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Resumo 

A tuberculose (TB) é uma das mais antigas enfermidades que acompanham o homem e 

até hoje é um grande problema de saúde pública. A relação entre a doença e as 

condições precárias de vida é histórica e antes mesmo do advento da quimioterapia 

específica houve decréscimo da mortalidade nas populações socioeconomicamente mais 

desenvolvidas. No Brasil a tuberculose é um problema de grande magnitude, embora 

sua distribuição seja heterogênea. Alguns municípios do país são considerados 

prioritários para o controle da doença, dentre eles o município de Niterói, apesar de 

apresentar o índice de desenvolvimento humano no primeiro lugar no ranking do estado 

do Rio de Janeiro e no 7° no ranking nacional. O objetivo do estudo foi analisar a 

distribuição espaço-temporal da tuberculose no município de Niterói no período de 

2004 a 2012 em três triênios 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 e verificar a associação 

entre a doença e indicadores socioeconômicos nos dois últimos triênios. Os dados 

utilizados foram obtidos do SINAN e do Censo demográfico 2010. Os resultados 

apontaram que a tuberculose está distribuída por todo o território destacando alguns 

bairros com taxas mais elevadas. No período 2007-2009 foi observada associação direta 

significativa entre a incidência de tuberculose e proporção de domicílios com 7 

moradores ou mais, proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno, casos 

de coinfecção TB/HIV, casos de abandono de tratamento, e associação inversa para 

proporção de domicílios ligados à rede geral de água.  No período 2010-2012 foi 

verificada associação direta significativa para proporção de domicílios sem 

esgotamento, proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo, casos de 

retratamento e associação significativa inversa para proporção de domicílios com renda 

superior à 10 salários mínimos e proporção de domicílios com 7 ou mais moradores. 

Estes resultados sugerem que a dinâmica da transmissão da tuberculose no município de 

Niterói, no período estudado, está relacionada com as condições de vida, apontando 

maior risco de ocorrência da doença nos grupos populacionais que vivem em bairros 

mais vulneráveis, onde particularidades da organização espacial do município 

favorecem a persistência da endemia. 

 

Palavras-chaves: Tuberculose, condições de vida, indicadores socioeconômicos.  
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Abstract 

Tuberculosis (TB) is one of the oldest diseases that accompanies the man and even 

today is a major public health problem. The relationship between the disease and poor 

living conditions is historical and even before the advent of specific chemotherapy there 

was a decrease in mortality in more developed populations of socio-economic point of 

view. In Brazil, tuberculosis is a problem of large magnitude, although its distribution is 

heterogeneous. Some cities in the country are considered as priorities for disease 

control, including the city of Niterói, despite of the fact that its human development 

index is the 1
st
 in the ranking of the state of Rio de Janeiro and the 7

th
 in the national 

ranking. The objective of the study was to analyze the spatial and temporal distribution 

of tuberculosis in Niterói in 2004-2012 period into three periods of three years: 2004-

2006, 2007-2009, 2010-2012; and the association between the disease and 

socioeconomic indicators in the last two terms. The data came from SINAN and 

demographic Census 2010. The results showed that TB is spread throughout the city 

highlighting some neighborhoods with higher rates. In the period 2007-2009 there was 

significant and direct association between the incidence of tuberculosis and the 

proportion of households with 7 or more residents, proportion of households with open 

sewers in the vicinity, cases of TB/HIV, cases of abandonment of treatment; and inverse 

association with proportion of households connected to the water network. In the period 

2010-2012 we found significant and direct association for households with no sewer, 

proportion of households with income up to 1 minimum wage, retreatment cases; and 

significant inverse association for proportion of households with income to 10 minimum 

wages and proportion of households with 7 residents and over. These results suggest 

that the dynamic of tuberculosis transmission in Niterói, in the period studied, is related 

to living conditions, indicating greater risk of disease occurrence in populations living 

in vulnerable neighborhoods, where particularities of the spatial organization of the 

neighborhood favor the persistence of endemic disease.  

 Keywords: Tuberculosis, living conditions, socioeconomic indicators. 
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1 Introdução 

 

A tuberculose, cujo agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis também 

conhecido como bacilo de Koch, é uma das mais antigas doenças que acompanham a 

humanidade, com achados em múmias egípcias desde 3.400 a.C (HIJJAR & 

PROCOPIO, 2005). É uma doença historicamente relacionada com as condições 

materiais de vida, pois antes mesmo do advento da quimioterapia específica houve 

decréscimo da mortalidade apenas com a melhora das condições de vida da população 

(MCKEOWN 1981; CZERESNIA, 1985). No entanto, ainda que a mortalidade tenha 

apresentado decréscimo, sua incidência continua alta até os dias atuais, representando 

um grande problema de saúde pública (CAMPOS, 2006; OMS, 2014).  

Atualmente, apesar de ser uma doença curável com tratamento conhecido e 

gratuito, o controle ainda é um desafio e além da associação com as condições materiais 

de vida existe associação com outras morbidades, como algumas doenças crônicas e o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) (VENDRAMINI, 2005; FASCA, 2008; 

ANGELO, 2008; SAN PEDRO, 2014; existe também forte associação com as 

migrações populacionais internas e externas, multirresistência do bacilo e com o uso de 

drogas e álcool (PONTICIELLO et al., 2005; HIJJAR, 2007; QUIJANO et al., 2001).  

