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RESUMO 

Introdução: A tuberculose (TB) ainda é uma doença em posição de 
destaque na saúde pública, mantendo-se como emergência global desde 1993, 
devido ao elevado número de infectados pelo bacilo causador, e devido a se 
apresentar como uma das principais causas de morte no planeta. Objetivos: 
Descrever a distribuição espacial e temporal dos casos de TB pulmonar (TBp) 
no estado de São Paulo (ESP) entre 2007 e 2013 e e avaliar a relação desta 
com indicador de condições socioeconômicas e demográficas. Método: Trata-
se de estudo ecológico, cujas informações foram obtidas nos bancos de dados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Os casos de TBp foram georreferenciados a partir dos 
códigos dos municípios de residência dos doentes. Calcularam-se incidências, 
no tempo e no espaço, e produziram-se mapas temáticos, identificando áreas 
de maior e menor risco da ocorrência da doença. A incidência de TBp foi 
relacionada a indicador socioeconômico e demográfico por meio de regressão 
espacial. As análises estatísticas utilizaram método de Prais-Winsten, 
estatísticas de varredura e modelagem Bayesiana Gaussiana latente. 
Resultados: Foram notificados 77.390 casos de TBp em pacientes, 
desconsiderando casos em presidiários ou coinfecção com vírus da 
imunodeficiência humana. A taxa de incidência para todo o período de estudo 
foi igual a 26,8 casos/100.000 habitantes-ano. As taxas de incidência total, 
masculina e feminina apresentaram estacionariedade entre 2007 e 2013. Os 
homens e pessoas entre 15 e 59 anos apresentaram excesso de risco. Os 
municípios das mesorregiões Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista 
apresentaram, em geral e em todos os anos de estudo, altas probabilidades de 
que suas razões de incidência padronizada (RIP) fossem maiores do que a 
unidade e parte deles constitui-se como um aglomerado de alto risco para 
ocorrência de TBp. Municípios das mesorregiões de Presidente Prudente, 
Bauru e Marília apresentaram tendência temporal crescente das incidências em 
relação ao restante dos municípios do ESP. Municípios com baixas renda, 
escolaridade e longevidade apresentaram risco para ocorrência de TBp 25,0% 
superior aos municípios com alta renda e altas e médias escolaridade e 
longevidade. Conclusão: As taxas de incidência apresentaram, entre 2007 e 
2013, estacionariedade e maiores valores para homens e pessoas entre 15 e 
59 anos. Identificaram-se municípios com alto risco para ocorrência de TBp e 
municípios, embora com riscos médios para TBp, com tendência crescente das 
incidências. Municípios com piores condições socioeconômicas e demográficas 
relevaram-se de maior risco para ocorrência do agravo.  

Palavras chave: Tuberculose, Incidência, Análise Espacial, Distribuição 
Temporal, Brasil. 
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ABSTRACT 

Introduction: Tuberculosis (TB) is still a prominent disease in public health, 

having remained as international emergencies since 1993, due to the high 

number of infected by the causative bacillus, and due to a presentation as a 

leading cause of death in planet. Objectives: To describe a spatial and 

temporal distribution of cases of pulmonary TB (TBp) in the São Paulo state 

between 2007 and 2013 and to evaluate its relationship with and indicator of 

socioeconomic and demographic conditions. Method: This is an ecological 

study, whose information is obtained in the databases of the Information 

System of Notifiable Diseases, Department of Informatics of the Unified Health 

System of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The cases 

of TBp were georeferenced from the codes of the municipalities of residence of 

the patients. Incidence, time and space were calculated, and thematic maps 

were produced, identifying areas of greater and lesser risk of the occurrence of 

the disease. The incidence of TBp was related to socioeconomic and 

demographic indicators through spatial regression. Statistical analyzes used the 

Prais-Winsten method, scanning statistics and latent Gaussian Bayesian model. 

Results: A total of 77.390 cases of TBp were reported in patients, disregarding 

cases in prison inmates or co infection with acquired immunodeficiency 

syndrome. The incidence rate for the entire study period was 26.8 cases / 

100,000 population-years. As total incidence rates, male and female presented 

stationarity between 2007 and 2013. Men and people between 15 and 59 years 

old presented an excess risk. The municipalities of the Metropolitan São Paulo 

and Litoral Sul Paulista mesoregions presented, in general and in all the years 

of study, high probabilities that their standardized incidence ratios (RIP) were 

larger than one unit and part of them constitute one Agglomerate of high risk for 

occurrence of TBp. Municipalities in the mesoregions of Presidente Prudente, 

Bauru and Marília showed an increasing temporal trend of incidence in relation 

to the rest of ESP municipalities. Municipalities with low income, schooling and 

longevity presented a risk of occurrence of TBp 25.0% higher than 

municipalities with high income and high and medium schooling and longevity. 

Conclusion: The incidence rates between 2007 and 2013 showed stationarity 

and higher values for men and people between 15 and 59 years. Municipalities 

with high risk for occurrence of TBp and municipalities were identified, although 

with average risks for TBp, with an increasing tendency of incidence. 

Municipalities with worse socioeconomic and demographic conditions were 

found to be at greater risk for the occurrence of the disease. 

Keywords: Tuberculosis, Incidence, Spatial Analysis, Temporal Distribution, 
Brazil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A TB é uma das doenças infecciosas conhecidas mais antigas da 

história da humanidade. Ainda assim, continua em posição de destaque no 

âmbito da saúde pública devido a ser um agravo de grande magnitude, 

vulnerabilidade e transcendência (MS, 2011). 

A TB é uma doença crônica, que caracteristicamente cursa com 

granuloma e necrose. Causada pelo Mycobacterium tuberculosis, um bacilo 

álcool-ácido resistente (BAAR), ou pelas outras espécies Mycobacterium 

africanum e  Mycobacterium bovis, tem os pulmões como principais sítios de 

infecção. (ELLNER, 2014). 

A transmissão da TB ocorre através de gotículas aerossolizadas, que 

contenham o bacilo responsável pela doença, produzidas por indivíduos 

infectados, em especial aqueles indivíduos que já apresentam cavitação 

pulmonar, e que sejam capazes de produzir gotículas de 0,5 a 3 μm de 

diâmetro contendo o bacilo. Essas gotículas podem permanecer suspensas por 

horas em ar ambiente e, se inaladas por outrem, são pequenas o suficiente 

para atravessar as vias aéreas e capazes de chegar aos alvéolos, porção mais 

distal da via respiratória. A transmissão descrita é a forma mais comum de 

contágio da TB, embora haja a descrição, na literatura, de inalação de aerossol 

gerado no ato de cuidado com feridas por abscessos de pele e tecidos moles 

causadas pelo M. tubercolusis e que são altamente infectantes (ISEMAN, 

2005). 

As formas extrapulmonares da TB são mais comuns em indivíduos com 

algum grau de imunocomprometimento, principalmente aqueles que 



12 
 

apresentam coinfeccção com HIV, e crianças. Além disso, essas formas 

apresentam sintomas diferentes, conforme os órgãos acometidos. Cabe 

ressaltar que a TB pleural é a forma mais comum, entre as formas 

extrapulmonares, em adultos jovens HIV soronegativos. A forma ganglionar 

periférica é a mais frequente em crianças e indivíduos HIV soropositivos. A 

forma meningoencefálica responde por 3% dos casos de TB em indivíduos HIV 

soronegativos, e esse número aumenta para 10% quando observado em 

indivíduos HIV soropositivos. A TB óssea, mais comum na coluna vertebral, 

representa 10% a 20% das lesões extrapulmonares em crianças, além de 

também ser mais comum em indivíduos entre 40 e 60 anos de idade (MS, 

2011). 

Entre todas as formas de TB, é a forma pulmonar da doença que tem 

especial relevância para a saúde pública. Pois, além de se tratar da forma mais 

frequente, é esta a que mantém a cadeia de transmissão da doença, quando 

bacilífera (MS, 2011).  

 A TBp pode ser classificada como primária, secundária ou miliar. A 

doença causada após o primeiro contato do indivíduo com o bacilo, primária, é 

mais comum em crianças, enquanto que a TBp secundária, decorrente de 

reativação endógena do bacilo, ou por reinfecção pela micobactéria, é mais 

comum em adolescentes e adultos jovens, ainda que possa ocorrer em 

qualquer faixa etária. A TBp miliar, forma grave da doença pulmonar, responde 

por 1% dos casos entre indivíduos HIV soronegativos e em 10% dos 

soropositivos (MS, 2011). 
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Na década de 1980 a TB chegou a ser considerada uma doença 

controlada, principalmente nos países desenvolvidos. Entretanto, movimentos 

migratórios, o envelhecimento da população, o aparecimento de bacilos 

multidroga resistentes e o advento síndrome da imunodeficiência adquirida 

(SIDA) fizeram com que a tendência epidemiológica de diminuição de casos de 

TB fosse alterada e a sua erradicação não tenha sido alcançada (RUFFINO-

NETTO, 2002). 

