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RESUMO 

A malária é uma doença infecciosa aguda causada pelo agente etiológico 
Plasmodium, um parasito, que se apresentam nas seguintes formas; falciparum, 
vivax, malariae e ovale. O principal vetor de transmissão da malária é o mosquito 
fêmea do gênero Anopheles, no Brasil destacam-se duas espécies: darlingi e 
aquasalis. O presente trabalho tem como objetivo analisar a distribuição espacial 
da malária no estado do Amazonas nos anos de 2007 e 2008 através do SIG 
TerraView 3.3.1 como forma de auxílio na análise da distribuição da malária no 
estado Amazonas. Foi utilizado como unidade de análise espacial os limites 
municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, tendo como 
parâmetro de análise a Incidência Parasitária Anual-IPA. Para melhor visualização 
dos resultados foi aplicado o método estatístico de Moran Map para os anos de 
2007 e 2008. Como resultados da visualização do IPA, constatou-se que os 
municípios de alta incidência diminuíram de 35 a 32 municípios, os de médio risco 
de 18 para 16 municípios e consequentemente os de baixo risco aumentaram de 
09 para 14 municípios. Através da estatística do Índice Moran Map Local (LISA) 
pode-se observar que existe um padrão (áreas de alta influência) de distribuição 
da malária que basicamente se concentra nos municípios do Rio Negro, no sul do 
Amazonas e nos municípios no limite com o estado do Acre, em relação às áreas 
de menor influência da doença estão as de limite com o estado do Pará na região 
do baixo Amazonas e as de influência intermediárias no restante dos municípios 
do estado. Podemos observar que apesar da incidência parasitária anual ter 
diminuído na visualização do IPA verificou-se que as áreas com grande influência 
aumentaram de 16 para 18 municípios o que requer maior atenção das instituições 
de vigilância e controle da malária para melhor direcionamento das ações de 
combate às endemias. 
Keywords: malária; análise espacial; indice de Moran Map. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A malária é uma doença infecciosa aguda que é ocasionada por um agente infeccioso, o 
parasito, chamado plasmodium, que se manifesta com alguns dos sintomas a seguir: 
cefaléia, febre, dores musculares, e suor abundante.  

“A organização mundial de saúde (OMS) considera a malária um grande problema de saúde 
pública nos países em desenvolvimento. Estima-se que 300 a 500 milhões sejam infectados 
a cada ano e que nos países da África estão concentradas em 90% das pessoas” (BRASIL, 
2002, p.7).  
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O seu principal vetor de transmissão é o mosquito do gênero Anophele, sendo possível 
também ser transmitida por transfusões sanguíneas, drogas injetáveis e outros tipos de 
contato sangüíneo. No Brasil existem duas espécies transmissoras: Anophele darlingi 
(região amazônica) e Anophele aquasalis (águas salobras). 

A região Amazônica é o ambiente natural do vetor de transmissão da malária no Brasil, 
apesar da malária já ter sido bastante freqüente em regiões não tropicais como: Europa, 
Estados Unidos e Canadá (Lima & Guimarães, 2007, p.59), devido a sua diversidade 
ambiental, como: os recursos hídricos, climáticos, e faunísticos. Pode-se citar entre os 
principais fatores condicionantes da malária: rios, igarapés, lagos e lagoas da região 
(ambiente naturais), crescimento desordenado (de forma não planejada) em áreas naturais 
dos vetores, desmatamento, obras civis (estradas), mineração (garimpos), assentamentos 
rurais (pois, na maioria dos casos existem pessoas expostas sem a proteção devida e 
cuidados necessários, isto é, não houve o planejamento prévio, no sentido de precaução da 
doença). 

A malária cresceu na região amazônica em grande escala com o aumento da população, 
que na sua grande maioria ocorreu de forma não planejada e tendo como incentivo 
programas federais, onde podemos citar a industrialização da região através das grandes 
rodovias (BR-230 - transamazônica, BR-010 - Belém-Brasília) e do Pólo Industrial de 
Manaus, por volta da metade do século passado, no governo militar, como forma de 
povoação e desenvolvimento da região amazônica, o que ocasionou a destruição do 
ambiente natural (fauna e flora) e conseqüentemente a entrada da população no ambiente 
do vetor de transmissão da malária, como também de outros  vetores de doenças, entre 
elas: febre amarela, leishmaniose, doença de chagas. 