O processo saúde-doença da tuberculose, no nível coletivo, está relacionado com 

o desenvolvimento histórico social do espaço e, no nível individual, com o desgaste 

biológico do organismo, resultante das condições de vida e trabalho. Neste sentido, o 

processo saúde-doença da tuberculose é um produto social que reflete a organização 

socioespacial do território (ALBUQUERQUE, 2009).  

A história natural da tuberculose é caracterizada por três processos, exposição, 

infecção e adoecimento (LIENHART, 2001) e a chance do contato com o bacilo é 

determinado pela existência de pacientes que eliminam bacilos, bem como, por 

condições do ambiente social que propiciem um rápido contato do bacilo eliminado 

com um indivíduo suscetível. Além disso, a chance deste contato ser eficaz depende do 

quão está comprometido o sistema imunitário do indivíduo, seja por desgaste ou por 

uma condição clínica como o HIV e outras doenças (PENNA, 1997).  

A partir da década de 1990, o advento da AIDS mudou a epidemiologia e a 

história natural da tuberculose (DALEY et al., 1992). A condição clínica TB/HIV é de 
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grande impacto por comprometer o sistema imunitário do indivíduo, o vírus da 

imunodeficiência humana destrói as células T que são as responsáveis pela defesa do 

organismo contra o Mycobacterium tuberculosis (ROSEMBERG, 2001), devido a isso o 

indivíduo com co-infecção TB/HIV fica mais suscetível ao adoecimento, representando 

um risco de adoecer de 10% ao ano, enquanto uma pessoa não co-infectada possui um 

risco de adoecer de 10% ao longo da vida (SWAMINATHAN et al., 2000); essa 

condição clínica é responsável pelo aumento da incidência e mortalidade por 

tuberculose na maioria dos países em desenvolvimento, principalmente nos países da 

África(OMS, 2014). 

No ano de 2013, segundo a OMS, a tuberculose foi responsável por 1,5 milhões 

de óbitos e por 9,0 milhões de casos novos, no mundo (Figura 1). A maioria dos casos 

ocorreram na Ásia (56%), África (29%), região Mediterrânea Oriental (8%), Europa 

(4%) e Américas (3%). Para o mesmo ano, dos 9,0 milhões de casos novos, 550.000 

foram em crianças, 3,3 milhões foram em mulheres e 1,2 milhões em pessoas que vivem 

com HIV, sendo 78% dos casos da coinfecção localizados na África (OMS, 2014).  

 

Figura 1-Distribuição de casos novos da tuberculose no mundo, ano 2013. 

 

Fonte: OMS, 2014 

Com o objetivo de priorizar as ações de controle e reduzir o problema da 

tuberculose no mundo, em 1993, a OMS considerou a doença como uma emergência 

mundial, em decorrência do advento da AIDS e então foi implantada a estratégia DOTS 

(Directely Observed Treatment Short-Course). Foram selecionados 22 países onde 

ocorrem os maiores números absolutos de casos. Segundo estimativas da própria 

organização, esses países são responsáveis por 80% dos casos novos (HIJJAR, 2007).  
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 São cinco elementos que compõe a estratégia DOTS, a saber: Detecção de casos 

por baciloscopia, o fornecimento regular de drogas, o sistema de registro e informações 

que facilite a avaliação do tratamento, prioridade para o controle da tuberculose entre as 

políticas de saúde e o Tratamento Diretamente Observado (TDO) ao menos nos 

primeiros dois meses para todos os casos confirmados (VILLA et al., 2009; 

YAMAMURA et al., 2014) 

Em 2012, quase 20 anos após a estratégia DOTS, dos 22 países selecionados, 6 

países destacaram-se por apresentar os números de casos novos muito altos, Índia 2,3 

milhões de casos, China 1,1 milhões de casos, Nigéria 880 mil casos, Paquistão 650 mil 

casos, Indonésia e África do Sul com 520 mil casos. O Brasil posicionou-se no 16° 

lugar com 92 mil casos novos. Dentre os 22 países, 40% estão localizados na África, o 

que pode ser, em parte, justificado pelas altas taxas de coinfecção pelo HIV (OMS, 

2013). 

No ano de 2012, o Brasil apresentou taxa de incidência de 35,82 casos/100 mil 

habitantes, e as regiões com maior incidência foram Norte e Sudeste, com 

respectivamente 44,22 casos/100 mil habitantes e 38,87 casos/100 mil habitantes (tabela 

1). A distribuição dos casos no Brasil concentrou-se nos estados do Rio de Janeiro e 

Amazonas, com predominância no sexo masculino, na faixa etária entre 25 a 34 anos. 

 

Tabela 1-Distribuição das taxas de incidência no Brasil, por 100 mil habitantes, período 

de 2004 a 2012. 

Fonte: SINAN, 2014. 

