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METODOLOGIA

Foram utilizados dados de morbidade oriundos do Sistema

de Informação de Agravos de Notificação – SINAN para

identificação de áreas críticas ou de maior risco das

ocorrências de DTNs. A Análise de Agrupamento (AA), pelo

método Ward, para formação de grupos homogêneos

(clusters) dentre as 23 microrregiões do estado.

As DTNs são uma mistura de doenças tratáveis e

evitáveis que continuam a colocar uma pesada carga

sobre mais de um bilhão de pessoas no planeta

(Figura 1). Eles afetam as comunidades mais pobres,

mais marginalizadas e mais remotas do mundo. Deste

modo, uma consequência e uma causa da pobreza à

medida que prosperam, onde o acesso à água potável,

saneamento e cuidados de saúde é limitado. Seu

impacto sobre indivíduos e comunidades pode ser

devastador em um ciclo vicioso, pois ao causarem

desfiguração grave e deficiências, estas doenças têm

impacto sobre a expectativa de vida, a educação e as

oportunidades econômicas dos indivíduos afetados e

das comunidades em que vivem3.

O Brasil é particularmente considerado um “hot spot”

para DTNs. A renda não está bem distribuída no

Brasil, a pobreza concentram-se na região Norte e

Nordeste do país .E nestas mesmas regiões os casos

de DTNs são mais elevados1. De fato, 13 das 17 DTNs

estão presentes em todo território nacional2. Sendo

assim, objetivou-se nesse estudo verificar o número de

diferentes DTNs que incidem sobre as microrregiões e

quais os padrões espaço-temporais

relacionados com o período de 2000-2010 do

Estado da Paraíba, tendo marcos temporal nos anos

de 2005 e 2010.

Inegáveis avanços vêm sendo obtidos nas últimas décadas no enfrentamento

das doenças negligenciadas no mundo. Entretanto, para região Nordeste do

Brasil, especificamente o estado da Paraíba, as iniciativas de políticas públicas

demonstram-se uma ainda insuficiente sinergia entre os fóruns da ciência

(pesquisa, desenvolvimento e inovação) e as ações de atenção e promoção da

saúde em torno dessas doenças. Espera-se assim que as informações

demonstradas neste estudo possam contribuir com as equipes

multiprofissionais, gestores e toda a rede assistencial de saúde. Os resultados

apontaram para a utilidade da abordagem estatística espacial para melhorar a

compreensão da dinâmica espaço-temporal e controle das DTNs. A noção de

negligência tem que ser assumida, não apenas em termos de doenças, mas

também de pessoas e seus corpos. São doenças negligenciadas, pois que de

pessoas negligenciadas. Reconhecer a verdadeira dimensão da negligência

deve pressupor questionar criticamente racionalidades que informam modos de

operar políticas que, a despeito de indiscutíveis avanços em termos de saúde

pública, mantêm regras e contornos nos marcos da subalternidade e da

dependência.
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TÍTULO

RESULTADOS

A Análise de Agrupamento (AA), pelo método Ward,

formou três grupos homogêneos (clusters) dentre as 23

microrregiões do estado (Figura 1). Os critérios separaram

no Grupo 1 (Brejo Paraibano, Cajazeiras, Campina Grande,

Cariri Oriental, Guarabira, Itabaiana, João Pessoa, Litoral

Norte, Piancó, Sousa, Umbuzeiro e Curimataú Oriental),

Grupo 2 (Cariri Ocidental, Esperança, Seridó Ocidental

Paraibano e Seridó Oriental Paraibano) e Grupo 3 (Catolé

do Rocha, Itaporanga, Litoral Sul, Patos, Sapé e Serra do

Teixeira). De acordo com os resultados obtidos o Grupo 1

foi caracterizado pelo padrão de manutenção do numero de

DTN’s entre 2005 e 2010. Grupo 2 significativa diminuição

e o Grupo 3 o de significativo aumento no período.
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INTRODUÇÃO

Figura 1. Agrupamento das DTNs - Dendograma


