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Abstract  Tuberculosis is an infectious disease with cases 
around world. In Brazil, the Paraiba state was the 18th in 
the rank of the Brazilian states with higher incidence, with 6 
municipalities classified as priority for tuberculosis control, 
including its capital: João Pessoa city. The study aimed to 
identify spatial clusters of tuberculosis in João Pessoa in the 
period from January to December, 2011. An ecological 
study was conducted, using secondary data from 
tuberculosis cases residents in João Pessoa. Relative risk 
maps and maps of the spatial scan method for all months in 
the study were generated. The neighborhoods with the 
highest relative risks were detected by the scan method and 
classified as spatial clusters. They are concentrated mainly 
in the north of the city. Thus, it was possible to detect 
priority areas, which can support health managers in their 
efforts to control tuberculosis in the city 
 
Index Terms  Tuberculosis, spatial analysis, cluster 
detection. 

INTRODUÇÃO 

A tuberculose é uma doença infecciosa com ampla 
distribuição mundial. Possui alta incidência e mortalidade, 
apesar de ser passível de prevenção e tratamento de forma 
eficiente, situação essa resultante do abandono do 
tratamento, surgimento de cepas resistentes, da epidemia do 
HIV e das condições socioeconômicas desfavoráveis, que 
atuam dificultando o controle da tuberculose prejudicando o 
tratamento, aumentando a susceptibilidade e a 
vulnerabilidade [1]-[3]. 

O Brasil e outros 21 países, são responsáveis por 80% 
de todos os casos mundiais de tuberculose. Estimativas 
mostram que no Brasil, mais de 50 milhões de indivíduos 
estão infectados, existem 80 mil novos casos e 4 a 5 mil 
óbitos anuais. Essa situação caracteriza a tuberculose como 
prioridade entre as políticas governamentais de saúde do 
país [1]. 

De acordo com dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação, durante o período de 2007 a 2011, o 
estado da Paraíba ficou na 18ª posição dentre os estados 

brasileiros mais acometidos pela tuberculose, apresentando 
um total de 6803 casos notificados, dos quais 195 vieram a 
óbito, representando uma taxa de incidência de 36,34 casos 
por 100000 habitantes e taxa de mortalidade de 1,04 óbitos 
por 100000 habitantes. O Ministério da Saúde classificou 
seis municípios paraibanos como prioritários para o controle 
da tuberculose, sendo eles: Cajazeiras, Patos, Campina 
Grande, Santa Rita, Bayeux e João Pessoa, tendo este 
último, maior destaque não apenas por ser a capital do 
estado, mas por concentrar o maior número de casos de 
tuberculose entre os municípios da Paraíba nos últimos 10 
anos [4]. 

Métodos de análise espacial são de grande utilidade para 
os estudos epidemiológicos, como pode ser observado em 
pesquisas que elaboraram mapas de risco e utilizaram 
métodos de detecção de conglomerados espaciais para 
avaliar a distribuição espacial de doenças com a AIDS, 
dengue e tuberculose [5]-[7]. 

Frente a este quadro o corrente estudo teve como 
objetivo identificar a existência de conglomerados espaciais 
de tuberculose no município de João Pessoa-PB ocorrentes 
no período de janeiro a dezembro de 2011, com o intuito de 
auxiliar os gestores de saúde nas ações de controle da 
tuberculose no município. 

METODOLOGIA 

Este é um estudo quantitativo e ecológico, fazendo uso de 
dados secundários referentes aos casos de tuberculose 
residentes no município de João Pessoa, no período de 
janeiro a dezembro de 2011. O município de João Pessoa, é 
a capital do estado da Paraíba localizando-se na região 
Nordeste do Brasil, possui uma área total de 211,475 km2, 
estando limitado ao norte com o município de Cabedelo, ao 
sul com o município do Conde, a leste com o Oceano 
Atlântico e a oeste com os municípios de Bayeux e Santa 
Rita. Segundo o Censo de 2010 realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, João Pessoa é 
Constitui-se por 64 bairros, com uma população total de 
723.515 habitantes e densidade demográfica de 3.421,30 
habitantes por km2, sendo considerado pelo Ministério da 
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Saúde como um dos 6 municípios prioritários para o Plano 
Nacional de Controle da Tuberculose no estado da Paraíba 
[4].  

Os dados referentes aos casos notificados de tuberculose 
foram obtidos junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
das fichas de investigação do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN). Foram incluídos os casos 
de Tuberculose notificados como residentes no município de 
João Pessoa diagnosticados durante o período de estudo. 

Teste de Lilliefors 

Para definição da metodologia a ser usada nessa 
pesquisa, foi realizado o teste de normalidade de Lilliefors 
sobre os dados coletados. Este teste é uma derivação do teste 
de aderência de Kolmogorov-Smirnov que pondera os 
valores centrais e extremos da distribuição. O teste avalia o 
grau de concordância entre a distribuição de um conjunto de 
valores amostrais e a distribuição teórica investigada, que 
neste caso foi a distribuição Normal. A estatística do teste 
faz a diferença entre ambas e calcula o p-valor da hipótese 
de similaridade entre as distribuições [8]. 

