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RESUMO 
 

Objetivo: analisar a distribuição espacial da Tuberculose, no 

município de Barcarena, Pará, Brasil, no período de 2015 a 

2018. Método: Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e 

transversal, analisando 145 casos de TB distribuídos em 

cinco regiões do município de estudo. Foi utilizada técnica 

estatística, teste não paramétrico qui-quadrado de 

proporções esperadas iguais, com p< 0,05 para evidenciar a 

significância entre possíveis proporções desiguais das 

variáveis e a geoestatística, através da técnica de Kernel que 

permitiu detectar onde os eventos estavam concentrados. 

Resultados: O perfil dos indivíduos mais acometidos foi do 

sexo masculino, raça parda, com nível fundamental 

incompleto, da faixa etária adulta. A doença está distribuída 

de forma heterogênea no município e apresenta um silêncio 

epidemiológico em determinados espaços geográficos. 

Conclusão: O geoprocessamento torna-se um relevante 

recurso tecnológico, colaborando para a gestão do cuidado a 

partir do subsídio fornecido ao planejamento de ação em 

saúde. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose; Epidemiologia; Saúde 

Pública. 
 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to analyze the spatial distribution of Tuberculosis in 

the municipality of Barcarena, Pará, Brazil, from 2015 to 2018. 

Method: This is an ecological, descriptive and cross-sectional 

study, analyzing 145 tb cases distributed in five regions of the 

study municipality. The study used a statistical technique, 

nonparametric chi-square test of equal expected proportions, 

with p< 0.05 to show the significance between possible unequal 

proportions of the variables and geostatistics, using the Kernel 

technique that allowed detecting where the events were 

concentrated. Results: The profile of the most affected 

individuals was male, brown, with incomplete elementary level, 

of the adult age group. The disease has a heterogeneous 

distribution in the municipality and presents an epidemiological 

silence in certain geographical spaces. Conclusion: 

Geoprocessing becomes a relevant technological resource, 

contributing to the management of care from the subsidy 

provided to health action planning. 
 

KEYWORDS: Tuberculosis; Epidemiology; Public Health. 

1. INTRODUÇÃO 
 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e tem 

expressão global1. No Relatório Global de Tuberculose 

de 2019, a OMS estima que 10 milhões de pessoas 

desenvolveram tuberculose e 1,5 milhão de pessoas 

morreram com a doença em 2018, e 3 milhões de 

pessoas que se acredita terem tuberculose não foram 

diagnosticadas ou não receberam tratamento2,3. 

Ademais, o agente etiológico, Mycobacterium 

tuberculosis, popularmente conhecido como bacilo de 

Koch, tem uma estimativa de prevalência em um terço 

da população mundial4. 

A forma de transmissão se dá por bacilos que se 

propagam no ar, por meio de aerossóis expelidos por 

um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar 

ou falar. A TB é transmitida apenas em sua forma 

pulmonar e faríngea. A infecção ocorre quando os 

aerossóis contendo os bacilos expelidos inalados por 

pessoas sadias, provocando a infecção tuberculosa e o 

risco de desenvolvimento e manifestação da doença5. 

A patologia em questão acaba por se perpetuar 

devido a falta de recursos, que é uma responsabilidade 

do Estado, além da detecção e tratamento dos casos. 

Desta forma, refletindo um sistema falho. Além disso, a 

situação é agravada devido a falta de um método 

diagnóstico que consiga detectar a doença rapidamente 

e de forma confiável. O diagnóstico ainda é feito pela 

baciloscopia (detecta em torno de 50% dos casos) e em 

alguns casos pela cultura da bactéria, a qual é 

demorada2,6. 

Em 2017, o Ministério da Saúde (MS), lançou o 

Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como 

Problema de Saúde Pública (Plano Nacional), de 

acordo com a Estratégia pelo Fim da Tuberculose da 

OMS, o qual foi implementado por meio da 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle 

da Tuberculose (CGPNCT). O plano tem como 

objetivo a redução da incidência da patologia até 2035, 
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visando menos de 10 casos e de mortalidade para 

menos de um óbito a cada 100 mil habitantes7. 