O estado do Rio de Janeiro foi aquele com a maior taxa de incidência do Brasil, 

sendo notificados em 2012, 11.197 casos novos no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN), com incidência de 67,23/100 mil habitantes, o equivalente a 

Regiões  Estados 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Região Norte  50,54 47,26 45,89 45,17 46,29 47,49 45,28 46,12 44,22 

Região 

Nordeste 

 45,23 44,92 40,62 38,48 38,43 38,14 36,32 37,09 34,48 

Região 

Sudeste 

 45,33 42,75 40,32 40,37 41,96 40,47 40,40 41,07 38,87 

 Minas 

Gerais 

27,46 26,09 24,07 23,41 22,76 21,02 19,55 19,99 18,07 

 Espirito 

Santo 

38,41 37,23 34,90 35,77 39,64 36,08 36,56 35,13 34,12 

 Rio de 

Janeiro 

85,44 79,89 74,16 72,94 74,15 72,22 69,94 71,06 67,23 

 São Paulo 39,09 37,01 35,67 36,48 38,99 37,97 39,18 39,96 38,14 

Região Sul  33,99 32,18 30,40 31,50 32,55 32,75 32,69 32,95 31,28 

Região 

Centro-Oeste 

 24,54 25,26 24,15 22,90 23,17 21,97 22,41 22,92 23,68 

Brasil 42,59 40,93 38,25 37,69 38,60 37,92 37,24 37,88 35,89 
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duas vezes a média nacional.  A elevada taxa de incidência do estado se concentra na 

região Metropolitana (tabela 2), esta região é caracterizada por possuir um parque 

industrial diversificado e grande parte dos serviços referente ao comércio, à educação e 

a saúde. Nesta região também se localiza o capital e a força de trabalho do estado e 

embora seja a região responsável por 71% do PIB do estado, a região Metropolitana é 

marcada por grandes contradições, devido ao crescimento econômico não ser 

proporcional às necessidades básicas da população, como condições de moradia e 

trabalho (CEPERJ, 2014).  

As diferenças nas condições de moradia e trabalho constituem como possíveis 

determinantes para o adoecimento por tuberculose devido ao desgaste do indivíduo que 

é exposto a uma intensa jornada de trabalho que produzam desgaste do indivíduo, além 

das moradias insalubres, pequenas, úmidas e com pouca luz que favorecem a 

transmissão da doença (SABROZA, 2001; BERTOLLI FILHO, 2001).  

Diante deste panorama, pode-se supor que são, principalmente, os grupos que 

vivem em piores condições de vida e de desgaste, os grupos sociais mais vulneráveis à 

tuberculose, devido às distintas condições de vida a que estão submetidos (SABROZA, 

2001). 

 

Tabela 2-Distribuição das taxas de incidência das regiões do estado do Rio de Janeiro, 

por 100 mil habitantes, ano 2012. 

 Regiões                                Taxa de incidência 

Região Norte Fluminense 33,36 

Região Noroeste Fluminense 32,45 

Região da Costa Verde 46,45 

Região Centro-Sul Fluminense 29,46 

Região Serrana 28,02 

Região das Baixadas Litorâneas 37,88 

Região do Médio Paraíba 33,50 

Região Metropolitana 80,04 

Estado do Rio de Janeiro 67,23 

Brasil 35,89 

                             Fonte: SINAN, 2014. 

 

Devido à alta incidência de tuberculose na região Metropolitana, foram 

priorizados 14 municípios, localizados nesta região, para o desenvolvimento de ações 

destinadas a fortalecer o Plano de Controle de Tuberculose.  
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São considerados prioritários para o desenvolvimento de ações destinadas a 

fortalecer o Plano de Controle de Tuberculose, os municípios que possuem população 

acima de 50 mil habitantes e números de casos maiores que o estado, com percentual de 

óbitos acima de 5% dos casos novos no ano, cura abaixo de 85%, abandono de 

tratamento acima de 10% (BRASIL, 2011).
 

Os municípios prioritários do estado do Rio de Janeiro diferem-se por 

características sociais e ambientais, no entanto o fato de estarem localizados na região 

Metropolitana, região urbana caracterizada por alta aglomeração, pode explicar 

parcialmente a alta taxa de incidência da doença nesta região. Os municípios que 

compõe a região Metropolitana e que são prioritários para o controle são os municípios 

Duque de Caxias, Belford Roxo, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Seropédica, 

Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá (Gráfico 1) 

(BRASIL, 2011). 

 

Gráfico 1-Distribuição das taxas de incidência média dos municípios prioritários do 

estado do Rio de Janeiro, por 100 mil habitantes, período 2004 a 2012.  

 

 

 

  Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, período 2004 a 2012. 

 

O município de Niterói, localizado na Região Metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro apesar de possuir o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 
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Estado, apresentou em 2012 taxa de incidência de tuberculose de 55,1 casos/100 mil 

habitantes. 