Em 1993, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a TB um 

problema de emergência global e, para seu controle, objetivou a 

implementação de novas ferramentas para diagnóstico, além de novas drogas 

e vacinas ante a multirresistência do bacilo, principalmente nos países onde a 

coinfecção com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) era mais incidente. 

Com a estratégia “Stop TB” lançada pela OMS, objetivava-se provocar 

mudanças no panorama da TB no mundo entre os anos de 2006 e 2015. Em 

consonância com essa estratégia, foi lançado, pela “StopTB Partnership”, em 

2006 um quadro geral de ações combinadas com a estratégia “Stop TB”, 

intitulado de “Global Plan to Stop TB”, que estabeleceu como uma de suas 

metas de longo prazo a eliminação da TB até 2050. Essa meta estabelece uma 

redução da incidência de TB para menos de 1 caso em 1 milhão de habitantes 

(WHO, 2006). 

O objetivo de parar o crescimento da taxa de incidência e invertê-la foi 

alcançado globalmente, principalmente em 16 dos 22 países que detinham 

80% dos casos de TB no mundo. Essa taxa diminuiu aproximadamente 1,5% 

ao ano desde 2000 (WHO, 2015). 



14 
 

A prevalência da TB em 2015 foi reduzida à metade da observada em 

1990 nas Américas, no sudeste da Ásia e no oeste da região do Pacífico, assim 

como em noves países com altas taxas de prevalência - Brasil, Camboja, 

China, Etiópia, Índia, Myanmar, Filipinas, Uganda e Vietnã. A mortalidade 

também foi reduzida à metade daquela observada em 1990, nas regiões das 

Américas, no oeste da região do Mediterrâneo, no Sudeste da Ásia e no oeste 

da região do Pacífico. Essa redução foi particularmente observada em onze 

países com elevada taxa de mortalidade - Brasil, Camboja, China, Etiópia, 

Índia, Mianmar, Paquistão, Filipinas, Uganda, Vietnã e Zimbábue (WHO, 2015). 

Estima-se que houve 1,4 milhões de mortes por TB em 2015, e outros 0,4 

milhões de mortes resultantes da coinfecção da TB e HIV. Ainda em 2015, 

estima-se que havia 10,4 milhões de novos casos de TB (incluindo 1,2 milhão 

entre pessoas HIV-positivas), dos quais 5,9 milhões  correspondiam a homens, 

3,5 milhões a mulheres e 1,0 milhão a crianças. Em geral, a relação masculino: 

feminino era de 1,6: 1. Entretanto, a infecção latente pelo bacilo da TB afeta 

mais de um terço da população do planeta, e uma pessoa com esta infecção 

pode vir a desenvolver a doença propriamente dita (WHO, 2014; WHO, 2016). 

O relatório global da TB de 2016 é o primeiro produzido sob a luz dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e da Estratégia End TB, 

que substituíram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015) e a 

Estratégia Stop TB (2006-2015), respectivamente. Os ODSs foram adotados 

pela ONU em setembro de 2015 e cobrem o período de 2016-2030. A 

estratégia End TB abrange um prazo de 20 anos (2016-2035). Ambos 

compartilham um objetivo comum: acabar com a epidemia global de TB. Os 

objetivos estabelecidos na Estratégia End TB incluem uma redução de 90% 
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nas mortes por TB e uma redução de 80% na incidência de TB até 2030, em 

comparação com 2015 (WHO, 2016).  Ainda cabe a observação que a 

substituída Estratégia Stop TB, através de sua parceria (StopTB Partnership), 

mantinha como uma de suas metas a eliminação da TB como problema de 

saúde pública até o ano de 2050, com a incidência de menos de 1 caso por 1 

milhão de habitantes (WHO, 2006). 

Uma nova classificação de países prioritários para a atenção e o combate 

à TB para o período de 2016 a 2020 também foi proposta no relatório lançado 

pela OMS em 2016. Essa nova classificação é composta por três listas de 30 

países cada. Cada lista obedece às seguintes características epidemiológicas: 

carga de TB, TB multidrogarresistente e coinfecção TB/HIV. Alguns países 

figuram em mais de uma lista, somando assim, um total de 48 países 

prioritários para a abordagem da doença. O Brasil se encontra em duas dessas 

listas, ocupando a 20ª posição na classificação de carga da TB e a 19ª quanto 

à coinfecção TB/HIV. Vale destacar que os países que compõem essas listas 

respondem por 87% do número de casos de TB no mundo (WHO, 2016). 

A estratégia End TB tem três indicadores de alto desempenho: a taxa de 

incidência, o numero absoluto de mortes por TB  e a porcentagem de pacientes 

com TB e suas famílias que sofrem custos catastróficos como resultado da 

doença (WHO, 2016).  

Metas para esses indicadores foram traçadas com marcos 

complementares de 2020 e 2025. Os marcos de 2020 e 2025 são, 

respectivamente, a redução de 35% e 75% do número absoluto de mortes por 

TB, uma redução de 20% e 50% da taxa de incidência, comparado com os 
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niveis de 2015, e ainda não afetar as famílias com altos custos da doença em 

ambos os anos (WHO, 2016).   

Para que se alcancem as metas da End TB, foram estabelecidos três 

pilares de atuação:  1) os cuidados e a prevenção devem estar integrados e 

centrados no paciente: para tanto, o diagnóstico deve ser precoce, lançando 

mão de testes universais de susceptibilidade a fármacos e rastreio sistemático 

de contatos e grupos de alto risco; além disso, o tratamento de todas as 

pessoas com TB deve ser amplamente disponível, incluindo TB resistente a 

medicamentos e deve ser oferecido o apoio necessário para que o paciente 

adira o tratamento; ações visando medidas colaborativas de controle e 

tratamento da coinfecção TB/HIV e manejo de outras comorbidades; 

estabelecer e promover a  prevenção da TB para pessoas com maior 

vulnerabilidade e ampliar a vacinação contra a TB. 2) políticas públicas e 

sistemas de apoio de combate à doença alicerçados no compromisso político 

em destinar recursos adequados para cuidados e prevenção de TB; no  

compromisso comunitário, com participação de organizações da sociedade civil 

e prestadores de cuidados públicos e privados; em uma política de cobertura 

de saúde universalizada com notificações amplas e fidedignas de casos, 

melhorando a qualidade dos registros, e colaborando com o uso racional de 

medicamentos para o controle da infecção; e na proteção social, com a 

diminuição da pobreza e ações sobre outros determinantes da TB. 3) 

investimento em pesquisas e inovações, promovendo descobertas, 

desenvolvimento e rápida incorporação de novas ferramentas, intervenções e 

estratégias; além da otimização da implementação da estratégia End TB e 

avaliação de seu impacto, com intuito de promover inovações (WHO, 2014). 



17 
 

Sabendo que a doença mantém estreita relação com as condições 

socioeconômicas da população, produto da história do desenvolvimento social 

e ambiental em que a mesma se insere, entende-se que pobreza, desnutrição, 

altas densidades demográficas, baixa escolaridade, além de condições 

individuais de imunossupressão estão relacionadas com o aumento dos casos 

da TB (HINO et al, 2011a; QUEIROGA et al, 2012). 

A percepção de que os determinantes sociais influenciam a ocorrência de 

TB pode também ser evidenciada pela sua desigual distribuição ao redor do 

mundo. Notadamente, os novos casos descritos da doença continuam se 

concentrando nos grupos mais pobres da sociedade, com desigual acesso aos 

serviços de saúde (HARGREAVES et al, 2011; CDSS, 2010). Essa 

desigualdade é o resultado das “circunstâncias em que as populações 

crescem, vivem, trabalham e envelhecem” associadas aos sistemas de saúde 

que privilegiam o tratamento da doença em detrimento da prevenção (CDSS, 

2010). 

A Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (CDSS) formada pela 

OMS define que as condições que reforçam, ou até mesmo geram, a 

estratificação da sociedade também determinam estruturas na saúde. Isso 

ocorre por desigualdade das condições materiais de vida, das diferenças de 

circunstâncias psicossociais, assim como da diferente exposição a riscos 

comportamentais e biológicos (HARGREAVES et al, 2011). 