No ano de 2018, apenas em território nacional, 

foram diagnosticados mais de 70.000 casos novos de 

tuberculose, o que corresponde a um coeficiente de 

incidência de 34,8 casos/100 mil hab. Durante os anos 

de 2009 a 2018, houve uma queda anual média de 

1,0%, porém no período compreendido entre 2017 e 

2018, o coeficiente de incidência aumentou se 

comparado ao período de 2014 a 20168. 

No estado do Pará, a região metropolitana de 

Belém, onde está localizado o município de Barcarena, 

apresentou um alto índice de casos novos, de acordo 

com o ministério da saúde o coeficiente de incidência 

da TB para a população geral foi de 45,8 casos por 

100.000 habitantes. A TB é uma doença de ampla 

distribuição geográfica e está fortemente associada a 

um baixo índice de condição de vida da população e às 

desigualdades sociais9,10. 

De acordo com vários estudos, a ocorrência da 

tuberculose se relaciona à desfavoráveis condições 

socioeconômicas. Paralelamente, encontramos o 

abandono do tratamento que está relacionado a 

diversos fatores, tais como:  a medicação, ao doente e 

aos serviços de saúde. Consequentemente, a não adesão 

causa redução da taxa de curados, óbitos por TB, além 

do desenvolvimento de formas clínicas mais graves e 

aumento na multirresistência aos tuberculostáticos. A 

coinfecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) é outro relevante fator associado a desfecho 

desfavorável11,12. 

Diante desse cenário, a Estratégia Saúde da Família 

é um modelo de atenção à saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) que preconiza a reordenação 

dos serviços, estabelecendo como porta de entrada do 

sistema a atenção primária à saúde. Desta forma, o 

SUS contribui no atendimento dos pacientes com TB, 

através do acesso ao diagnóstico, tratamento e demais 

cuidados relacionados à patologia, todos de forma 

gratuita e integral13. 

Vale ressaltar que, embora o MS disponibilize 

esquemas terapêuticos comprovadamente eficazes para 

o tratamento da TB, a existência de fatores, como os 

hábitos de vida, as comorbidades, a coinfecção pelo 

HIV, a baixa escolaridade e outros, contribuem para a 

manutenção da elevada incidência dessa doença no 

estado do Pará14. 

Em visto disso, o município de Barcarena requer a 

incorporação de métodos da epidemiologia, da 

geografia e da estatística que permitam uma análise 

integrada da associação deste evento com indicadores 

e/ou variáveis socioambientais que auxiliem as 

políticas públicas de saúde na incorporação de ações 

inovadoras no controle da tuberculose9. 

Os métodos estatísticos se associam à aplicação da 

análise espacial, para melhorar a qualidade da 

informação, e, desta forma, podendo ser utilizada para 

melhorar as futuras ações de prevenção contra qualquer 

agente infeccioso. É mister, que as ações de campanhas 

de prevenção e acompanhamento dos pacientes sejam 

feitas de forma continuada, para poder aumentar a 

adesão ao tratamento e diminuir a morbimortalidade, 

principalmente entre a população mais exposta e com 

maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde15. 

Neste contexto, a utilização de técnicas de 

geoprocessamento como ferramenta de prevenção, 

vigilância e controle da tuberculose, constitui-se como 

um importante instrumento de gestão em saúde capaz 

de contribuir para o planejamento e avaliação das ações 

de saúde, de forma a mapear, monitorar e disseminar as 

informações em saúde no âmbito do SUS, propiciando 

a evolução do sistema de saúde como um todo, em 

especial a Atenção Primária à Saúde pública, por meio 

de recursos que proporcionarão melhoria da qualidade 

da informação nesse setor16. 