Considerando esta situação no município de Niterói e a relação da tuberculose 

com as condições de vida, o presente estudo utiliza indicadores socioeconômicos que 

possam ajudar a explicar os processos e os fatores associados à tuberculose no 

município, bem como reconhecer no território áreas que configuram maior risco à 

doença em função do processo de ocupação, organização e urbanização do município de 

Niterói. 
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2 Referencial teórico 

2.1 Características da tuberculose 

 

A tuberculose é uma doença transmissível, causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis também conhecido como bacilo de Koch, cujo principal reservatório é o 

homem e pode acometer órgãos e sistemas, tomando forma pulmonar e extrapulmonar 

(PICON et al. 1993).  

A forma mais frequente e preocupante é a pulmonar, principalmente a bacilífera, 

sendo responsável pela cadeia de transmissão da doença, quando as gotículas eliminadas 

através da fala, espirro ou tosse de um doente pulmonar bacilífero são lançadas ao ar 

contendo o bacilo no interior. Estima-se que durante um ano, numa comunidade, um 

indivíduo bacilífero poderá infectar, em média, de 10 a 15 pessoas. Já a forma 

extrapulmonar decorre da disseminação do bacilo através das vias linfohematogênicas, 

hematogênica (PICON et al. 1993). 

   Os sintomas clássicos da tuberculose pulmonar são tosse por mais de 15 dias 

(com muco e eventualmente sangue), febre vespertina, sudorese noturna e 

emagrecimento. No que diz respeito ao adoecimento, a tuberculose pulmonar pode ser 

caracterizada como primária e pós-primária (BRASIL, 2011). A tuberculose primária 

ocorre durante uma primo-infecção, evoluindo a partir de um foco pulmonar, ganglionar 

ou através da disseminação por via sanguínea, este tipo de manifestação acontece em 

5% dos primo-infectados, e depende da virulência do bacilo e das características 

genéticas do indivíduo infectado. A pós-primária ocorre quando um organismo que 

possui imunidade desenvolvida tanto por infecção natural quanto pela BCG desenvolve 

a doença e o adoecimento ocorre a partir de um foco latente chamado de reativação 

endógena ou por reinfecção exógena quando o indivíduo adoece por receber nova carga 

bacilar do exterior (BRASIL, 2011). 

O período de incubação da doença é de aproximadamente 4 a 12 semanas e o 

adoecimento ocorre devido a diversas causas como, idade avançada, condições 

socioeconômicas e co-morbidade com outras doenças que deixa o organismo do 

indivíduo suscetível, como exemplo, diabetes melittus, coinfecção por HIV, neoplasias, 

uso de drogas, desnutrição, uso prolongado de corticosteroides ou outro 

imunossupressor, entre outras (BRASIL, 2011). 
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A coinfecção da tuberculose e HIV é atualmente um problema de grande 

magnitude, pois o advento da AIDS teve sérias implicações no perfil epidemiológico da 

tuberculose. De acordo com JAMAL (2007), o vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) tem contribuído bastante para o crescente número de casos de tuberculose e 

biologicamente a combinação das duas doenças promove o agravamento das mesmas. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2013, dos 9,0 milhões de pessoas 

que desenvolveram tuberculose em todo o mundo 1,1 milhões eram HIV+.  

O vírus HIV potencializa a tuberculose porque as pessoas portadoras do vírus 

são mais suscetíveis à enfermidade devido à queda da imunidade, sendo a maior causa 

de morte por doença infecciosa nas pessoas com a coinfecção TB/HIV (OMS, 2014). 

De acordo com RICH (1951) apud CAMPOS (2006), foi proposta uma fórmula, 

a qual problematiza a chance de um indivíduo infectado adoecer por tuberculose. De 

acordo com o autor, o adoecimento (A) por tuberculose é diretamente proporcional ao 

número de bacilos infectantes (N), a virulência do bacilo (V) e à hipersensibilidade 

provocada pela infecção (H), em contrapartida é inversamente proporcional à resistência 

natural (Rn) ou adquirida Ra). 

 

A = N x R x H 

 R (n + a)  

  

A lesão inicial e a resposta imunitária à doença ocorrem assim que o bacilo entra 

em contato com os alvéolos pulmonares e são fagocitados pelos macrófagos (células de 

defesa naturais) localizados nesta região. Ainda que tenham sido fagocitados, alguns 

bacilos permanecem vivos e se multiplicam dentro destas células, podendo cair na 

corrente sanguínea e causar tuberculose extrapulmonar (FIUZA DE MELO, 1993).  

Posteriormente, RUFFINO-NETO (2004) discute este modelo e propõe incluir 

na análise outros componentes para explicar a dinâmica de transmissão da doença e sua 

persistência enquanto problema de saúde relevante, apesar do conhecimento do bacilo e 

das várias estratégias para o seu controle:  

 

“Talvez o momento seja propício para rever as expressões 

anteriormente mostradas e acrescentar ou modificar alguns 

componentes propondo novas perspectivas para entender a carga da 

tuberculose como um problema de saúde pública no 

mundo.” (RUFFINO-NETTO, p.399). 
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Dentre os componentes o autor destaca a desigualdade social e explica que a 

mesma origina os outros fatores como pobreza, má nutrição, educação, além do risco 

social (RUFFINO-NETTO, 2004). 