A epidemiologia da TB evidencia alguns determinantes estruturais, dentre 

eles, a desigualdade socioeconômica, as altas taxas de migrações, o rápido 

processo de urbanização e o crescimento populacional. Como consequências 
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dessas condições, há uma distribuição também desigual de características 

sociais que influenciam a ocorrência de TB, tais como: insegurança alimentar e 

desnutrição, condições precárias de habitação, meio ambiente insalubre, 

pobreza, baixos níveis de escolaridade  e dificuldade de acesso a serviços de 

saúde. A distribuição territorial de tais características condiz com  a distribuição 

espacial da TB, dado que influencia a exposição e a infecção pelo patógeno, a 

progressão da doença, o diagnóstico e o tratamento tardios ou inadequados,  a 

baixa adesão ao tratamento e o baixo sucesso terapêutico (CDSS, 2010). 

Pressupõe-se que a moradia inadequada, com superlotação, pouca 

ventilação, assim como precárias condições no ambiente de trabalho, 

aumentam as chances de um indivíduo contrair o bacilo causador da TB. A 

pobreza e a desnutrição aumentam a susceptibilidade ao desenvolvimento da 

doença, assim como podem agravar o desfecho clínico. A dificuldade de 

acesso a serviços de saúde, seja pela falta de equipamentos adequados e 

próximos, seja pela dificuldade financeira ou de transporte para tais 

equipamentos, seja pela estigmatização da doença ou a falta de apoio social 

aos sintomáticos, podem atrasar o diagnóstico a notificação da doença e ações 

para o tratamento e o combate à TB (HARGREAVES et al, 2011). 

Uma recente observação histórica no Brasil, demonstra que em 2011, 

entre todos os casos de TBp bacilífera notificados, 75,4% dos casos evoluíram 

com cura e 8,9% abandonaram o tratamento. Ainda nesse ano, ocorreram 

4.682 mortes por TB. Em 2012 foram registrados pelo Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) 71.230 novos casos de TB. Destes, 40.152 

casos foram classificados como pulmonar bacilíferos, aqueles que possuem 

cavitação pulmonar e que são capazes de produzir e aerossolizar gotículas que 
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contenham o bacilo, mais comuns entre os homens nas faixas etárias entre 15 

a 39 anos e 40 a 59 anos. (MS, 2014). 

Em 2013, 70.372 novos casos foram relatados, colocando o Brasil na 

listados 22 países que concentram 80% dos casos de TB no mundo, segundo a 

OMS. Com a incidência de 35 novos casos por 100 mil habitantes, o país 

ocupa a 16ª posição dessa lista em relação ao número de casos novos.  Em 

2015 o Brasil apresentou 73.221 novos casos de TBp e figurava entre os 20 

países que detinham 84% dos casos de TBp (WHO, 2016), uma das doenças 

relacionadas à pobreza, e não se distribui igualmente em todos os territórios 

geográficos do país. Dos novos casos da doença, 63% estão concentrados em 

181 dos 5.570 municípios brasileiros, com incidência acentuada nos grupos de 

maior vulnerabilidade (MS, 2015). 

A população carcerária e a população com coinfecção do HIV obedecem 

uma outra dinâmica de infecção e desenvolvimento da doença pelo bacilo da 

TB em relação aos demais indivíduos, seja pela maior exposição ou pelo 

imunocomprometimento. Observa-se na população carcerária que as 

prováveis causas dessa discrepância são, além do aglomerado 

populacional em que habitam, causas pregressas ao encarceramento, como 

tabagismo, uso de entorpecentes e pobreza (MS, 2011). Em 2007, foi 

introduzida a informação de condição prisional na ficha de notificação de 

TB. Essa informação permitiu a primeira avaliação em nível nacional de 

casos de TBp no sistema carcerário. Dessa forma, concluiu-se que de 5% 

dos casos de TBp no país  correspondia essa população específica, que 

representa apenas 0,2% da população total (SÁNCHEZ et al, 2007; SOUZA 

et al, 2005). Diante dessa informação, verificou-se que a prevalência da 
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doença na população carcerária no momento do ingresso ao sistema 

penitenciário era de 2,7%, o que corrobora com a tese de que as causas 

pregressas ao encarceramento contribuiem para a alta prevalência de TBp 

na população carcerária (SÁNCHEZ et al, 2009). 

A população com a co-infecção pelo HIV ou aquelas com a SIDA já 

instalada, também apresentam maiores taxas de incidência de TBp, quando 

comparada ao restante da população (COUCEIRO et al, 2011). Estima-se 

que a oferta de testagem  para a sorologia de HIV seja em torno de 70%, 

sendo que apenas 50% têm o resultado acessado, mantendo prevalência 

de 15% de positividade. A taxa de óbito ante a coinfecção HIV e TB chega a 

20%, sendo esta a maior causa de morte nessa população (SANCHÉZ et al, 

2009). 

Em função dessas características, as informações que são colhidas pelos 

profissionais de saúde no território geram dados que podem ser analisados 

com ferramentas de análise espacial, associadas aos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). Dessa forma, pode-se produzir informações que auxiliem em 

tomadas de decisões na esfera da saúde pública.  Esses recursos propiciam 

que a Vigilância Epidemiológica identifique áreas e populações mais 

vulneráveis ao adoecimento por TB, além de outros agravos de saúde, e ainda 

possam planejar ações de controle e prevenção nessas área (BARBOSA e 

COSTA, 2013; RABELLO, 2011).  

Apesar do progresso observado ao longo dos anos, com as políticas para 

o controle de TB, o atual objetivo de erradicação da doença é desafiador e 

implica em árduo trabalho. Sobretudo porque o atraso na detecção de casos 
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demonstra a ineficiência e o mal funcionamento de serviços de saúde, muitas 

vezes inacessíveis aos doentes. A associação da doença com o HIV, ainda que 

não seja o objeto desse estudo, assim como a TB multidrogarresistente, 

representam mais um desafio para a eliminação da doença. A atenção especial 

às crianças, através de ações preventivas à TB, a melhora dos métodos 

diagnósticos e disponibilidade de tratamento com drogas combinadas em dose 

fixa, respeitando o peso da criança e com menores efeitos colaterais que levem 

ao abandono do seguimento são fundamentais para eliminar a doença entre os 

mais novos (RAVIGLIONE et al, 2012). 

A melhoria constante no combate à TB requer consistente suporte em 

todas as instâncias, desde a ciência básica, da pesquisa operacional à 

implementação das tecnologias desenvolvidas. Todas essas etapas dependem 

de engajamento do Governo, de organizações não governamentais e da 

sociedade civil para que a eliminação da TB seja alcançada ( RAVIGLIONE et 

al, 2012). 

Com as atuais tecnologias, o objetivo de eliminar a TB até o ano de 2050, 

dificilmente será alcançado. Novas tecnologias devem continuar a ser 

desenvolvidas, a fim de monitorar e avaliar continuamente indicadores e 

determinantes da doença. Tais ações são essenciais para compreensão dos 

desafios, assim como das necessidades para atingir as metas da End TB 

(LÖNNROTH et al, 2010). 

Dentre as tecnologias para o combate à TB, a utilização de ferramentas 

de análise espacial, ainda que pouco utilizadas em serviços de gestão em 

saúde, podem contribuir para avaliar e identificar fatores e áreas de riscos a 
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serem considerados no planejamento de políticas de saúde. Adequadamente 

utilizados, esses instrumentos podem melhorar os índices de detecção, 

diagnóstico, tratamento e cura de doenças (DOS SANTOS et al, 2014). 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo tem por finalidade descrever a distribuição espacial e 

temporal dos casos de TBp no ESP, entre os anos de 2007 e 2013, e identificar 

possíveis fatores de risco para sua ocorrência. 

     2.2. Objetivos específicos 

a) descrever a ocorrência da TBp nos municípios do ESP 

b) identificar aglomerados espaciais e de variação espacial das 

tendências temporais de municípios com alto e baixo riscos de ocorrência de 

TBp; 

c) avaliar a relação entre a ocorrência de TBp e indicador socioeconômico 

e demográfico representativo da renda, longevidade e escolaridade.no espaço 

estudado. 
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3. MÉTODO 

3.1. Tipo, população e área de estudo 

Trata-se de um estudo ecológico, cuja população de estudo refere-se 

aos casos novos de TBp residentes nos municípios do ESP e notificados ao 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2007 

a 2013. Esse Estado localiza-se na região sudeste do Brasil (Figuras 1A e B), 

dividido em 645 municípios, com capital homônima e apresentou uma 

população de 41.262.199 habitantes no ano de 2010. A Figura 1C apresenta as 

mesorregiões em que estão agrupados os municípios do ESP. 

