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RESUMO
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RESUMO

Introdução: O Brasil é responsável pela maior parte da carga de doença relacionada às Doenças Tropicais Negligenciadas 

(DTNs) na América Latina. Objetivo: Descrever as tendências temporais, padrões espaço-temporais e fatores associados à 

mortalidade relacionada às DTNs no Brasil. Material e Métodos: Foi realizada uma série de estudos ecológicos baseados em 

dados secundários de mortalidade provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Foram incluídos todos os óbitos 

relacionados às DTNs registrados no Brasil no período de 2000 a 2011. A tese foi organizada em sete eixos temáticos de acordo 

hanseníase, neurocisticercose, leishmaniose visceral e coinfecção leishmaniose visceral e HIV/aids) (Eixos 2 a 6); análise dos 

às DTNs em nível municipal no Brasil, utilizando modelos de regressão linear multivariada e regressão espacial local (Eixo 

7). Resultados:

APC

clusters de alto risco 

em todas as regiões brasileiras, destacando-se um cluster

análise de regressão linear multivariada mostrou uma associação global positiva entre a mortalidade relacionada às DTNs e a taxa 

GWR) 

Conclusões: As DTNs continuam sendo importantes causas de morte preveníveis e um problema de saúde pública no Brasil. 

medidas integradas de controle nas áreas com maior morbidade e mortalidade. A distribuição espacial da mortalidade relacionada 

formuladas de acordo com essas características nas regiões endêmicas brasileiras.
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ABSTRACT

Introduction: Brazil accounts for most of the disease burden related to Neglected Tropical Diseases (NTDs) in Latin America. 

Objective: We analyzed temporal trends, spatiotemporal patterns and associated factors to NTD-related mortality in Brazil. 

Material and Methods: We performed a series of ecological studies based on secondary mortality data from the Mortality 

Information System. We included all NTD-related deaths recorded in Brazil from 2000 to 2011. The thesis is organized into 

leprosy, neurocysticercosis, visceral leishmaniasis, and visceral leishmaniasis and HIV/AIDS co-infection) (Axes 2 to 6); analysis 

of socioeconomic, demographic, environmental and health care factors associated with NTD-related mortality at municipal level 

in Brazil, using multivariate linear regression and local spatial regression models (Axis 7). Results: During the study period, 

APC

clusters in 

cluster covering a wide geographical area in central Brazil. The multivariate linear regression 

analysis indicated a global positive association between NTD-related mortality rates and urbanization, migration, Gini index, 

negative association with household income, physician density, extreme poverty, household density, humidity and precipitation. 

The results of the Geographically Weighted Regression (GWR

between the explanatory variables and NTD-related mortality throughout the country; each ecological factor had a different effect 

on mortality in the different regions. Conclusions: NTDs remain important causes of preventable death and a public health problem 

integrated measures of control in areas with higher morbidity and mortality. The spatial distribution of NTD-related mortality 

geographic variations. Comprehensive local strategies and control and prevention measures for NTDs should be planned according 

to these characteristics in Brazilian endemic regions.
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