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OBJETIVO

 analisar a associação entre as variáveis ambientais e 
leptospirose humana na cidade de Natal-RN. 

MÉTODOS 
 através das técnicas de Kernel, Cluster e 
Interpolação no software QGIS 2.12, foi analisada a 
localização de 123 pontos de alagamentos, a área de 
extensão de 27 feiras livres e 134 casos confirmados 
de leptospirose humana ocorridos no período de 2007 
a 2016 e registrados no SINAN. 

Os casos de leptospirose humana podem ser 
considerados eventos sentinela de condições 
desfavoráveis, evidenciando vulnerabilidades dos 
serviços de saúde, de programas preventivos e das 
condições socioambientais precárias no ambiente 
urbano. Uma das questões importantes para o 
diagnóstico de situações de saúde é a análise de dados 
e sua distribuição espacial, capazes de detectar e 
refletir condições de risco à saúde advinda de 

condições ambientais e sociais adversas. 

INTRODUÇÃO

A análise da estatística espacial dos casos de 
leptospirose no município de Natal evidenciou que a 
doença possui uma distribuição sensível à 
variabilidade dos condicionantes ambientais, estando 
associada às áreas de alagamento e às áreas de 
ocorrência de feiras livres, mostrando que esse 
fenômeno possui um componente ambiental que 
explica a expansão da doença na cidade, bem como, 
influencia notadamente seu potencial.
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RESULTADOS

 A densidade de Kernel e a técnica de Cluster 
apontaram que a ocorrência de casos de 
leptospirose são coincidentes geograficamente com 
as áreas de inundação e da ocorrência de feiras 
livres, formando áreas de maior densidade nos 
bairros de Quintas, Alecrim e Pajuçara. A 
interpolação mostrou que o predomínio de áreas de 
associação desses três eventos ocorre 
geograficamente por uma faixa que se estende por 
toda a periferia da cidade, próximas a aglomerados 
subnormais e bairros com menor nível de 
organização urbana. 
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Figura A: casos de leptospirose no período de 2007 a 2016; Figura B: áreas de alagamento na 
cidade de Natal/RN; Figura C: feiras livres de realização semanal da cidade de Natal/RN; 
Figura D: Kernel da distribuição dos casos de leptospirose, sobreposto com as áreas de 
alagamento e das feiras livres.

Figura 2: Interpolação pelo método do inverso do quadrado da distância 
entre os casos de leptospirose humana, os pontos de alagamento e as feiras 

livres na cidade de Natal-RN. 
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