O estado do Amazonas é o primeiro do Brasil em dimensão territorial, possui uma população 
de aproximadamente 3.167.668(IBGE, 2007), distribuídas nos seus 62 municípios. Cercado 
na sua maioria por seu imenso potencial hídrico, dentre os principais, podemos citar os rios: 
Solimões, Negro, Madeira, Juruá, Purús e imensos lagos por todo o território do estado. O 
Amazonas tem sido o estado com o maior número de casos de malária notificados no Brasil 
e na região amazônica (Gráfico 01). 

 
Gráfico 01- Casos notificados de malária nos estados da região norte de 2006 a 2008.  

Fonte: SIVEP_malaria(2009). 
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Diante desta endemia o governo do Amazonas no ano de 2007 lançou o Programa 
Plurianual de Controle da Malária – PPACM, com o objetivo de redução da malária no 
estado nas seguintes proporções: 1) 30% no ano de 2008; 2) 40% do ano de 2009 e 3) 30% 
no ano de 2010, sempre a redução é em relação ao ano anterior. Para atingir esta meta o 
governo tem como principais ações: capacitação de agentes notificantes e de 
microscopistas, distribuição de microscópios, construção de laboratórios, descentralização 
dos serviços e ações de combate vetorial, como mosquiteiros impregnados. 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar a distribuição espacial da malária no 
estado do Amazonas nos anos de 2007 e 2008, onde no ano de 2008 o estado diminuiu em 
mais de 30% os casos de malária (tabela 01) cumprindo a meta para o referido ano, ou seja, 
verificou-se de que forma a diminuição da malária no estado ocorreu, pois, através da 
análise espacial podemos ter outra visão sobre esses números e principalmente poder 
direcionar a tomada de decisões, sejam estruturais, operacionais, de diagnóstico, tratamento 
e/ou epidemiológica.  

Para que o estado possa direcionar seus estudos e ações de controle da malária, faz se 
necessário saber como a malária se distribui espacialmente no estado e se existe algum 
padrão, procurando verificar se os limites municipais do IBGE são uma boa unidade de 
análise espacial para se estudar e entender a malária a nível estadual ou talvez aplicar 
outros parâmetros de analise para esses dados. 

 

METODOLOGIA 

Utilizou-se neste trabalho um estudo ecológico, partindo do princípio que a análise deve ser 
pré-determinada através de áreas, polígonos e outros limites geográficos tendo como 
relação direta o espaço e a doença. Para Medronho (2006, p.191) estudos ecológicos são:  

“Estudos no qual a unidade de análise é uma população ou grupo de pessoas, que 
geralmente pertencem a uma área geográfica definida, como por exemplo, um país, um 
estado, uma cidade, um município ou um setor censitário”.  
Observa-se nos trabalhos que envolvem estudo de distribuição espacial de doenças que os 
autores na sua maioria trabalham com estudo ecológico. Santos et al  (2007) utilizou o 
estudo ecológico exploratório com a utilização de dados secundários para estudar a 
distribuição espacial da malária no estado de Mato Grosso, tendo como unidade de análise 
espacial as microrregiões do estado de Mato Grosso. Junior et al (2008), utilizou o estudo 
ecológico para analisar o espaço-temporal da hanseníase no estado de São Paulo. Já 
Rodrigues et al (2008) utilizou o estudo ecológico de dados secundários para a análise da 
distribuição espacial da malária no estado de Rondônia, tendo como unidade de análise 
espacial, os limites municipais do estado de Rondônia e a utilização do método  estatístico 
espacial do Moran Map.  

Foi utilizado o software SIG TerraView 3.3.1, software livre desenvolvido pelo INPE(instituto 
de pesquisas espaciais) para a análise e visualização do padrão da distribuição da malária 
no estado Amazonas nos anos de 2007 e 2008. 

