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OBJETIVOS 
Analisar a distribuição espacial da esquistossomose 

mansônica no município de Serro, Minas Gerais, entre 

2010 e 2014. 

A esquistossomose, também conhecida por xistose, barriga 

d’água, dentre outras denominações, é uma doença infecto 

parasitária transmitida aos humanos quando entram em 

contato com águas contaminadas pelas formas infectantes 

de parasitos do gênero Schistosoma (BRASIL, 2014). 

O estado de Minas Gerais possui entre seus roteiros 

turísticos o da Estrada Real, que abrange diversos 

municípios com atrativos históricos e naturais, como os 

balneários. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As variáveis correlacionadas à esquistossomose estão representadas na 

Figura 2. 
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ANÁLISE ESPACIAL DA OCORRÊNCIA DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA EM MUNICÍPIO DO ROTEIRO TURÍSTICO DA ESTRADA REAL, MINAS GERAIS 

MÉTODOS 

Um total de 352 casos de esquistossomose foram 

identificados no período de estudo, em 26,3% das 

localidades do município de Serro.. 

A prevalência de esquistossomose apresentou 

autocorrelação positiva, bem como a proporção de 

domicílios com esgotamento sanitário diretamente em 

cursos d'água, os coeficientes de variação da elevação e 

declividade por setor censitário, a umidade média e seu 

coeficiente de variação, e o índice de vegetação e seu 

coeficiente de variação (Tabela 1). 
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Trata-se de estudo ecológico de múltiplos grupos, 

retrospectivo e quantitativo dos casos de esquistossomose 

no município de Serro, entre 2010 e 2014, o qual está 

localizado na porção mineira do circuito turístico da Estrada 

Real (Figura 1). 

Os dados referentes aos casos de esquistossomose foram 

obtidos das fichas do Programa de Controle da 

Esquistossomose (PCE) e das fichas de notificação do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

A prevalência do período foi calculada tendo como 

população base a estimada para 1° de julho de 2012. Os 

casos foram agregados por setor censitário e a prevalência 

igualmente calculada para essa unidade de agregação. 

A análise da distribuição espacial da esquistossomose foi 

realizada por meio do Índice de Autocorrelação Espacial de 

Moran uni e bivariado (programa GeoDa 1.4.6), cotejando a 

prevalência da doença com variáveis sociodemográficas 

obtidas do Censo 2010 e variáveis ambientais obtidas por 

sensoriamento remoto. 

RESULTADOS 

Tabela 1 – Índice de Moran Global para prevalência de esquistossomose, 

variáveis sociodemográficas e ambientais no Serro, Minas Gerais (2010-2014). 

 

Figura 2 – Mapas e índices de autocorrelação local bivariados (LISA) para 

prevalência de esquistossomose e variáveis sociodemográficas e ambientais 

correlacionadas no município de Serro, Minas Gerais, entre 2010 e 2014 

Figura 1 – Roteiro turístico da Estrada Real, com destaque 

para o município do Serro, Minas Gerais. 

Variável 
Índice de 

Moran 
p-valor 

Prevalência ajustada de esquistossomose (2010-2014) 0.418469  0.008* 

Moradores por domicílio particular permanente -0.0927628 0.326 

Renda média por domicílio (moradores > 10 anos de idade) 0.06913 0.137 

Proporção de domicílios abastecidos com água da rede geral -0.070797 0.437 

Proporção de domicílios abastecidos com água de poço ou nascente -0.0787066 0.497 

Proporção de domicílios abastecidos com água de cisterna de água de chuva -0.0497755 0.304 

Proporção de domicílios abastecidos com água de outra fonte -0.00420156 0.332 

Proporção de domicílios com banheiro -0.0840762 0.478 

Proporção de domicílios ligados à rede geral de esgoto -0.108387 0.313 

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário por fossa séptica -0.00498496 0.326 

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário por fossa rudimentar -0.146851 0.291 

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário em vala -0.0517607 0.432 

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário diretamente em cursos d'água 0.580495 0.001* 

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário em outros destinos 0.00854778 0.113 

Média da elevação no setor censitário 0.00130952 0.294 

Coeficiente de variação da elevação por setor censitário 0.40993 0.006* 

Média da declividade por setor censitário -0.00719159 0.354 

Coeficiente de variação da declividade por setor censitário 0.281395 0.012* 

Média do valor da componente wetness por setor censitário 0.59052 0.001* 

Coeficiente de variação da componente wetness por setor censitário 0.347362 0.009* 

Média do NDVI por setor censitário 0.237421 0.047* 

Coeficiente de variação do NDVI por setor censitário 0.436082 0.002* 

* Valores estatisticamente significativos com 999 permutações (α = 0,05). 
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