3.2. Fonte de dados 

Do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), foram obtidos os números de casos novos de TBp, segundo as 

variáveis sexo, idade e município, tendo como base os casos notificados ao 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (DATASUS, 

2016). Esse estudo não considerou algumas populações específicas, como 

a carcerária e indivíduos com coinfecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e aqueles com quadro confirmado da SIDA, os quais 

apresentam taxa de incidência muito distinta da população geral (SÁNCHEZ 

et al, 2009).  

Os dados foram extraídos do DATASUS, para cada ano do período 

estudado, obedecendo aos seguintes critérios de seleção segundo campo-

dado: linha: município de residência; coluna: faixa etária; conteúdo: casos 

confirmados; faixa etária: todas as categorias; sexo: todas as categorias 

(em primeira seleção), feminino (em segunda seleção) e masculino (em 
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terceira seleção); tipo de entrada: caso novo; institucionalizado: todas as 

categorias exceto presídio; forma-pulmonar: pulmonar+extra-pulmonar; 

Aids: ignorado/branco e não; HIV: todas as categorias exceto positivo. 

Figura 1 - América do Sul, Brasil e estado de São Paulo (A); estado de São 

Paulo e seus municípios, com destaque para a capital paulista (B); 

Mesorregiões do estado de São Paulo (C). 
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As estimativas populacionais, segundo sexo e idade, empregadas neste 

estudo, bem como as bases cartográficas para a produção dos mapas dos 

municípios, foram obtidas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Foi escolhido como indicador representativo das condições 

socioeconômicas e demográficas dos municípios paulistas o Índice Paulista 

de Responsabilidade Social (IPRS) referente ao ano de 2010 (meio do 

período), cujos valores para os municípios do ESP em 2010 (meio do 

período) foram obtidos junto à Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE)a. Este índice classifica os municípios em cinco categorias 

segundo as variáveis riqueza, longevidade e escolaridade. A categoria 1 

representa os municípios com alta riqueza, alta ou média longevidade e alta 

ou média escolaridade, a categoria 5 representa municípios com baixas 

riqueza, longevidade e escolaridade e as demais categorias intermediários, 

entre estes os extremos superior e inferior do indicador. 

3.3. Georreferenciamento 

Os casos de TBp foram georreferenciados segundo município de 

residência tomando-se como base os códigos dos municípios presentes no 

banco de dados obtidos do DATASUS e os mesmos códigos disponíveis no 

mapa de municípios do ESP obtido do IBGE. Estes procedimentos foram 

realizados no programa QGIS 2.14 (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2016). 

3.4. Análise dos dados 

Foram calculadas taxas de incidência de TBp para todo o ESP e 

segundo faixas etárias e sexo para todo o período de estudo, considerando-

                                                           
a Entenda o Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. Disponível em http://indices-
ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/estado.pdf. Acessado em 30/6/2017. 

http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/estado.pdf
http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/estado.pdf
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se a população de 2010 (meio do período). Foram calculadas taxas de 

incidência por TBp para o ESP (totais e por sexo) segundo ano, 

padronizadas diretamente, por idade e sexo, utilizando-se como padrão os 

dados populacionais correspondentes ao ano censitário de 2010. Estas 

tiveram sua tendência temporal avaliada por meio do método de Prais-

Winsten (nível de significância de 0,05), que leva em conta autocorrelação 

temporal de primeira ordem, através de pacote prais disponível no software 

R 3.3.3 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2017). 

Para a análise da ocorrência da TBp no espaço, isto é, nos 

municípios do ESP, foi necessário considerar a dependência espacial deste 

fenômeno, além do excessivo número de zeros, quando a doença foi 

considerada por ano de ocorrência. Em geral, distribuições deste tipo têm 

soluções apenas no âmbito da estatística Bayesiana e, mesmo assim, com 

excessivo e muitas vezes proibitivo consumo de tempo computacional, caso 

a opção seja a modelagem usando as chamadas simulações por Markov 

Chain Monte Carlo (MCMC). Recentemente, foi desenvolvida a abordagem 

INLA (Integrated Nested Laplace Approximations) (RUE et al 2009), que é 

uma alternativa computacionalmente eficiente aos métodos MCMC, 

especialmente quando da presença de estrutura espacial (o caso deste 

estudo) ou espaço-temporal dos dados. O INLA, utilizando uma abordagem 

determinística, permite que sejam obtidas as distribuições posteriores dos 

parâmetros de interesse (BLANGIARDO et al, 2013). 

A necessidade de considerar a dependência espacial da variável 

dependente em questão (a ocorrência de TBp nos municípios) está 

relacionada com o delineamento epidemiológico utilizado neste estudo, o 
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ecológico. Em tal situação e pensando na chamada primeira lei da 

geografia (tudo se parece, mas as coisas mais próximas se parecem mais 

entre si do que as mais distantes) (TOBLER, 1970), os valores da variável 

dependente não são independentes uns dos outros. Esta questão, que deve 

ser colocada em conjunto com as decorrentes da existência de 

dependência temporal e a hierarquia dos dados, entre outras, relaciona-se 

ao problema da pseudorreplicação dos dados, que, se não levado em 

conta, produz modelos com estimativas enviesadas (ZUUR et al, 2017). 

A ocorrência de TBp no ESP foi mapeada segundo municípios para 

cada ano, utilizando-se modelos Bayesianos Gaussianos latentes. Isto foi 

feito considerando-se que a taxa média de incidência de TBp em cada 

município seria função de um intercepto e duas componentes aleatórias. A 

primeira representaria os resíduos espacialmente estruturados, modelados 

por meio de uma estrutura autorregressiva condicional (iCAR), e a segunda 

os resíduos não estruturados (BLANGIARDO et al 2013).  

Para o mapeamento da TBp por ano de estudo, o número de casos 

observados por município foi modelado utilizando-se as especificações 

propostas por Besag et al (1991), o denominado modelo de Besag-York-

Mollié (BYM) e uma distribuição de Poisson inflada de zeros. Casos 

esperados, por município e por ano, foram obtidos por padronização 

indireta, tendo como base as taxas por faixa etária de todo o período de 

estudo e para todo o ESP, calculadas para 2010, os quais foram tomados 

como offset na modelagem. Com isso, foram obtidas razões de incidência 

padronizadas (RIP) e, em um contexto Bayesiano, as probabilidades das 

RIP serem maiores do que um nas unidades de análise (BLANGIARDO et al 
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2013).  A opção pelo uso de uma distribuição inflada de zeros resultou de 

quantidades de municípios com zero casos entre 30,5% e 34,3%, segundo 

ano de estudo, e dos modelos obtidos apresentarem menores valores de 

DIC (Deviance Information Criterion) quando comparados com modelos 

obtidos apenas utilizando-se distribuição de Poisson.  

Para avaliação da relação entre os casos observados de TBp em todo o 

período de estudo o IPRS dos municípios paulistas, utilizaram-se as 

mesmas especificações apresentadas acima, considerando-se que a taxa 

média de incidência de cada município seria função de um intercepto, das 

covariáveis e dos efeitos aleatórios espacialmente estruturado e não 

estruturado (BLANGIARDO et al 2013). 

As modelagens foram realizadas utilizando-se a abordagem INLA 

(Integrated Nested Laplace Approximation) e disponível como um pacote do 

Programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2017), o R-INLA (RUE et al 

2009). Todas as modelagens consideram priores minimamente 

informativas. 

De posse dos mapas com os casos de TBp georreferenciados por 

município e com vistas a aplicação de estatísticas de varredura para 

detecção de aglomerados espaciais e espaço-temporais de alto e baixo 

risco e de variação espacial da tendência temporal, foram produzidos três 

bancos de dados. O primeiro continha informações sobre o número de 

casos por ano, grupo etário e sexo segundo cada um dos municípios 

paulistas. O segundo banco de dados continha informações sobre as 

populações de cada um dos 645 municípios, segundo grupo etário e sexo. 
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O terceiro banco continha informações sobre as coordenadas geográficas 

(latitude e longitude) dos centroides de cada um dos municípios do ESP. 