O parâmetro principal utilizado foi o IPA (incidência parasitária anual), calculado através da 
fórmula: 
IPA= (número de casos*1000) / população 
 
Os procedimentos metodológicos se dividiram nas seguintes etapas: 

1. Escolha da unidade de análise: limite dos municípios do Amazonas. 

2. Aquisição dos dados: 

2.1.Download no site do IBGE do limite dos municípios dos estados do norte na escala de 
1:500.000. 
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2.2.Acesso ao número de casos de malária dos municípios do Amazonas nos anos de 2007 
e 2008, através do site do SIVEP_malária, onde os dados de casos de malária vem 
acrescidos da população, municípios e códigos de identificação de cada município do IBGE. 

3. Processamento dos dados: 

3.1.No site do SIVEP_malária obtivemos o número de casos de malária nos anos de 2007 a 
2008, esses dados foram gerados em página HTML, selecionados os dados, transferidos 
para o programa OfficeExcel, onde posteriormente foram salvos na extensão .txt, podendo 
ser aberta no programa TerraView. 

3.2.No programa TerraView versão 3.3.1 foi criado um banco de dados com o nome 
avaliação_amazonas, e selecionado o item geocódigo para ligação das tabelas.  

3.3.Posteriormente foi importado o shapefile baixado do IBGE dos limites municipais da 
região norte onde foi configurado a projeção para lat-long, com o datum SAD69, selecionado 
a opção consulta por atributos e selecionados apenas os municípios com UF do Amazonas, 
escolhida a opção criar tema a partir de tema e escolhido o nome de saída 
(muni_amazonas). 

3.4.A importação da tabela foi feita a partir do menu arquivo na opção importar tabela e 
foram escolhidas as seguintes opções: tabela de destino opção  estática, chave 
primária:geocódigo - que neste caso é a numeração do IBGE para cada município, 
permitindo a ligação das tabelas de forma correta. Por fim escolheu-se a opção: selecionar 
tabelas ao tema e depois a ligação entre as tabelas foi estabelecida. 

3.5.Criação de colunas para o cálculo dos parâmetros de incidência parasitária(IPA), através  
da opção adicionar coluna e nomeou-se como IPA_07 e na outra coluna IPA_08, onde foi 
escolhida a opção alterar dados da coluna com a operação nº de casos ano*1000/ pela 
população exposta. 

3.6.Após o calculo do IPA para os anos de 2007 e 2008 criou-se dois temas através da 
opção criar tema a partir de tema no intuito de fazer os mapas com legendas diferentes 
(uma para cada ano), onde a partir daí se escolheu a opção editar legenda e nas opções de 
agrupamento escolhemos o modo de passos iguais, e foi utilizado o atributo para IPA (2007 
ou 2008) em 3 fatias, pois conforme o ministério da saúde o parâmetro do IPA é dividido em 
três intervalos (de 0 a 9.99 é considerado de baixo risco; de 10 a 49.99 é de médio risco e 
acima de 50 é alto risco) este procedimento foi feito para os dois temas (2007 e 2008); 

3.7.A partir daí optou-se por usar a técnica de estatística de correlação do Índice Moran Map 
Local (LISA), onde esta técnica segundo Santos et al (2007, p. 72) tem objetivo de comparar 
o valor da taxa de cada município com a taxa de seu vizinho através de um indicador 
normalizado onde este indicador é calculado através da diferença entre a média global e a 
do município, onde esta diferença é dividida pelo desvio padrão, onde os resultados foram 
duplicados em mais 2 temas Moran Map Box Map, com objetivo de separar por legenda e 
ano os Moran Map do IPA 2007 e do IPA 2008. 

3.8.Feita a edição de legenda para o Índice Moran Map Local(LISA) utilizando o parâmetro 
Box Map que corresponde a um gráfico de dispersão dos da relação entre o desvio padrão 
observado e a média ponderada de cada variável,  onde os valores se dividem em 4 
quadrantes (Q1, Q2, Q3 e Q4) tanto para os IPA 07 e IPA 08 onde em cada uma das 
legendas  adotando-se a seguinte forma: Q1(++), Q2(--), Q3(+-) e Q4(-+), onde: Os valores 
de sinais iguais indicam pontos de associação positivas (IPAs), onde os vizinhos possuem 
valores semelhantes. 