Risco Relativo 

Para avaliar a intensidade da doença ou agravo nos 
bairros de João Pessoa, foi calculado o Risco Relativo (RR) 
para cada bairro tanto no ano de 2011, bem como para cada 
mês do mesmo. RR é obtido a partir do quociente entre a 
taxa de incidência de tuberculose no bairro e a taxa de 
incidência em todo o município no período de tempo 
avaliado, de acordo com (1). 

 

 
(1) 

 
Quando o RR de algum bairro é inferior a um, isso 

implica dizer que ele apresenta um risco menor que o do 
município e quando for superior a um, que o RR do bairro é 
maior que o do município. Com os valores de RR obtidos, 
foram plotados mapas coropléticos com intervalos de classe 
referentes aos valores de RR obtidos, onde a cada intervalo 
foi vinculado uma cor que representará no mapa plotado o 
RR de cada bairro, permitindo uma melhor visualização para 
as análises comparativas [9]. 

Varredura Scan Espacial 

A varredura Scan espacial foi proposta por Kulldorff e 
Nagarwalla [10], com o intuito de identificar conglomerados 
espaciais. Esses conglomerados consistem basicamente em 
um conjunto de áreas que apresentam um risco elevado em 
relação a outras, quanto à ocorrência do evento em estudo. O 
método possui a capacidade de identificar conglomerados 
espaciais sem a necessidade de parâmetros cruciais e 
subjetivos, além de ser capaz de reduzir o erro tipo I por 
conta de testes de significância, fornecendo um único p-
valor para o teste da hipótese nula [11]. 

A cada bairro de João Pessoa foi associado um centroide 
e a ele o número de casos de tuberculose, bem como o 
tamanho da população no bairro. Sobre cada centroide, são 
posicionados círculos que terão seu raio aumentado 
continuamente, até incluir um total de 10% da população, 
podendo envolver os centroides vizinhos. Concomitante ao 
aumento do raio um teste de significância é realizado para 
determinar se a área delimitada pelo círculo é um 
conglomerado [10][11]. Assumindo que a distribuição de 
probabilidade dos dados segue o modelo de Poisson temos 
como parâmetro a tripla (z,p(z),r(z)), em que z consiste nos 
círculos posicionados sobre os centroides e pertencente a Z 
que é o conjunto de todos os círculos, p(z) é a probabilidade 
de que um indivíduo qualquer em z seja um caso e r(z) a 
probabilidade de um indivíduo qualquer fora de z seja um 
caso [11][12]. 

No método Scan espacial, os raios dos círculos são 
computados de forma que os valores estimados de p(z) e 
q(z), maximizem a função de máxima verossimilhança com 
base no total de casos observados. Quando z é admitido 
como um candidato a conglomerado, é considerada a 
estatística KN definida por (2) [13]: 

 

 

(
2) 

 
em que Z é o conjunto de todos os círculos ou possíveis 
candidatos a conglomerados,   e  são as estimativas 
de p(z) e q(z).  é definido por (3): 

 

 

(
3) 

 
 

em que C é o total de casos observados na região 
considerada e M a população total sob toda região de estudo. 

 é definido por (4): 
 

(
4) 

 
em que cz e ci são, respectivamente o número de casos no 
círculo z e no círculo i e nz é o número de indivíduos em 
risco no círculo z. No final o maior valor de KN é registrado 
e a significância do resultado é calculada a partir da 
simulação de Monte Carlo [12][14][15]. 

RESULTADOS 

No ano de 2011 o município de João Pessoa apresentou 
um total de 329 casos o que representa uma taxa de 
incidência de 0,186 casos por 10.000 habitantes. Apesar da 
baixa incidência para o município, ao analisar os bairros 
individualmente observa-se na figura 1, bairros com taxa de 
incidência acima de 1, entre eles estão os bairros de 
Varadouro (4,013 casos por 10.000 - número 1 na Figura 1), 
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Centro (3,356 casos por 10.000 - número 2 na Figura 1), 
Mandacaru (1,725 casos por 10.000 - número 4 na Figura 1), 
São José (1,603 casos por 10.000 - número 5 na Figura 1), 
Róger (1,262 casos por 10.000 - número 3 na Figura 1) que 
ficam localizados no norte do município e Penha (1,049 
casos por 10.000 - número 6 na Figura 1) a leste do 
município. 

O teste de normalidade de Lilliefors realizado 
demonstrou que os dados não seguem uma distribuição 
normal, rejeitando a hipótese nula do teste. Desse modo, 
optou-se por utilizar técnicas de análise não-paramétricas 
nesse estudo. 

Ao analisar o mapa de risco referente ao ano de 2011 
apresentado na Figura 1, a maioria dos bairros tiveram RR 
superior ao do município (Risco Relativo > 1), contudo, foi 
possível verificar que na região Norte do município estão 
concentrados os bairros com maior RR, sendo superior ao 
RR do município em três vezes ou mais. 