Após a composição destes bancos, eles foram importados para o 

programa SaTScan 9.4 para aplicação das estatísticas de varredura e 

detecção de aglomerados (KULLDORFF, 1997, 2015). Para isso foram 

consideradas as seguintes condições: modelo de Poisson, ajuste para idade 

e sexo, aglomerados sem sobreposição englobando no máximo 50% da 

população sobre risco. Foram considerados significantes aglomerados com 

valores de p menores do que 0,05, sendo que estes foram obtidos pelo 

método de Monte Carlo com 999 replicações.  

Como resultados das varreduras foram obtidos os riscos relativos (RR), 

ajustados por idade e sexo, representando a relação entre as incidências de 

TBp dentro e foram dos aglomerados. Foram obtidos também as tendências 

temporais de crescimento (decrescimento) internas e externas dos 

aglomerados de variação espacial das tendências temporais  (KULLDORF, 

2015). 

Os resultados das modelagens e das estatísticas de varredura foram 

exportados para o programa QGIS 2.14 (QGIS Development Team, 2016), no 

qual foram elaborados os mapas temáticos. 

3.5. Aspectos éticos 

O projeto desse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Saúde Pública da USP, sob número de certificado 

59790216.4.0000.5421, e aprovado pelo mesmo, segundo parecer 1.738.876. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aqui apresenta-se o artigo intitulado “ Tuberculose pulmonar em municípios 

do estado de São Paulo: avaliação espacial e temporal”, elaborado em formato 

para submissão à Revista de Saúde Pública. 

Título: Tuberculose pulmonar em municípios do estado de São Paulo: 

avaliação espacial e temporal 

Título resumido: Tuberculose pulmonar em São Paulo  

Autores: Erico Filev Maia1, Inês Fronteira2, Francisco Chiaravalloti Neto1. 

Instituições: 

1 – Faculdade de Saúde Pública da USP. 

2 – Global Health and Tropical Medicine - Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical – Universidade Nova de Lisboa. 

RESUMO 

Objetivos: Descrever a ocorrência de tuberculose pulmonar (TBp) e sua 
distribuição espacial e temporal nos municípios do estado de São Paulo (ESP) 
e avaliar a relação desta com indicador de condições socioeconômicas e 
demográficas. Método: Estudo ecológico, com georreferenciamento dos novos 
casos de TBp ocorridos entre 2007 e 2013 nos municípios de residência dos 
doentes. Calcularam-se incidências, no tempo e no espaço, e produziram-se 
mapas temáticos, identificando áreas de maior e menor risco da ocorrência da 
doença. A relação entre incidência de TBp e o indicador socioeconômico e 
demográfico foi analisada por meio de regressão espacial. As análises 
estatísticas utilizaram método de Prais-Winsten, estatísticas de varredura e 
modelagem Bayesiana Gaussiana latente. Resultados: As taxas de incidência 
total e por sexo apresentaram estacionariedade entre 2007 e 2013. Homens e 
indivíduos entre 15 e 59 anos tinham excesso de risco de TB. Os municípios 
das mesorregiões Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista 
apresentaram, em geral, e em todos os anos de estudo, altas probabilidades de 
que suas razões de incidência padronizadas fossem maiores do que a unidade 
e parte deles constituiu-se como um aglomerado de alto risco para ocorrência 
de TBp. Municípios das mesorregiões de Presidente Prudente, Bauru e Marília 
apresentaram tendência temporal crescente das incidências em relação ao 
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restante dos municípios paulistas. Municípios com renda, escolaridade e 
longevidade baixas apresentaram risco para ocorrência de TBp 25,0% superior 
aos municípios com alta renda e altas e médias escolaridade e longevidade. 
Conclusão: As taxas de incidência apresentaram, entre 2007 e 2013, 
estacionariedade e maiores valores para homens e pessoas entre 15 e 59 
anos. Identificaram-se municípios com alto risco para ocorrência de TBp e 
municípios, embora com riscos médios para TBp, com tendência crescente das 
incidências. Municípios com piores condições socioeconômicas e demográficas 
relevaram-se de maior risco para ocorrência de TBp. 

Palavras chave: Tuberculose, Incidência, Análise Espacial, Distribuição 
Temporal, Brasil. 
 
 
Pulmonary tuberculosis in municipalities of São Paulo state: spatial and 
temporal analysis 
 
Pulmonary tuberculosis in São Paulo 
 

ABSTRACT 

Objectives: To describe the occurrence of pulmonary tuberculosis (TBp) and 
its spatial and temporal distribution in the municipalities of the state of São 
Paulo (ESP) and to evaluate its relationship with and indicator of socioeconomic 
and demographic conditions. Method: Ecological study, with georeferencing of 
new cases of TBp occurring between 2007 and 2013 to the municipalities of 
residence of the patients. Incidences, in time and space, were calculated and 
thematic maps were produced, identifying areas of greater and lesser risk of 
disease occurrence. The incidence of tuberculosis was related to 
socioeconomic and demographic indicator by spatial regression. Statistical 
analyzes used Prais-Winsten method, scan statistics and latent Gaussian 
Bayesian model. Results: Total and by sex incidence rates showed stationarity. 
Men and people between 15 and 59 years old presented a risk excess to TBp. 
The municipalities of the São Paulo Metropolitan and Litoral Sul Paulista 
mesoregions presented, in general and in all the years of study, a high 
probability that their standardized incidence ratios would be greater than unity 
and part of them constituted as a cluster of high risk for occurrence of TBp. 
Municipalities in the Presidente Prudente, Bauru and Marília mesoregions 
showed an increasing temporal trend of incidence in relation to the rest São 
Paulo municipalities. Municipalities with low income, schooling and longevity 
presented a risk of occurrence of TBp 25.0% higher than municipalities with 
high income and high and medium schooling and longevity. Conclusion: The 
incidence rates between 2007 and 2013 showed stationarity and higher values 
for men and people between 15 and 59 years. We identified municipalities with 
high risk for occurrence of TBp and municipalities, although with average risks 
for TBp, with increasing tendency of incidence. Municipalities with worse 
socioeconomic and demographic conditions were found to be at greater risk for 
the occurrence of the disease. 

Keywords: Tuberculosis, Incidence, Spatial Analysis, Temporal  



33 
 

Distribution, Brazil.  

 

 INTRODUÇÃO  

A tuberculose (TB) continua em posição de destaque no âmbito da saúde 

pública devido a ser um agravo de grande magnitude, vulnerabilidade e 

transcendência1. 

No mundo, a TB ainda é uma das maiores causas de morte, 

principalmente em países pobres. Estima-se que, em 2015, tenha havido cerca 

de 10,4 milhões de novos casos de tuberculose no mundo 2,3. 

A melhoria constante no combate à TB requer consistente suporte em 

todas as instâncias, desde a ciência básica, da pesquisa operacional à 

implementação das tecnologias desenvolvidas. Essas etapas dependem de 

engajamento do Governo, organizações não governamentais e sociedade civil 

para que a eliminação da TB seja alcançada4. 

Em 2015, o Brasil apresentou 73.221 novos casos de TB pulmonar (TBp) e, 

em 2016, figurou na vigésima posição na classificação de carga de TB entre os 

30 países que detinham 87% dos casos da doença3. Trata-se de doença 

relacionada à pobreza e que não se distribui igualmente em todos os territórios 

geográficos do país. Dos novos casos da doença, 63% se concentraram em 

181 dos 5.570 municípios brasileiros, com incidência acentuada nos grupos de 

maior vulnerabilidade1. 

A Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde formada pela 

Organização Mundial de Saúde define que as condições que reforçam ou 

geram a estratificação da sociedade também determinam estruturas na saúde5. 
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Isso ocorre por desigualdade das condições materiais de vida, das diferenças 

de circunstâncias psicossociais, assim como das diferentes exposição a riscos 

comportamentais e biológicos5. A vigilância em saúde assume um importante 

papel para o monitoramento territorial dos casos de TB, pois considera-se que 

a captação da demanda dos problemas em saúde deve levar em conta o 

espaço geográfico em que a população vive6. 

Ao entender que a interação entre indivíduo e território implicam em 

diferentes riscos de adoecimento7 busca-se o mapeamento de doenças, 

possível através dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que utilizam 

informações apresentadas nesses territórios8, a fim de auxiliar na formatação e 

análises de riscos relacionados às características populacionais e do 

ambiente9. A aplicação destes conceitos à análise da TB pode colaborar para a 

uma melhor vigilância e controle da doença. 