 Os valores de sinais diferentes indicam associação espacial negativa, onde 
os vizinhos possuem valores diferentes (IPAs). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Um grande auxílio para a tomada de decisões em problemas relacionados à área de saúde 
e saber dimensionar o espaço geográfico desta região e suas características, sejam elas, 
ambientais, climáticas e sociais, por isso, a espacialização geográfica das doenças é de 
suma importância na análise dos condicionantes das mesmas. Atualmente uma ferramenta 
de grande auxílio na espacialização das doenças é o geoprocessamento, onde Camara & 
Davis (2001, p.1) conceituam: 

“Como a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para 
o tratamento da informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as 
áreas de cartografia, análise de recursos naturais, transporte, comunicações, energia e 
planejamento urbano e regional. As ferramentas computacionais para o geoprocessamento, 
SIG, permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes, e ao criar 
banco de dados geo-referenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de 
documentos cartográficos”.  

Outro ponto importantíssimo nos trabalhos de distribuição espacial é a escolha da unidade 
de análise espacial, onde se deve levar em conta: a escala, a resolução espacial e a 
homogeneidade do estudo, o que neste trabalho foi feito através dos limites municipais do 
estado do Amazonas, disponíveis pelo IBGE que nos permite uma pequena resolução 
espacial, menor escala, média homogeneidade, pois somente o estado do Amazonas é 
maior do que muitos países no mundo impossibilitando uma menor unidade de análise 
espacial que envolva o estado todo e que esteja disponível e com a mesma confiabilidade 
do IBGE, no entanto, o que temos que observar é que não existe um modelo perfeito de 
unidade de análise espacial, o que existe é que a melhor unidade a se aplicar vai depender 
do estudo que se queira fazer e das condições disponíveis (financeiras logísticas e 
operacionais). 

Tabela 1 
 

Casos de malária no Amazonas e percentual de redução 
 

 
Ano 

 
Casos 

 
% 

2007 202.956 
 

 
-31,39% 

2008 139.242 
 

Fonte: Sistema de Vigilância Epidemiológica da malária – 
Sivep_malaria, 2009. 

A tabela 01 demonstra o percentual de redução da malária no estado do Amazonas entre os 
anos de 2008 e 2007 refletindo que a meta do governo estadual através do PPACM foi 
alcançada, isto é, a redução nos números de casos da malária no estado acima de 30%. 

Podemos observar pelos mapas de distribuição do IPA entre os anos de 2007 (mapa 01) e 
2008 (mapa 02) que os municípios com alto risco de transmissão de malária diminuíram de 
35 para 32, entre os que diminuíram: Careiro da Varzéa, Itacoatiara, Manacapuru e 
Manaquiri que passaram para médio risco. Já o município de Maraã aumentou de médio 
risco em 2007 para alto risco em 2008. Os de médio risco de 18 para 16 e 
conseqüentemente os de baixo risco aumentaram de 09 para 14: Maués, Urucará, Anamã, 
Anori, Amaturá e Itamarati, sendo que Benjamin Constant passou de baixo risco em 2007 
para médio risco em 2008, em conseqüência da redução dos municípios de alto e médio 
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risco, observamos observar uma redução no estado com relação a malária através do 
parâmetro do IPA. 

Utilizou-se a classificação do Box Map utilizada por Rodrigues et al (2008) quando o 
mesmo estudou a distribuição da malária no estado de Rondônia e classificou da seguinte 
forma: 

 

1- Q1 (++) – Área de maior risco de transmissão; 

2- Q2 (--) – Área de menor risco de transmissão; 

3- Q3 (+-) e Q4 (-+) – Àrea de risco intermediário de transmissão. 

