais sensíveis à notificação nesses municípios. E apesar de ter 

emergido apenas um aglomerado com alta TMI de ZIKV e alta densidade domiciliar, a análise 

de regressão linear múltipla demonstrou que essa última variável é um preditor da incidência 

de ZIKV. Esse fato possivelmente está relacionado com o comportamento sinantrópico e 

antropofílico do vetor, facilitando sua distribuição geográfica. 

Os achados deste estudo confirmam a hipótese de existência de correlação entre os 

DSS e casos de ZIKV presentes no estado do RN. E partindo-se dessa compreensão, acredita-

se que este estudo poderá contribuir com novas discussões para o campo da saúde coletiva 

permitindo um olhar mais amplo para esse contexto das arboviroses evidenciando que se deve 

compreender não somente o ciclo de vida e de transmissão do ZIKV, mas também considerar 

a influencia do espaço e da relação deste com as condições de vida dos indivíduos e que iram 

interferir no processo saúde-doença na população. 

Ademais, os achados do estudo reforçam a importância da análise espacial nesse 

contexto de qualificação das decisões baseadas em evidências epidemiológicas, como uma 

ferramenta útil para o planejamento de políticas e de ações estratégicas que proporcionem a 

promoção da saúde, prevenção e controle das arboviroses e de suas comorbidades, tomando 

como embasamento politicas que venham a integrar ações conjuntas dos setores da saúde, 

educação e ambiente.   
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