Com as atuais tecnologias, o objetivo de eliminar a TB até 2050, 

dificilmente será alcançado. Novas tecnologias devem continuar a ser 

desenvolvidas, afim de monitorar e avaliar continuamente indicadores e 

determinantes da doença. Tais ações são essenciais para compreensão dos 

desafios, assim como das necessidades para atingir as metas do End TB10. 

Os objetivos deste trabalho foram descrever a ocorrência de TBp no estado 

de São Paulo (ESP) segundo sexo e idade; avaliar seu comportamento no 

tempo; descrever sua distribuição espacial segundo municípios; identificar 

aglomerados espaciais e de variação espacial das tendências temporais; e 

avaliar a relação entre sua ocorrência nos municípios e indicador 

socioeconômico e demográfico representativo da renda, longevidade e 
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escolaridade. 

MÉTODO 

Trata-se de estudo ecológico misto, analítico, cuja população de estudo 

refere-se aos casos de TBp residentes nos municípios do ESP e notificados 

ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período 

de 2007 a 2013. Esse Estado localiza-se na região sudeste do Brasil 

(Figuras 1A e B), está dividido em 645 municípios, com capital homônima e 

tinha, em 2010, uma população de 41.262.199 habitantes. A Figura 1C 

apresenta as mesorregiões em que estão agrupados os municípios do ESP. 

Do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), foram obtidos os números de casos novos de TBp, segundo as 

variáveis sexo, idade e município, tendo como base os casos notificados ao 

SINAN11. Esse estudo não considerou algumas populações específicas, 

como  a carcerária e indivíduos com coinfecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e aqueles com quadro confirmado da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), os quais apresentam taxa 

de incidência muito distinta da população geral12.  

As estimativas populacionais, segundo sexo e idade, empregadas neste 

estudo, bem como as bases cartográficas para a produção dos mapas, 

foram obtidas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi 

escolhido como indicador representativo das condições socioeconômicas e 

demográficas dos municípios paulistas o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS) referente ao ano de 2010 (meio do 

período), cujos valores foram obtidos junto à Fundação Sistema Estadual 
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de Análise de Dados (SEADE)a. Este índice classifica os municípios em 

cinco categorias segundo as variáveis riqueza, longevidade e escolaridade. 

A categoria 1 representa os municípios com alta riqueza, alta ou média 

longevidade e alta ou média escolaridade, a categoria 5 representa 

municípios com baixas riqueza, longevidade e escolaridade e as demais 

categorias intermediários, entre estes os extremos superior e inferior do 

indicador.  

Os casos de TBp foram georreferenciados segundo município de 

residência tomando-se como base os códigos dos municípios presentes no 

banco de dados obtidos do DATASUS e os mesmos códigos disponíveis no 

mapa de municípios do ESP obtido do IBGE. Estes procedimentos foram 

realizados no programa QGIS 2.1413. 

Foram calculadas taxas de incidência de TBppara todo o ESP e 

segundo faixas etárias e sexo para todo o período de estudo, considerando-

se a população de 2010 (meio do período). Foram calculadas taxas de 

incidência por TBp para o ESP (totais e por sexo) segundo ano, 

padronizadas diretamente, por idade e sexo, utilizando-se como padrão os 

dados populacionais correspondentes ao ano censitário de 2010. Estas 

tiveram sua tendência temporal avaliada por meio do método de Prais-

Winsten14 (nível de significância de 0,05), que leva em conta autocorrelação 

temporal de primeira ordem, através de pacote prais disponível no software 

R 3.3.315. 

                                                           
a Entenda o Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. Disponível em http://indices-
ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/estado.pdf. Acessado em 30/6/2017. 

http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/estado.pdf
http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/estado.pdf
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A ocorrência de TBp no ESP foi mapeada segundo municípios para 

cada ano, utilizando-se modelos Bayesianos Gaussianos latentes. Isto foi 

feito considerando-se que a taxa média de incidência de TBp em cada 

município seria função de um intercepto e duas componentes aleatórias. A 

primeira representaria os resíduos espacialmente estruturados, modelados 

por meio de uma estrutura autorregressiva condicional (iCAR), e segunda 

os resíduos não estruturados16. 

Para o mapeamento da TBp por ano de estudo, o número de casos 

observados por município foi modelado utilizando-se as especificações 

propostas por Besag et al.17, o denominado modelo de Besag-York-Mollié 

(BYM) e uma distribuição de Poisson inflada de zeros. Os casos esperados, 

por município e por ano, foram obtidos por padronização indireta, tendo 

como base as taxas por faixa etária de todo o período de estudo e para 

todo o ESP, calculadas para 2010, os quais foram tomados como offset na 

modelagem. Com isso, foram obtidas razões de incidência padronizadas 

(RIP) e, em um contexto Bayesiano, as probabilidades das RIP serem 

maiores do que um nas unidades de análise16. A opção pelo uso de uma 

distribuição inflada de zeros resultou de quantidades de municípios com 

zero casos entre 30,5% e 34,3%, segundo ano de estudo, e dos modelos 

obtidos apresentarem menores valores de DIC (Deviance Information 

Criterion) quando comparados com modelos obtidos apenas utilizando-se 

distribuição de Poisson.  

Para avaliação da relação entre os casos observados de TBp em todo o 

período de estudo o IPRS dos municípios paulistas, utilizaram-se as 

mesmas especificações apresentadas acima, considerando-se que a taxa 
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média de incidência de cada município seria função de um intercepto, das 

covariáveis e dos efeitos aleatórios espacialmente estruturado e não 

estruturado16. As modelagens foram realizadas utilizando-se a abordagem 

INLA (Integrated Nested Laplace Approximation) e disponível como um 

pacote do Programa R14, o R-INLA18. Todas as modelagens consideram 

priores minimamente informativas. 

De posse dos mapas com os casos de TBp georreferenciados por 

município e com vistas a aplicação de estatísticas de varredura para 

detecção de aglomerados espaciais e espaço-temporais de alto e baixo 

risco e de variação espacial da tendência temporal, foram produzidos três 

bancos de dados. O primeiro continha informações sobre o número de 

casos por ano, grupo etário e sexo segundo cada um dos municípios 

paulistas. O segundo banco de dados continha informações sobre as 

populações de cada um dos 645 municípios, segundo grupo etário e sexo. 

O terceiro banco continha informações sobre as coordenadas geográficas 

dos centroides de cada um dos municípios do ESP. 

Após a composição destes bancos, eles foram importados para o 

programa SaTScan 9.4 para aplicação das estatísticas de varredura e 

detecção de aglomerados19,20. Para isso foram consideradas as seguintes 

condições: modelo discreto de Poisson, ajuste para idade e sexo, 

aglomerados sem sobreposição englobando no máximo 50% da população 

sobre risco. Foram considerados significantes aglomerados com valores de 

p menores do que 0,05, sendo que estes foram obtidos pelo método de 

Monte Carlo com 999 replicações.  
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Como resultados das varreduras foram obtidos os riscos relativos (RR), 

ajustados por idade e sexo, representando a relação entre as incidências de 

TBp dentro e foram dos aglomerados. Foram obtidos também as tendências 

temporais de crescimento (decrescimento) internas e externas dos 

aglomerados de variação espacial das tendências temporais20. 

Os resultados das modelagens e das estatísticas de varredura foram 

exportados para o programa QGIS 2.1413, no qual foram elaborados os 

mapas temáticos.  

     Esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, sob número de certificado 

59790216.4.0000.5421, e aprovado pelo mesmo, segundo parecer 

1.738.876. 

RESULTADOS 

No período analisado foram notificados 77.390 casos novos de TBp, 

desconsiderados os casos em presidiários e as coinfecções com HIV/SIDA. 

A taxa de incidência para todo o período de estudo foi de 26,8 

casos/100.000 habitantes-ano, sendo 4,2 em pessoas entre 0 a 14 anos, 

33,9 entre 15 e 59 anos e 27,4 em indivíduos com 60 anos ou mais. Os 

homens apresentaram uma taxa de incidência padronizada de 37,5 

casos/100.000 habitantes-ano, enquanto as mulheres apresentaram taxa de 

15,8, correspondendo a um excesso de risco para os homens de 21,7 

casos/100.000 habitantes-ano. 

As taxas de incidência padronizadas para todo o ESP segundo ano, 

totais e segundo sexo, são apresentadas na Figura 2. As taxas de incidência 



40 
 

de TBp total e por sexo, padronizadas por idade revelaram estacionariedade 

temporal, uma vez que as hipóteses de tendência de crescimento 

(decrescimento) foram rejeitadas pelo método de Prais-Winsten. Ressalta-

se que as hipóteses de crescimento das taxas para o sexo masculino e total 

foram rejeitadas com valores de p próximos ao nível de significância, 

respectivamente, 0,0740 e 0,0586. 