 

Utilizando para analise o modelo estatístico do Índice Moran Map Local (LISA) e do 
parâmetro Box Map observou-se que existe um padrão de distribuição espacial da malária 
nos anos de 2007(mapa 03) e 2008 (mapa 04), o que pode ser observado através dos 
valores de Q1, que aumentou de 16 em 2007 para 18 em 2008, onde são valores de 
associação positiva e os vizinhos possuem o valor do IPA parecidos, portanto área de alto 
risco de transmissão, a primeira na área de influência é a do Rio Negro (Novo Airão, 
Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, sendo que o primeiro 
deixou de ser considerado área prioritária, Q1, no ano de 2008), a segunda na região sul do 
Amazonas (Lábrea, Tapauá, Canutama, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã) em grande 
parte por ser uma região com altos índices de desmatamento no estado e por possuir vias 
de escoamento (Br-230 - transamazônica, e Br- 319 - Manaus-Porto Velho) para o restante 
do país, atividade esta que gera grande circulação de pessoas suscetíveis ao plasmodium 
da malária em ambiente natural dos vetores, a outra grande área de influência são os 
municípios que fazem limite com o estado do Acre (Guajará e Ipixuna), este último em 
2007 não se apresentava como área de  alto risco de transmissão(Q1) e o município de 
Atalaia do Norte na fronteira com o Peru. Já as áreas de baixo risco e com associação 
positivas entre seus IPAs (valores de Q2 no Box Map) são os municípios no limite estadual 
com o Pará (Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Maués) e seus vizinhos no baixo 
Amazonas (Boa Vista do Ramos, Uricurituba, Urucará, Silves, Itapiranga, Itacoatiara), 
porém outros municípios começaram a fazer parte deste grupo sendo assim uma boa notícia 
para o programa PPACM, entre eles: Manaus, Rio Preto da Eva e Careiro da Várzea, antes 
de risco intermediário. 

Os valores de Q3(+-) representam os municípios com IPA maior que seus vizinhos e com 
risco intermediário de transmissão, como: Coari, Alvarães, Juruá, Jutaí e Uarini que no ano 
de 2007 possuíam IPA maior que seus vizinhos, porém em 2008 o IPA de seus vizinhos 
aumentou o que fez com que esses municípios e mais o município de Tefé passassem para 
áreas de alto risco. Já em 2008 os municípios que se apresentaram com perfil de Q3 foram: 
Caapiranga, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Careiro, Borba e Eirunepé. 

Com relação aos valores de Q4 (-+), estes representam os municípios com IPA menor que 
seus vizinhos e com risco intermediário de transmissão podemos citar o município de 
Benjamin Constant que em 2007 estava como área de baixo risco, porém devido ao 
aumento do IPA de seus vizinhos em 2008 passou a ser considerado de risco intermediário. 
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Mapa 1 - Mapa da incidência da malária no estado do Amazonas no ano de 2007. 
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Mapa 2 - Mapa da incidência da malária no estado do Amazonas no ano de 2008. 
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Mapa 03- Mapa do Indice Moran Map Local (Box Map) do IPA de 2008. 
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Mapa 04- Mapa do Indice Moran Map Local (Box Map) do IPA de 2008. 
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CONCLUSÃO 

Podemos observar que a unidade de análise espacial, limite municipal do IBGE, quando 
usada para regiões de grandes extensões territoriais é uma boa ferramenta para a análise 
espacial, como, observado nos mapas de espacialização do IPA do estado Amazonas nos 
anos de 2007 e 2008. Porém, quando esta unidade de análise espacial é aperfeiçoada, 
como, por exemplo, através de modelos de estatística espacial como o Índice Moran Map 
Local (LISA), o estudo se torna mais refinado e se pode ter outro olhar da incidência da 
doença diferente do observado nos mapas do IPA nos quais houve uma redução dos 
municípios de alta e média incidência, ao passo que quando observado no Box Map do LISA 
, observamos que as áreas de alto risco (Q1++)  aumentaram de 16 para 18 municípios, e 
as de médio risco (Q3+-  e   Q4-+) diminuíram de 21 a 13 de 2007 a 2008. Apesar que o 
mapa do IPA ter mostrado que os índices diminuíram em regiões pontuais, a situação se 
tornou de alerta através do BOX Map do LISA, com as áreas (municípios) de baixo risco 
(Q2--) aumentando de 25 municípios em 2007 para 31 em 2008. Verificando que apesar da 
incidência da malária ter diminuído no estado em relação ao número de municípios, 
conforme observado na mapa 02, os municípios com maior risco de infecção aumentaram 
(mapa 04), assim sendo, às técnicas de análise espacial devem ser observadas como forma 
de auxílio na tomada de decisões tanto para prevenção, controle e direcionamento das 
ações de combate as endemias. 
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