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O município do Rio Grande situado no extremo sul do

Estado do Rio Grande do Sul, apresenta alta incidência de

casos e abandono de tratamento de tuberculose (TB), além

de significativo registro de co-infecção TB-HIV (33% do

total de casos de TB notificados). Desde o ano de 2011

tem-se associado análises geoestatísticas com os dados

de TB do sistema SINAN, que vem contribuindo no

estabelecimento de políticas públicas municipais e

identificação de áreas de risco ou de atendimento

prioritário.

Na expectativa de aprofundar o conhecimento sobre a

forma como as ocorrências de TB se dão espacialmente, e

buscando associar elementos ambientais a estes registros,

foram georreferenciados os casos de TB registrados no

SINAN de 2010 à 2016 no município do Rio Grande. Os

dados foram repassados pela Secretaria de Município da

Saúde.

As informações foram categorizadas por bairros, e

apresentadas de forma que não houvesse a possibilidade

de identificação do paciente. Houve uma perda de 2% dos

dados coletados (vinte registros no total) devido à

impossibilidade de identificação da residência do paciente

(seja pelo campo do endereço estar incompleto ou pela rua

declarada pelo paciente não constar no cadastro oficial de

logradouros).

Esse estudo foi realizado com auxílio dos softwares Google

Earth e ArcGis. Foram gerados produtos oriundos da

estatística espacial (como mapas de densidade pela

técnica Kernel e álgebra de mapas), que possibilitaram a

estimação de valores em pontos onde não havia esta

informação. Desta forma, foi possível gerar uma malha

contínua que representasse a situação da TB

espacialmente.Como forma de saída dos dados, foram

gerados mapas temáticos no software ArcGis.
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Análise Geoestatística do comportamento espacial da Tuberculose no município do Rio 
Grande (RS): período de 2010 à 2016.

MÉTODO

RESULTADOS
A análise dos dados de ocorrências trazem como

preocupação os bairros Getúlio Vargas e São Miguel, que

apresentam maior número de casos de TB. Porém

analisando os mapas de prevalência, observa-se que estes

bairros não são classificados como os mais prevalentes.

Os produtos cartográficos que apresentam a diferença de

prevalência entre diferentes anos permitem apontar regiões

que necessitam de maior atenção dos agentes públicos,

pois são facilmente visualizados os bairros que

apresentaram aumento no número de ocorrências de TB

(entre os anos 2012 e 2016, por exemplo, destacam-se os

bairros Senandes, Bolaxa e Porto).

Com relação aos casos de abandono do tratamento de TB,

observam-se bairros com muitos casos e abandonos (como

o Getúlio Vargas) porém existem bairros com muitos casos

de TB mas quase nenhum abandono (como o Cassino).

A co-morbidade TB-HIV é maior nos bairros Getúlio Vargas

e São Miguel.
CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta áreas prioritárias e de maior risco para monitoramento dos agentes de saúde que trabalham com a TB. O estudo do aumento do

número de casos de TB na região do Senandes e Bolaxa no período de 2012 a 2016, bem como a relaçaão de casos de abandono com a distribuiçãoo das

UBS serão as próximas etapas deste trabalho.A análise espacial associada à técnicas geoestatísticas aprimoram a qualidade da informação, e permitem uma

visão holística da situação da TB no município. Os mapas temáticos e as ferramentas de análise espacial constantes no software ArcGis podem contribuir para

o controle da TB.