Em geral, municípios das mesorregiões Metropolitana de São Paulo e do 

Litoral Sul Paulista apresentaram, em todos os anos, altas probabilidade de 

RIP>1, com alguns municípios alternando entre altas e médias (Figura 3). 

Nas mesorregiões Metropolitana Paulista, Piracicaba, Vale do Paraíba 

Paulista e Presidente Prudente, em geral, os municípios apresentaram 

médias e altas probabilidades de RIP>1. As mesorregiões de São José do 

Rio Preto e Ribeirão Preto foram as que apresentaram os maiores números 

de municípios com baixas e médias probabilidades de RIP>1. No restante 

do Estado, os municípios apresentaram médias probabilidades de RIP>1, 

alternado com altas e baixas probabilidades. 

Foi identificado, por meio de estatísticas de varredura, um aglomerado 

espacial de alto risco (RR=1,9) localizado na região metropolitana de São 

Paulo e incluindo alguns municípios do Litoral Sul Paulista (Figura 4A), 

composto por parte dos municípios identificados como de alta probabilidade 

de RIP>1 (Figura 3). Foi identificado um aglomerado de baixo risco 

(RR=0,5) englobando o restante dos municípios do ESP, com exceção 

daqueles pertencentes às mesorregiões Metropolitana de São Paulo, Litoral 

Sul Paulista e Vale do Paraíba. 
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A Figura 4B apresenta cinco aglomerados identificados com tendência 

temporal de crescimento da taxa de incidência por TBp interna 

significativamente diferente da externa. Dentre eles, somente o aglomerado 

5 (com municípios das mesorregiões Metropolitana de São Paulo, Vale do 

Paraíba, Macro Metropolitana Paulista e Campinas) apresentou crescimento 

anual interno inferior ao externo. Destacam-se os aglomerados 2 

(mesorregião de Presidente Prudente) e 4 (mesorregiões de Bauru e 

Marília) com tendências de crescimento internas superiores às externas. O 

aglomerado 1, apesar de composto por dois municípios, destaca-se pelo 

crescimento anual acima de 100%. O responsável por este incremento foi 

Serra Azul que começou o período com um caso de TBp em 2007 e três em 

2008 e finalizou com 26 casos em 2012 e 31 em 2013. 

A Tabela 1 apresenta as médias posteriores das RIP de TBp e seus 

respectivos intervalos de credibilidade (IC) 95%, segundo as categorias do 

IPRS, sendo identificada como importantes para a ocorrência de TBp a 

categoria 5. Portanto, municípios com IPRS 5 (os mais desfavorecidos) 

teriam um aumento do risco de ocorrência de TBp em torno de 25,0% em 

relação aos municípios com IPRS 1 (os mais favorecidos).  

DISCUSSÃO 

A maior incidência de TBp entre pessoas de 15 a 59 anos observada nesse 

estudo concorda com o descrito na literatura21. Devem ser consideradas 

também a diferença da exposição a fatores de risco entre homens e mulheres, 

a maior representatividade no mercado de trabalho dos primeiros, muitas vezes 

com atividades laborais em ambientes fechados, com grande concentração de 
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pessoas e mal ventilados, além do deslocamento demorado nas grandes 

cidades em transportes coletivos lotados e também com ventilação ruim. 

Associa-se ainda as diferenças do modo de vida que os homens apresentam 

em relação às mulheres, em parte da população, como etilismo e tabagismo, 

além da utilização de serviços de medicina preventiva mais defitária22,23. As 

menores incidências entre os mais jovens e mais velhos possivelmente 

relacionam-se à maior proteção da vacina BCG aplicada ao nascimento, e à 

menor exposição ao envelhecimento24.  

Cabe observar que os sintomas apresentados pelos homens são os mais 

bem descritos na literatura, com febre, tosse e expectoração. Possivelmente 

esse é um fator que influencia a maior detecção da doença em homens. Em 

contrapartida, as mulheres relatam mais fadiga e sintomas emocionais 

relacionados à doença25. 

Os achados nesse estudo em relação a tendência temporal das taxas de 

incidência dos casos de TBp corresponde ao descrito por Galesi e Fukasava26, 

em que foi observada uma discreta oscilação da ocorrência e da taxa de 

incidência de TB no ESP entre os anos de 2007 e 2013. Além disso, eles 

observaram maiores taxas na região metropolitana de São Paulo e no 

Litoral Sul Paulista e menores no interior do Estado, resultados 

semelhantes aos do presente estudo26. 

Guimarães et al.27 observaram queda sistemática nas taxas de 

incidência, prevalência e mortalidade por TB, no Brasil e nas Américas 

entre os anos de 1990 e 2010. Parte desse período corresponde ao 

presente estudo e não concorda com a tendência estacionária para as 
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incidências aqui encontradas. Destaca-se que as hipóteses de tendências 

crescentes das incidências total e nos homens foram rejeitadas com valores 

de p pouco acima dos 5%. Este resultado pode estar relacionado com o 

pequeno número de anos analisados, sendo, talvez, um equívoco rejeitar 

estas hipóteses28. Todavia, o acompanhamento destas incidências por mais 

anos permitirá identificar o seu real comportamento. 

Galesi e Fukasava26 identificaram crescimento da porcentagem de 

sintomáticos respiratórios investigados para a TBp entre 2007 e 2013 no ESP, 

fato que poderia explicar a não ocorrência de decréscimo das incidências ou 

mesmo de seu aumento. De todo modo, a não ocorrência de decréscimo das 

incidências, como previsto pela StopTB Partnership, representa uma barreira a 

ser vencida para atingir as metas do EndTB no ESP. 

Observando que as incidências de TBp não diminuíram, como seria de 

se esperar, devem ser realizados estudos no sentido de perceber quais os 

determinantes para este cenário. A avaliação de respostas adequadas em 

termos de diagnóstico e tratamento, dos serviços de saúde e das condições 

de vida podem ajudar a esclarecer os motivos desse achado, assim como 

determinar os locais onde devem ser realizados maiores esforços para 

melhorar tais respostas e condições. 

Algumas das regiões mais populosas do ESP, como a mesorregião 

Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista, são também as áreas com 

maior probabilidade de RIP>1, reforçando a hipótese de que áreas mais 

populosas representam maior risco de contaminação e adoecimento pela 

TBp29. Em contrapartida, as mesorregiões de Ribeirão Preto e São José do Rio 



44 
 

Preto apresentaram baixas e médias probabilidades de RIP>1, o que vai de 

encontro com a alta cobertura do tratamento diretamente observado e com a 

baixa iniquidade social nos municípios destas regiões30.  

Este estudo também trouxe à luz que, apesar do interior do ESP ter se 

apresentado com uma área de menor risco para TB, existem regiões que 

merecem ser priorizadas nas atividades de vigilância epidemiológica. Os 

aglomerados compostos por municípios das mesorregiões de Presidente 

Prudente, Bauru e Marília possivelmente terão sua importância aumentada no 

quadro epidemiológico da TBp no ESP, dadas as tendências temporais 

crescentes internas maiores que as externas. Uma vez identificas áreas que 

podem tornar-se de risco no futuro, as autoridades sanitárias devem ter uma 

ação proativa evitando o escalonamento no número de novas infecções. Por 

outro lado, o aglomerado composto por municípios das mesorregiões 

Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Macro Metropolitana Paulista e 

Campinas, ao apresentarem tendência interna de crescimento inferior à 

externa, possivelmente perderá parte de sua importância epidemiológica. 

O município de Serra Azul chama a atenção pelo aumento do número de 

casos em mais de 100% ao ano, no período estudado. Algumas hipóteses para 

esse achado seriam a melhora da qualidade da notificação da doença a partir 

de 2007, ou ainda a notificação de casos de população carcerária sem essa 

identificação. Serra Azul tem cerca de 11 mil habitantes e conta com duas 

penitenciárias, inauguradas em 2002, com população carcerária em torno de 

3500 detentosb. Uma hipótese mais pessimista seria que o quadro encontrado 

                                                           
b Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Administração Penitenciária[Internet]. 2017 
[cited 2017 Jun 1]. Available from: http://www.sap.sp.gov.br/ 
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em Serra Azul  é consequência do aumento da força de infecção por TBp na 

população não encarcerada por conta da  presença de agrupamento 

populacional (os encarcerados) reconhecidamente sujeito a altas taxas de 

infecção por TBp12.  