O diagnóstico da tuberculose é obtido através de exame bacteriológico, 

histopatológico, imunológico e radiológico. Por ser uma doença infecciosa a 

confirmação diagnóstica é realizada através da identificação do bacilo em material da 

lesão e atualmente outras técnicas, como por exemplo, técnicas imunológicas e métodos 

de imagem podem ser utilizados para legitimar o diagnóstico. A rapidez e precisão com 

que se dá o diagnóstico, além do tratamento adequado, são as principais estratégias e 

parte fundamental para redução das fontes de infecção e do impacto da doença na 

comunidade. O tratamento, no Brasil, é gratuito e fornecido pelo SUS, tem duração 

mínima de 6 meses e não pode ser interrompido. Quando os pacientes que adoecem pela 

primeira vez aderem ao tratamento, a cura é de praticamente 100%, em contrapartida, 

quando não há adesão e o paciente abandona o tratamento antes de completar os seis 

meses, aumenta a chance de o bacilo tornar-se resistente. 

Para que ocorra a adesão, é necessário que os serviços de saúde garantam que 

todas as pessoas com diagnóstico de tuberculose sejam acolhidas e tratadas 

adequadamente. Para isso é necessário informação sobre regularidade e as 

consequências do abandono do tratamento. (PROCÓPIO et al., 2014)  

O abandono do tratamento favorece a persistência da fonte de infecção, o 

aumento da mortalidade e das taxas de recidiva, além de facilitar o desenvolvimento de 

cepas de bacilos resistentes. (FERREIRA et al., 2005; CHIRINOS & MEIRELES, 2011; 

ALVES et al., 2012) 

O tratamento deve ser feito em regime ambulatorial, supervisionado, no serviço 

de saúde mais próximo, na residência ou no trabalho do doente. Para um tratamento 

eficaz, a busca ativa do sintomático respiratório e adesão associada ao medicamento 

adequado permitem cessar rapidamente as maiores fontes de infecção, sendo as 

principais estratégias de controle da doença. Poucos dias após o tratamento correto, os 

bacilos perdem o poder infectante sendo desnecessária a segregação do convívio 

familiar e da comunidade (BRASIL, 2011). 
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 2.2 Condições de vida, saúde e tuberculose. 

 

A relação entre processo saúde-doença e condições de vida é estudada há 

bastante tempo, mas somente nos séculos XVIII e XIX, com a Medicina Social, ganhou 

maior importância e passou ser utilizada como instrumento para subsidiar uma 

intervenção (PAIM, 1995). 

Diversos estudos abordaram a relação entre o processo saúde-doença e 

condições de vida, como por exemplo, na França, estudos verificaram a ligação entre as 

taxas de mortalidade e as diferentes classes sociais nos bairros localizados em Paris 

(ROSEN, 1980), na Inglaterra a relação entre industrialização, urbanização, migrações, 

classe trabalhadora e saúde (ENGELS, 1975), entre outros. 

Em relação à tuberculose, antes da década de 40, a doença era conhecida como 

uma “doença social” e várias eram as hipóteses que permeavam as causas do 

adoecimento pela doença.  

Em 1650, na Inglaterra, a mortalidade por tuberculose foi bastante alta devido à 

degradação das condições de vida, quando as pessoas se amontoavam nas cidades 

vivendo e trabalhando em lugares insalubres (BERLINGUER, 1978 apud 

CZERESNIA, 1985). 

Dentre várias doenças transmissíveis a tuberculose é uma das mais antigas que 

acompanham a humanidade e vem se apresentando sob diferentes aspectos em 

determinadas épocas, refletindo as relações entre os processos sociais e as classes 

sociais (CZERESNIA, 1985). 

Estudos no Brasil (TEIXEIRA, 1876; ALBUQUERQUE, 1952; RUFFINO-

NETTO & PEREIRA, 1981; CZERESNIA, 1985) demonstraram o quão suscetíveis são 

as doenças às variações das condições de vida dos grupos populacionais, em especial a 

tuberculose. 

O trabalho com o título “Mortalidade no Rio de Janeiro” publicação de 1876, 

sugere que a taxa de mortalidade naquela época estava diretamente relacionada às 

condições de vida e trabalho daquela população, havia hipótese que a classe que vivia 

em situação mais precária de condições higiênicas ficava mais vulnerável (TEIXEIRA, 

1876 apud GUIMARÃES, 1982). 

Outro estudo semelhante sobre tuberculose no Rio de Janeiro foi realizado por 

RUFFINO-NETTO & PEREIRA (1981), neste estudo os autores mostram que a 

mortalidade por tuberculose na cidade apresenta queda em três períodos diferentes com 
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velocidades e causas distintas. No primeiro período, anos de 1860-1885, a velocidade 

do declínio da taxa de mortalidade é maior e estava associada à melhora das condições 

de vida da população do Rio de Janeiro, atribuída ao desenvolvimento da economia 

cafeeira na região do Vale do Paraíba. No 2° período (1885-1945), os autores atribuíram 

a lenta queda da mortalidade à decadência da economia cafeeira e a migração dos 

escravos que trabalhavam nas zonas cafeeiras para a cidade do Rio de Janeiro, 

aumentando a população nos cortiços e em favelas nos morros da cidade. Já no 3° 

período (1945-1977) a redução da mortalidade estava atribuída também à melhora nas 

condições de vida e ao advento de medicamentos como os tuberculostáticos além da 

criação de campanhas contra a tuberculose (RUFFINO-NETTO & PEREIRA, 1981). 

