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Resumo 

As doenças do aparelho circulatório (DAC) são as principais causas de morte em Juiz 
de Fora, no Brasil e na maioria dos países do mundo. A distribuição espacial da 
mortalidade por DAC em grandes cidades não é homogênea: regiões com piores 
condições sociais têm maiores taxas de mortalidade. A mortalidade precoce por estas 
doenças também está relacionada às condições socioeconômicas da região de 
moradia. As técnicas de análise espacial em saúde permitem estudar os fatores 
socioambientais como possíveis determinantes de doenças no nível populacional. 
Dentre estes fatores, os mais utilizados são indicadores de renda, escolaridade, 
saneamento básico e estrutura do domicílio, obtidos dos censos demográficos 
decenais do IBGE. O indicador sintético Índice de Desenvolvimento Social (IDS) foi 
criado para comparar o desenvolvimento social de áreas geográficas de mesma 
natureza, sendo composto pela média aritmética de dez indicadores do censo 
demográfico. O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição espacial da 
mortalidade por DAC nas regiões urbanas (RU) de Juiz de Fora e sua relação com 
fatores socioeconômicos, especialmente o IDS. Utilizou-se delineamento ecológico, do 
tipo análise espacial em saúde, com as 81 RU como unidades de análise. Foram 
usadas técnicas exploratórias de análise de dados espaciais, como medidas de 
autocorrelação espacial e estimadores bayesianos empíricos. Para investigar a 
desigualdade na mortalidade por doenças cardiovasculares foram aplicadas as 
técnicas estatísticas: teste t, teste de Mann-Whitney, análise de variância, análise de 
correlação e análise de regressão. A relação entre mortalidade por DAC e os 
indicadores foi investigada com a aplicação de modelos lineares generalizados de 
Poisson. Devido à presença de super-dispersão, foram ajustados também modelos de 
quase-Poisson e binomiais negativos. Os resultados indicam que a mortalidade 
cardiovascular no espaço urbano de Juiz de Fora está associada às condições 
socioeconômicas do local de residência. A diminuição das desigualdades 
socioeconômicas em cidades de porte médio pode levar a reduções importantes nas 
iniquidades em saúde.  
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