Diante da gravidade da doença e da quantidade de 

casos notificados de TB no município de estudo e 

considerando, que estas alterações ocorrem de forma 

processual e sistemática, em função do tempo e do 

espaço, este estudo contribuirá do ponto de vista 

teórico e prático, com a geração de análises 

epidemiológicas da TB no município.  Dessa forma, o 

objetivo deste estudo foi analisar a distribuição espacial 

temporal da Tuberculose, no município de Barcarena, 

Pará, Brasil, no período de 2015 a 2018. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e 

transversal e teve como população 145 casos 

notificados de TB, nas regiões do município de 

Barcarena - Pará, no período de 2015 a 2018. O 

município foi dividido em cinco regiões (Sede, Vila do 

Conde, Murucupi, Estradas e Ilhas) que foram 

analisadas quanto a distribuição e densidade dos casos. 

Além disso, foi elaborada uma série histórica do 

número de casos nos anos estudados. 

Foram incluídos dados epidemiológicos adquiridos 

na Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA) 

(http://www.saude.pa.gov.br/) e do Sistema de 

Informação de Agravos Notificáveis (SINAN) 

(http://portalsinan.saude.gov.br/), a respeito de sexo, 

raça, faixa etária, zona do município, encerramento da 

doença, além dos agravos mais comumente associados 

a TB no município em questão. Os dados cartográficos 

e demográficos foram obtidos no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

(https://www.ibge.gov.br/). 

A depuração dos bancos de dados foi executada 

operando o software TabWin 36b 

(http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?are

a=060805&item=6), com a exclusão de registros 

incompletos e inconsistentes. Após isso, estes dados 

foram georreferenciados e validados em campo e em 

laboratório, operando um receptor do sistema de 

posicionamento global (GPS) e o software Arcgis 10.5 

(https://enterprise.arcgis.com/pt-

br/portal/10.5/install/windows/portal-sys-req-link.htm). 

Nas análises estatísticas de variáveis relacionadas 

aos indivíduos foram realizados cálculos percentuais e 

foi utilizado teste não paramétrico qui-quadrado de 
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proporções esperadas iguais, com p< 0,05, utilizando 

para tal o software Bioestat 5.3 

(https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas/). 

A análise geoestatística que considerou a distribuição 

espacial da doença utilizando o estimador de densidade 

de Kernel (com distância de 0.36) para avaliar a 

concentração, foi feita com a utilização do software 

ArcGis 10.5. 

Este trabalho procurou garantir as exigências éticas, 

obedecendo à Declaração de Helsinque, ao Código de 

Nuremberg e às normas da Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisa 

com seres humanos, conforme parecer nº 3.915.803, 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Pará. 
 

3. RESULTADOS 
 

Na área de estudo, o perfil epidemiológico dos 

casos de TB foi de indivíduos do sexo masculino 

(62,07%), etnia parda (75,17%), na faixa etária adulta 

(86,21%), com nível fundamental incompleto 

(38,62%), nos moradores da zona urbana (84,14%) e 

com encerramento em cura da doença (74,48%).  Foi 

constatado que todas as variáveis foram significantes, 

com valor p < 0,05, conforme a Tabela 1. 
 

Tabela 1. Perfil Epidemiológico dos casos de Tuberculose em 
Barcarena, Pará, Brasil, no período de 2015 a 2018. 