No entanto, com o advento da era bacteriológica, no final do século XIX e a 

consolidação do conceito de unicausalidade, a importância dos fatores sociais na 

produção dos problemas de saúde começou a retroceder e com a descoberta do bacilo da 

tuberculose, por Robert Koch em 1882, o paradigma da doença foi modificado, e a 

tuberculose passou a ser redefinida apenas na presença do bacilo (PENNA, 1997). 

GUIMARAES (1982) ressalta que a tuberculose teve pouca importância frente a 

outras doenças existentes na cidade, como a malária, a peste, a varíola e principalmente 

a febre amarela. Essas doenças, na medida em que respeitam menos as fronteiras de 

estratificação social, recebem mais recursos e mais atenção, embora apresentem menor 

magnitude. Quando as epidemias de febre amarela, varíola e peste começaram a regredir 

a tuberculose passou a ser reconhecida como problema de saúde pública necessitando de 

um programa sanitário para combatê-la. Diante disso, em 1899 com a ausência do poder 

público, foi criada a Liga Brasileira Contra a Tuberculose, atual Fundação Ataulpho de 

Paiva e a Liga Paulista Contra a Tuberculose e tinham como objetivo atuar na profilaxia 

e tratamento no padrão da medicina europeia. Em 1902, determinado pela Diretoria 

Geral de Saúde Pública (DGSP) os doentes foram submetidos ao isolamento em 

sanatórios para tratamento com medidas adequadas. (HIJJAR & PROCOPIO, 2005) 

Com a Reforma Carlos Chagas, em 1920, houve o comprometimento do Estado 

no controle da doença e então criada a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, no ano 

de 1927, sob a supervisão da Liga Brasileira contra a Tuberculose e neste mesmo 

período começaram a vacinação com o Bacilo de Calmette e Guérin (BCG) em recém-

nascidos. (HIJJAR & PROCOPIO, 2005) Mas somente no final da década de 40, com o 

advento da quimioterapia contra a doença, pela primeira vez uma medida de controle 

específica foi utilizada e poderia justificar o declínio da mortalidade, que já havia 
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ocorrendo por melhoria do padrão de vida da população em diferentes momentos 

(CZERESNIA, 1985). 

Com a quimioterapia específica na década de 1940, surgiu uma nova 

tuberculose, favorecida pela interrupção do tratamento que na época era de 3 anos. A 

interrupção do tratamento fez com que aumentasse a prevalência da doença e o 

surgimento de casos resistentes aos medicamentos da época. Além disso, a introdução 

da quimioterapia repercutiu somente na quantidade de doentes a eliminar bacilos, no 

sentido de diminuí-los. Os outros componentes de caráter social, presente na 

determinação de risco de adoecer por tuberculose permaneceram intocados. 

(GUIMARAES, 1982). 

Segundo GUIMARÃES (1982), a evolução da incidência da tuberculose no 

Brasil após a introdução da quimioterapia também apresenta duas etapas. A primeira do 

início da quimioterapia até o final da década de 50 caracteriza-se por uma franca 

diminuição e entre 1946 e 1953 ocorre queda de 50% e a partir do final da década de 60, 

a taxa começa a inverter. Para o autor esta mudança de padrão epidemiológico reflete a 

chance de contato de um indivíduo suscetível com o bacilo e a chance de este contato 

ser eficaz.  

 Diante disso, muitos estudos com esta temática são desenvolvidos, buscando 

associação entre tuberculose e condições de vida. Embora muitos considerarem a 

tuberculose como doença reemergente, de acordo com RUFFINO-NETTO (2002) no 

Brasil e em muitos países ela não pode ser considerada assim, por nunca ter deixado de 

existir.  

Em estudo sobre associação da tuberculose com a pobreza em Nova York no 

período de 1984 a 1992 verificou-se associação em bairros que apresentaram menor 

renda, configurando um risco relativo de 1,33 na taxa de tuberculose quando há 

aumento 10 % da pobreza (BARR, 2001). 

 A influência das desigualdades também foi associada à tuberculose no estudo 

entre pobreza e tuberculose em Barcelona. As taxas de incidência foram maiores nos 

bairros do núcleo da cidade, seguidos pelos mais recentes bairros periféricos da classe 

trabalhadora. Os autores concluíram que a taxa de incidência para tuberculose estava 

relacionada com aglomeração, usuários de drogas injetáveis e extrema pobreza entre os 

não usuários de drogas intravenosas (QUIJANO et al., 2001). 

Em Nápoles, maior cidade do sul da Itália, com as mais altas taxas de 

desemprego e de imigração, um estudo ecológico verificou a associação entre 
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tuberculose densidade populacional, pessoas analfabetas e desemprego (PONTICIELLO 

et al., 2005). 