O resultado, nesse estudo, de que os municípios com as piores condições 

socioeconômicas e demográficas apresentam os maiores riscos para TBp vai 

ao encontro da consideração do agravo como fortemente relacionado à 

pobreza, e que as pessoas mais pobres têm maior dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde31,32. Entretanto, apenas os municípios com IPRS 5 

apresentaram risco aumentado para o adoecimento pela TBp. Ou seja, 

aparentemente, somente condições muito precárias de vida representam maior 

risco para altas taxas de incidência de TBp, as quais poderiam ser diminuídas 

com melhorias mínimas das condições de longevidade, escolaridade e riqueza. 

Os municípios classificados no pior nível do IPRS são aqueles apresentam 

maiores níveis de desigualdade tanto em relação aos demais municípios do 

Estado como internamente. Desigualdades de renda,  de acesso a bens e 

serviços, sociais, e as que comprometem à trama de interrelação de indivíduos 

em grupos influenciam negativamente a saúde, seja pelo estresse provocado a 

partir das percepções em uma sociedade desigual, seja pela falta de 

investimentos em infraestrutura comunitária, ou ainda pelo desgaste das 

relações de solidariedade e confiança entre membros da comunidade33. 

A principal limitação deste estudo refere-se ao uso de dados secundários 

sobre a ocorrência de TBp, com problemas relacionados à subnotificação, 
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erros de classificação e incompletude dos dados. Outra limitação seria a 

utilização de um delineamento ecológico, visto como um desenho mais 

adequado para a formulação de hipóteses do que para testá-las34. 

Se por um lado, há limitações, por outro há fortalezas a serem destacadas. 

O uso da estatística de varredura permitiu identificar áreas de maior e menor 

risco para TBp e, especialmente, identificar aglomerados cujas incidências 

apresentavam tendências temporais crescentes internas maiores do que 

externas20. Esta pode ser uma importante ferramenta para a vigilância 

epidemiológica, dado que é possível observar a variação espacial das 

tendências temporais e identificar regiões que, mesmo não apresentando alto 

risco para TB, merecem ser monitoradas. 

Destaca-se também o uso, neste estudo, de SIG e análise espacial, 

especialmente os modelos Bayesianos Gaussianos latentes, com os quais 

foi possível lidar com a autocorrelação espacial da incidência por TBp e o 

excesso de zeros e a técnica de Prais-Winsten para dar conta da 

dependência temporal dos dados. Estas questões relacionam-se ao 

problema da pseudorreplicação, onde os valores das variáveis dependentes 

não são independentes entre si, e, quando não levando em conta, produz 

modelos com estimativas enviesadas35. Por último, destaca-se a utilização 

da abordagem INLA, recentemente desenvolvida, que é, no contexto 

Bayesiano, uma alternativa computacionalmente eficiente aos métodos 

MCMC (Markov Chain Monte Carlo), especialmente quando da presença de 

estrutura espacial (o caso deste estudo) ou espaço-temporal dos dados16. 

CONCLUSÕES 
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A taxa de incidência de TBp, para todo o período de estudo, foi de 26,8 

casos por 100.000 habitantes-ano, com excesso de risco para homens e 

pessoas entre 15 e 59 anos. As taxas de incidência para o período entre 

2007 e 2013 apresentaram comportamento estacionário. Os municípios das 

mesorregiões Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul Paulista foram os 

que apresentaram as maiores probabilidades de RIP>1 e parte importante 

deles constituiu um aglomerado de alto risco para TBp.  

Municípios das mesorregiões Presidente Prudente, Bauru e Marília, 

mesmo tendo se configurado como aglomerados com RR em torno da 

unidade, mostraram tendência crescente e significante das incidências em 

relação ao restante do ESP. Esta seria uma indicação de que estes 

municípios teriam futuramente sua importância aumentada no quadro 

epidemiológica da TBp no ESP. Municípios classificados como de baixas 

renda, escolaridade e longevidade apresentaram aumento de risco para 

ocorrência de TBp da ordem de 25,0% em relação aos municípios com alta 

renda e altas e médias escolaridade e longevidade.  
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Tabela 1 – Médias posteriores dos efeitos fixos para as razões de incidência 

padronizadas de tuberculose pulmonar (RIP) estimadas usando modelo 

bayesiano Besag-York-Mollié (regressão de Poisson) e seus respectivos 

intervalos de credibilidade de 95% (IC 95%) ajustadas segundo as categorias 

do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), municípios do estado de 

São Paulo, 2007 a 2013. 

Variáveis* RIP IC 95% 

Intercepto 0,49 0,42 – 0,57 

Índice Paulista de Responsabilidade Social 
(IPRS) 

  

IPRS = 1 (Baseline) 1,00  

IPRS = 2 1,12 0,91 – 1,37 

IPRS = 3 0,96 0,79 – 1,16 

IPRS = 4 1,15 0,95 – 1,38 

IPRS = 5* 1,25 1,01 – 1,55 

* Categoria considerada importante e associada à ocorrência de TBp nos 

municípios 
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Figura 1 - América do Sul, Brasil e estado de São Paulo (A); estado de São 
Paulo e seus municípios, com destaque para a capital paulista (B); 
Mesorregiões do estado de São Paulo (C). 
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 Figura 2 - Taxas de incidência de tuberculose pulmonar totais e por sexo, 

padronizadas por idade, segundo ano, estado de São Paulo, 2007 a 2013. 
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Figura 3 – Probabilidade da razão de incidência padronizada (RIP) para 

tuberculose pulmonar ser maior do que 1 segundo ano e município, estado de 

São Paulo, 2007 a 2013. 
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Figura 4 – (A) Aglomerados espaciais de alto e baixo risco para ocorrência 

tuberculose pulmonar e riscos relativos; (B) Aglomerados de variação espacial 

da tendência temporal para ocorrência de tuberculose pulmonar, tendências 

temporais internas e externas aos aglomerados e risco relativo; municípios do 

estado de São Paulo, 2007 a 2013. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente estudo evidenciou aglomerados de altos e baixos riscos de 

ocorrência da TBp. Entre os aglomerados com mais alto risco, observam-se 

aqueles encontrados em parte da região Metropolitana de São Paulo e 

parte do Litoral Sul Paulista. Também obervamos áreas de risco relativo 

menor do que 1: uma área que abrange grande parte do interior do ESP. 

A distribuição espacial das taxas de incidência da TBp padronizadas 

entre os anos de 2007 a 2013 mostra um predomínio da ocorrência da 

doença nas regiões metropolitana de São Paulo, na macro metropolitana 

paulista e no litoral sul paulista. Essas regiões foram identificadas com 

aglomerados de alto risco para a ocorrência da TBp.  

Também foi observada a relação com significância estatística entre a 

ocorrência da doença e os municípios com pior distribuição de renda e 

IPRS mais alto. 

No período estudado, há um predomínio da ocorrência da TBp na 

população masculina, entre 15 e 59 anos, evidenciado pelas maiores taxas 

de incidência nessa população e com aparente aumento dessa taxa entre 

os homens. Entretanto, quando analisada toda a população, as taxas de 

incidência mantiveram-se estáveis. 

Observou-se nesse estudo que a maior parte das regiões apresentaram 

uma tendência temporal de queda nas taxas de incidência, exceto 

municípios das mesorregiões Presidente Prudente, Bauru e Marília, mesmo 

tendo se configurado como aglomerados com RR em torno da unidade, 

mostraram tendência crescente e significante das incidências em relação ao 
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restante do ESP. Esta seria uma indicação de que estes municípios teriam 

futuramente sua importância aumentada no quadro epidemiológico da TBp 

no ESP. Municípios classificados como de baixas renda, escolaridade e 

longevidade apresentaram aumento de risco para ocorrência de TBp da 

ordem de 25,0% em relação aos municípios com alta renda e altas e 

médias escolaridade e longevidade.  

A observação nesse estudo de que a tendência temporal da distribuição 

espacial das taxas de incidência se comporta de maneira inversa à 

esperada sugere que sejam feitos outros estudo para esclarecer os motivos 

que determinam esse cenário, assim como estudos que avaliem respostas 

adequadas de  diagnóstico, tratamento, qualidade e oferta dos serviços de 

saúde, a fim de destacar regiões onde devem ser realzados maiores 

esforços para atingir o objetivo de eliminação da TB. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO B – Confirmação da submissão do artigo à Revista de Saúde Pública 
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Anexo C – Currículo Lattes de aluno e orientador 
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