Variáveis   N % P- valor* 

Sexo 
Feminino  55 37,93 

< 0,0001 
Masculino  90 62,07       

Raça 

Amarela  3 2,07 

< 0,0001 

Branca  20 13,79 
Parda  109 75,17 

Preta  12 8,28 

Ignorado  1 0,69       

Faixa etária 

Adolescente  10 6,90 
< 0,0001 Adulto  125 86,21 

Idoso  10 6,90       

Escolaridade 

Ensino fundamental 

incompleto 
 56 38,62 

< 0,0001 

Ensino 

fundamental 

completo 

 13 8,97 

Ensino médio 

incompleto 
 11 7,59 

Ensino médio 
completo 

 27 18,62 

Educação superior 

incompleta 
 4 2,76 

Educação superior 

completa 
 1 0,69 

Ignorado  33 22,76       

Zona 

Periurbana  3 2,07 

< 0,0001 
Rural  19 13,10 

Urbana  122 84,14 

Ignorado  1 0,69       

Encerramento 

Abandono  22 15,17 

< 0,0001 

Cura  108 74,48 

Óbito por outras 

causas 
 2 1,38 

Transferência  13 8,97 

Fonte: Protocolo de pesquisa, 2020.  

*Qui-quadrado de proporção esperadas iguais 
 

No município em questão, foi observado que a 

maioria não apresentava agravos associados, 

demonstrando 95 (65,52%) sem AIDS, 117 (80,69%) 

sem uso de álcool, 130 (89,66%) sem diabetes e 138 

(95,17%) sem outro agravo não listado. Foi constatado 

que todas as variáveis foram significantes, com valor p 

< 0,05, conforme a Tabela 2. 
 

Tabela 2. Agravos associados com os casos de Tuberculose em 

Barcarena, Pará, Brasil, no período de 2015 a 2018. 

Variáveis   N % P- valor* 

AIDS 

Sim  10 6,90 

< 0,0001 Não  95 65,52 

Ignorado  40 27,59       

Álcool 

Sim  17 11,72 

< 0,0001 Não  117 80,69 

Ignorado  11 7,59       

Diabetes 

Sim  9 6,21 
< 0,0001 Não  130 89,66 

Ignorado  6 4,14       

Outro agravo 

Sim  1 0,69 

< 0,0001 Não  138 95,17 

Ignorado  6 4,14 

Fonte: Protocolo de pesquisa, 2020.  

*Qui-quadrado de proporção esperadas iguais 
 

Durante o período estudado o maior número de 

agravos confirmados ocorreu no ano de 2016, com 43 

(29,66%), seguido pelo ano de 2018 com 42 (28,97%) 

casos. Foi observado uma tendência de casos crescente 

durante os anos estudados. Como observado na Figura 

1. 
 

 
Figura 1. Série histórica com tendência de casos de Tuberculose em 

Barcarena, Pará, Brasil, no período de 2015 a 2018. Fonte: Protocolo 
de pesquisa, 2020. 
 

Foi observada uma distribuição espacial não 

homogênea dos casos de TB, em que as regiões de 

Barcarena demonstraram número de casos variável 

durante o período de estudo. É possível visualizar a 

maior número de infectados na região Sede, com 

número muito alto de casos e também um número alto 

de casos na região de Vila do Conde, como observado 

na Figura 2. 

Ao analisar a distribuição espacial dos casos de TB 

residentes no município de Barcarena utilizando a 

técnica de estatística espacial de Kernel, a qual é 

baseada em interpolações considerando uma distância 

de 0.36, foi evidenciado a formação de alguns 

aglomerados com muito alta densidade, principalmente 

nas regiões Sede, Murucupi e Vila do Conde, sendo 

representados por alta densidades de casos na região 

estudada. Conforme observado na Figura 3. 
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Figura 2. Distribuição espacial dos casos de Tuberculose, por 
distritos administrativos, no município de Barcarena, Pará, Brasil, no 

período de 2015 a 2018. Fonte: Protocolo de pesquisa, 2020. 

 

 
Figura 3. Densidade de casos de Tuberculose em Barcarena, Pará, 

Brasil, no período de 2015 a 2018. Fonte: Protocolo de pesquisa, 
2020. 

 

4. DISCUSSÃO 
 

Ao analisar os resultados foi demonstrado 

predomínio da TB no gênero masculino no período 

estudado. Esta situação pode ser relacionada a fatores 

socioeconômicos, e culturais como a maior exposição 

do homem ao bacilo e seus fatores de risco devido a 

maior presença do homem no mercado de trabalho. 