 

 
FIGURA. 1 

MAPA DE RISCO DE TUBERCULOSE PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

PARA O ANO DE 2011 
 

Com a análise do mapa de risco anual de 2011 (Figura 
1), observa-se que durante o período as áreas de risco estão 
amplamente distribuídas pelo município, registrando 
maiores taxas no norte e sul do município. Nestes nota-se 
uma redução considerável no número de bairros com RR 
elevado. Entretanto, existe uma concentração de bairros com 
RR acima de 2 ou 3 vezes superior ao RR do município. 
Como demonstrado na Figura 2 e 3, que representam os 
meses de março e setembro respectivamente, estes bairros 
encontram-se situados ao Norte, assim como foi observado 
na análise anual.  

Na Figura 2 que representa o risco relativo para o mês 
de março, é possível observar vários bairros com riscos 
relativos elevados e bairros próximos com RR acima de 3, 
que são os casos dos bairros Varadouro (número 1 na Figura 
1), Róger (número 3 na Figura 1) e Centro (número 2 na 

Figura 1) situados ao norte do município, e dois barros ao 
sul do município que são Água Fria e Ernesto Geisel. 

Para o mês de setembro os bairros ao norte 
permaneceram com RR acima de 3, ao sul do município 
houve a permanência do bairro Água Fria, registro do bairro 
Ernani Sátiro, e ao leste o bairro de Cabo Branco aparece 
como significativo, com RR acima de 3. 

 

 
FIGURA. 2 

MAPA DE RISCO DE TUBERCULOSE PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

PARA O MÊS DE MARÇO DE 2011 
 

 
FIGURA. 3 

MAPA DE RISCO DE TUBERCULOSE PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 
 

A partir da Varredura Scan espacial, foi possível 
identificar os conglomerados espaciais significativos para 
tuberculose. Na análise anual os conglomerados 
significativos de alto risco estão concentrados nos bairros ao 
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norte e oeste, sem nenhuma ocorrência de conglomerados 
em outras áreas, como mostra a Figura 4.  

 

 
FIGURA. 4 

SCAN ESPACIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA O ANO DE 2011 
 
Ao analisar o mapa do método Scan espacial (Figura 4) 

junto com mapa de RR (Figura 1) para o ano de 2011, pode-
se perceber que o Scan detectou bairros ao norte e oeste do 
município e na figura 1 referente ao RR do ano de 2011, os 
bairros detectados pelo método Scan possuem RR acima de 
1, ou seja, superior ao risco do município. Áreas com RR 
menor que 1, foram detectadas pelo método, porém este 
bairro foi considerado significativo, pois é próximo à área 
significativas, e foi influenciada pelos bairros vizinhos, 
durante o aumento do raio do método Scan. 

 

 

FIGURA. 5 
SCAN ESPACIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA O MÊS DE 

MARÇO DE 2011 
 
Para o mês o março (Figura 5), o método Scan detectou 

um conglomerado ao norte do município, que ao ser 
analisado junto com o mapa de RR (Figura 2), percebe-se 
que os bairros com RR elevado, realmente são significativos 
para o método Scan espacial, e que o conglomerado 
encontra-se ao norte do município.  

 

 
FIGURA. 6 

SCAN ESPACIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA O MÊS DE 

SETEMBRO DE 2011 
 

Para a figura 6, que representa o mês de setembro, os 
bairros significativos foram detectados ao norte do 
município de João Pessoa, que ao ser analisado junto ao 
mapa de RR, pode-se afirmar os bairros formam um 
conglomerado espacial, semelhante ao mês de março e 
coerente com o período de estudo.  

Com a análise mensal, foi possível verificar que o foco 
dos conglomerados espaciais significativos de alto risco 
estão localizado ao norte, sendo formados pelos bairros que 
tiveram maior RR e bairros vizinhos a eles, como 
demonstram as Figuras 5 e 6, tendo como exceção apenas o 
mês de junho onde os conglomerados significativos estão 
focados a oeste. 

CONCLUSÃO 

Foi realizado uma análise anual e mensal do padrão espacial 
de tuberculose no município de João Pessoa-PB no ano de 
2011. Foram usados mapas de RR e da varredura SCAN 
espacial para identificação de conglomerados espaciais 
significativos. Com base nas análises realizadas foi 
identificado que os bairros que apresentaram RR elevado, 
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também foram caracterizados como conglomerados 
espaciais significativos de alto risco.  

Para o mês de março foram detectados 14 bairros como 
significativos e de alto risco, e no mês de setembro 11 
bairros como significativos, porém os 11 bairros detectados 
no mês de setembro, estão presentes no mês de março, o que 
mostra que alguns bairros deixaram de ser significativos, o 
conglomerado permanece no mesmo local. 

Como o foco dos conglomerados identificados está 
situado principalmente ao norte de João Pessoa, conclui-se 
que a distribuição dos casos no espaço não é aleatória, 
existindo uma tendência espacial bem definida. Dessa forma 
fica claro a necessidade de direcionar as ações de controle da 
tuberculose para essa região, tanto para determinar quais 
fatores podem estar relacionados com o elevado risco no 
local, bem como, para atuar no controle da doença de forma 
a atender as necessidades locais.  
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