  Em um município de Cuba procurando verificar associação entre tuberculose e 

fatores socioeconômicos por bairros, observou-se altas taxas localizadas na região 

central do município e as taxas de incidência estão diretamente relacionados com o 

percentual de famílias com problemas financeiros, densidade intradomiciliar, e 

saneamento básico (SERPA et al., 2003).  

No Brasil, estudos como o de VICENTIN et al.(2002) para o ano de 1991 no 

município do Rio de Janeiro, verificou a associação entre mortalidade por tuberculose e 

condições de vida, demonstrando associação positiva  para Índice de Gini,  razão de 

renda média entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, renda média dos chefes de 

domicílio, área média e número médio de cômodos dos domicílios. Em estudo 

semelhante no estado do Rio de Janeiro, FASCA (2008) também verificou associação 

direta entre tuberculose, Índice de Gini e incidência de AIDS. 

ANGELO (2008) encontrou associação entre a dinâmica da produção da 

tuberculose e o processo de produção e reprodução do espaço urbano, com enfoque nos 

determinantes socioambientais, no período de 1997 a 2005. O estudo apresentou 

associação significativa para Densidade de pobres, incidência de AIDS, valor médio do 

imposto territorial urbano. 

XIMENES et al.,(2009) encontraram associação entre os indicadores, taxa de 

incidência de tuberculose em domicílios com mais de quatro moradores, percentual de 

pessoas alfabetizadas, percentual de pessoas com refrigerador, máquinas de lavar, 

computador e ar-condicionado.  

Resultado semelhante foi encontrado por SAN PEDRO (2014) quando o autor 

analisa a associação entre incidência de tuberculose e indicadores socioeconômicos, no 

município de Itaboraí. Além disso, ao analisar a associação entre indicadores 

socioeconômicos, operacionais programáticos e tuberculose, o autor encontrou 

associação positiva para densidade de pobres, abandono de tratamento, casos em 

menores de 60 anos e casos de retratamento, demonstrando que apesar de grandes 

resultados alcançados pelo programa de tuberculose a doença se configura como um 

importante marcador de iniquidade social em saúde. 

VENDRAMINI et al., (2010) Ao estudar a co-infecção TB/HIV e a relação com 

indicadores socioeconômicos no município de São José do Rio Preto, verificaram 

associação entre co-infecção TB/HIV e chefes de domicílios com até 3 anos de estudo, 
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proporção de mulheres analfabetas, proporção de pessoas com renda entre 2 a 3 salários 

mínimos. 

QUEIROGA et al. (2012), estudaram a distribuição espacial da tuberculose e a 

sua relação com as condições de vida na área urbana no município de Campina Grande, 

no período de 2004 a 2007. Os resultados demonstraram que a distribuição espacial da 

tuberculose na cidade não foi uniforme. O índice de condições de vida demonstrou 

diferenças sociais que podem justificar a ocorrência das maiores taxas de incidência nas 

regiões economicamente mais vulneráveis.  

Embora vários estudos tenham se apropriado dos indicadores de condições de 

vida para mensurar o risco de adoecer desses grupos populacionais menos abastados, 

CASTELLANOS (1992), destaca que:  

 

“Cada indivíduo e grupos populacionais em cada momento da 

vida, tem necessidades e riscos que lhe são atribuídos 

individualmente, por sua localização geográfica, por sua 

cultura e nível educativo, ou seja, por sua inserção econômica”.  

 

Considera-se assim que o perfil de condições de vida expressa quatro dimensões 

da reprodução social: Biológica, ecológica, econômica e da consciência e 

comportamento e que cada grupo da população terá um perfil de necessidades vinculado 

com cada uma dessas dimensões reprodutivas (CASTELLANOS, 1992). Devido a se 

faz necessário para os estudos que utilizam indicadores socioeconômicos levar em 

consideração que cada população possui características que lhe são próprias. 

 

2.3 Espaço e processo saúde - doença  

 

 O homem transforma o espaço geográfico à medida que o adapta às suas 

exigências, e o resultado desta ação nem sempre é positiva, podendo contribuir para o 

aparecimento de doenças e outros agravos à saúde da população. 

  A produção de doenças a partir destas transformações no espaço tem sido 

estudada por vários autores, que analisam o espaço como um conjunto de 

determinantes, geralmente de natureza biológica ou natural como, clima, vegetação, 

latitude, topografia, e associam o ambiente físico a processos sociais, entendendo que o 
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espaço não deve ser compreendido somente por suas características geográficas 

naturais, e sim como “um conjunto indissociável de sistemas objetos e sistemas de 

ações” (SANTOS 1996). O espaço é resultante da relação entre a materialidade das 

coisas e a vida que as animam e transformam; assim, a teoria do espaço não se reduz 

apenas a questões do ambiente físico (SANTOS, 1996).   

  Hipócrates foi um dos primeiros a relacionar ambiente e saúde, no texto Dos 

Ares, das águas e dos lugares, discutia os fatores ambientais ligados à saúde e à doença. 

 

“Quem quer que estude medicina deve investigar os seguintes 

aspectos: primeiro, o efeito das estações do ano. Depois, os 

ventos, quentes ou frios, característicos da região. O efeito da 

água não deve ser esquecido... Por último deve-se considerar o 

modo de vida das pessoas.” (HIPÓCRATES apud SCLIAR, 

2007). 