Outro fator importante para esses resultados no gênero 

masculino é o menor cuidado e menor procura por 

serviços de assistência à saúde, quando comparado ao 

gênero feminino 17-19. Este resultado confirma os 

números de diversos estudos realizados no Brasil e 

dados de 2014 do Ministério da Saúde20. 

A cor parda obteve o maior número de infectados 

no período estudado, explicado pelo processo de 

miscigenação na formação étnica do Brasil21. De 

acordo com o último censo do IBGE, 73% da 

população paraense se autodeclara como parda22. Logo, 

não há nenhuma predisposição relacionada a maiores 

números de TB nesses indivíduos.  

A faixa etária mais acometida pela TB em 

Barcarena foi a dos adultos. Esse dado pode ser 

justificado pela inserção desses indivíduos no mercado 

de trabalho, fato que os expõe com maior frequência ao 

agente infeccioso. Os resultados a respeito da faixa 

etária encontrados no estudo corroboram com demais 

trabalhos similares realizados no Brasil, que relatam a 

população economicamente ativa como importante 

parcela dos portadores de TB23. 

Os indivíduos de baixa escolaridade foram os mais 

afetados pela infecção, representados no estudo pelo 

ensino fundamental incompleto. Esse fator pode ser 

associado ao menor conhecimento sobre a patologia, 

casos de tratamento inadequado e de abandono de 

tratamento24.  Somado a isso, é possível correlacionar a 

baixa escolaridade à menor renda, e com isso piores 

condições sociais e menor acesso à assistência 

médica25.  

A zona urbana foi a mais acometida pela TB no 

período estudado. Esse padrão é concordante com 

diversos estudos, refletindo o caráter urbano desta 

doença, que se prolifera em ambientes com 

aglomerações populacionais. É válido ressaltar que o 

processo de migração para centros urbanos traz consigo 

a formação de periferias urbanas e distribuição desigual 

dos serviços de infraestrutura como o saneamento 

básico26. 

A grande maioria dos indivíduos estudados teve 

como encerramento a cura da TB. Apesar do alto índice 

alcançado, apresenta-se ainda abaixo do ideal 

preconizado pela OMS, que seria de 85% de cura. É 

possível relacionar este resultado aos elevados níveis 

de abandono do tratamento no Brasil, o qual conta com 

fatores como desconhecimento sobre a doença, 

precário acesso ao serviço de saúde e coinfecção com 

HIV27. Outro empecilho importante é a irregularidade 

do Tratamento Diretamente Observado (TDO), que 

atinge apenas 27,6% da região Norte do país28.  

A coinfecção com HIV não foi constatada na 

maioria dos indivíduos estudados. Isso pode ser 

justificado por falhas nos serviços de saúde, como a 

dificuldade de acesso ao laboratório e demora na 

liberação de resultados que podem dificultar o 

diagnóstico precoce dessa afecção29. Contudo, é 

importante salientar que a coinfecção TB/HIV é tema 

de grande relevância, uma vez que é responsável por 

altas taxas de abandono ao tratamento e óbito, 

consequentemente, por baixas taxas de cura30.  

Foi observado que grande parte dos indivíduos 

estudados não fazia do uso de álcool. Esse dado pode 

estar relacionado aos efeitos negativos do 

desenvolvimento de hepatotoxicidade nos indivíduos 

que fazem uso do tratamento medicamentoso em 
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conjunto com uso abusivo de álcool. Vale ressaltar, que 

este fator é importante fator de risco para o início dos 

sintomas da TB e contribui fortemente para a 

descontinuidade do tratamento medicamentoso31. 

Quanto ao diagnóstico de diabetes, este foi ausente 

na maioria dos indivíduos com tuberculose deste 

trabalho. O resultado em questão está de acordo com o 

esperado a nível nacional e mundial32. A diabetes deve 

ser avaliada no paciente com TB, tendo em vista que 

pode interferir no metabolismo dos medicamentos da 

tuberculose e aumentar de duas a oito vezes o risco de 

desenvolver a infecção comparado a um indivíduo não 

diabético33. Além disso, o diabetes, sobretudo mal 

controlado, pode aumentar o risco de infecções, dentre 

elas as infecções respiratórias34.  

A série histórica do número de casos de TB não 

apresentou variações significativas durante o período 

estudado. A quantidade de casos por ano no município 

de Barcarena demonstrou índices de uma área 

endêmica, podendo ser relacionado ao processo 

histórico de desenvolvimento socioeconômico desigual 

do espaço, resultando em maiores números da doença 

nas populações com piores condições de vida e 

trabalho35.  

A TB apresentou tendência de crescimento no 

período estudado, contrariando os esforços para 

cumprir as metas nacionais estabelecidas junto à OMS 

para diminuição do número de casos. Isso demonstra a 

necessidade de melhores estratégias de vigilância 

epidemiológica, com medidas adequadas de prevenção 

– como a vacinação e o tratamento da tuberculose 

latente36. 

A distribuição espacial associada ao número de 

casos demonstrou uma forma heterogênea no 

município de Barcarena. A maior quantidade de casos 

foi relatada na região Sede, classificada com número 

muito alto, possível consequência da industrialização 

desigual do município, que priorizou o crescimento de 

outras áreas como Vila do Conde. Como consequência 

disso, a região Sede conta com a precariedade de 

serviços básicos - como rede de água e esgoto - e uma 

importante área de comércio informal, espaço propício 

para a propagação da TB37. 

Além disso, a região de Vila do Conde sucedeu a 

região anterior, com número alto de casos de TB. Esse 

fato pode ser explicado pelo grande fluxo de pessoa na 

região, onde foi implementada uma das mais 

importantes zonas portuárias do país. Por um lado, há o 

grande crescimento econômico da região, por outro há 

impactos à saúde da comunidade local, com a 

propagação de desigualdades sociais e maior exposição 

a riscos ambientais38. 

No que diz respeito à distribuição espacial da 

densidade de casos, há a formação de aglomerados de 

indivíduos infectados pela TB. Essa situação decorre de 

ocupação desordenada da região, com rápida expansão 

industrial, formação de aglomerados habitacionais e 

condições sociais desiguais, favorecendo a situação de 

vulnerabilidade dos moradores dessas regiões, 

consequentemente, resultando no maior processo de 

adoecimento39. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Portanto, houve predomínio dos casos de TB no 

sexo masculino, com a cor parda tendo maior número 

de infectados. Os adultos foram os mais acometidos 

pela infecção pelo M. tuberculosis. Os que possuíam 

baixa escolaridade e os moradores da zona urbana 

predominaram entre os infectados. Ademais, a maior 

parte dos casos teve como desfecho a cura, mas esta 

ainda está abaixo do ideal. A coinfecção com o HIV foi 

encontrada na minoria dos casos, o que não diminui a 

sua relevância clínica e epidemiológica. Além disso, a 

tendência de crescimento no número de casos 

visualizada reforça ainda mais a necessidade de 

investimentos em vigilância epidemiológica, ainda 

insuficientes para um melhor controle da disseminação 

da micobactéria. Em Barcarena, a distribuição espacial 

do número de casos foi heterogênea e a densidade de 

casos mostrou concentração em aglomerados de 

infectados. Assim, faz-se necessária maior atenção às 

necessidades de saneamento básico e demais medidas 

socioambientais, devido a situação de vulnerabilidade 

vivenciada pela população estudada, objetivando um 

controle mais eficiente da tuberculose a nível de saúde 

pública no Brasil e, para isso, o geoprocessamento 

torna-se um relevante recurso tecnológico, colaborando 

para a gestão do cuidado a partir do subsídio fornecido 

ao planejamento de ação em saúde. 
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