 

Durante o século XIX, devido à revolução industrial, as cidades cresceram de 

forma desenfreada, as moradias eram precárias, muitas pessoas em busca de emprego 

saiam do campo para morar nestas cidades e as condições de vida se deterioravam. O 

pensamento predominante sobre doenças era de que provinha das emanações, 

resultantes do acúmulo de dejetos os chamados “miasmas”. Esta teoria propiciou a 

melhoria das condições de vida urbana, porém com invenção do microscópio mudou o 

paradigma, e a relação de ambiente e saúde teve um retrocesso. Foi consolidado então o 

conceito de unicausalidade (BARRETO, 1990; ROSEN, 1994). 

No início do século XX, quando a ecologia firmou-se como disciplina, foi 

desenvolvida a teoria ecológica das doenças infecciosas. Esta teoria defendia a 

multicausalidade, a interação agente e hospedeiro ocorrendo em ambiente de diversas 

ordens: física, biológica e social (PIGNATTI, 2003). 

Um parasitologista russo chamado Pavlovsky, utilizou a categoria espaço nas 

análises de situação de saúde. Em 1930, desenvolveu sua teoria baseada no avanço da 

fronteira agrícola da União Soviética no início da Era Stalin, que propiciou o 

surgimento das leishmanioses na Ásia Central, e as encefalites por Arbovírus na Sibéria. 

(SILVA et al.,1997).  

Posteriormente a Pavlovsky outros autores desenvolveram estudos referentes à 

transformação do espaço sob influência humana e a produção de doenças. 
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O médico parasitologista Samuel Pessoa utilizou os conceitos de Pavlovsky para 

desenvolver e aprofundar suas pesquisas. Ele fundou uma das maiores escolas de 

parasitologia médica do continente sul-americano, estudou endemias prevalentes no 

Brasil e especialmente as transmitidas através de vetores, como esquistossomose, 

doença de Chagas, entre outras. Seguindo o raciocínio de Pavlovsky ele também 

defendia a ideia de que o meio geográfico cria condições constantes e necessárias para a 

incidência e propagação de inúmeras moléstias (PESSOA, 1978). 

Samuel Pessoa acreditava que deveria recuperar o velho pensamento 

hipocrático, pois o paradigma microbiológico, embora tenha propiciado avanço nos 

conhecimentos sobre as doenças, relegou a um segundo plano o estudo do ambiente 

como parte determinante da ocorrência destas. Para ele os fatores que mais intervinham 

na variação e propagação das doenças era justamente os produzidos pelos seres 

humanos (PESSOA, 1978). 

Devido à tuberculose ser uma doença transmissível e produto de uma 

organização social, deve se considerar aspectos peculiares de cada território. A 

descrição e visualização da distribuição espacial do evento permite verificar a possível 

associação com as condições de vida e trabalho e as prioridades das políticas públicas 

em saúde. 

2.4 Aspectos históricos do município de Niterói. 

 

O município foi fundado por Araribóia, índio da tribo dos Temininós, em 1573, 

recebendo o nome de São Lourenço dos Índios, porém sua ocupação se consolidou no 

século XVIII quando o município tornou-se Vila Real da Praia Grande, sendo 

reconhecida por Portugal.  

Em 1834 foi nomeada nova capital da província do Rio de Janeiro, destacou-se 

na produção sucroalcoleira e nas atividades navais, que foram responsáveis pelo 

progresso da Vila, com o crescimento do comércio de peixes e a construção de 

armações para o esquartejamento e a industrialização de carne de baleias (UMMUS et. 

al., 2008). 

Com a expansão da Vila Real, em 1885 foram fundados alguns sistemas de 

bondes, possibilitando a expansão da cidade ao longo do litoral. Por ser capital da 

província, o município de Niterói recebeu diversos investimentos e foi um dos primeiros 
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municípios com iluminação pública e abastecimento de água, além da implantação da 

barca a vapor, administrada pela Cantareira e Viação Fluminense (IBGE, 2013). 

Até o século XIX a população de Niterói era basicamente formada por núcleos 

que se adensavam em torno de Igrejas e engenhos, na época existiam grandes fazendas 

de cana-de-açúcar onde foram originados os bairros do município (SMCT, 1999). 

A industrialização, após século XIX, trouxe para o município diversos estaleiros 

e indústrias, a cidade foi se estruturando aos poucos e no ano de 1841 foi idealizado o 

Plano da Cidade Nova que constituía um plano de arruamento dos bairros de Icaraí e 

Santa Rosa (UMMUS et. al., 2008). 

Apesar da ocupação de Niterói no início do século XX se dar principalmente no 

centro, devido à estação das barcas, estação ferroviária e porto, com o processo de 

industrialização a ocupação começou a se estender para o Norte, tornando os bairros do 

Barreto, São Lourenço e Santana com características industriais (SMCT, 1999). 

Em 1942, a abertura da Avenida Ernani do Amaral Peixoto marcou o início do 

processo de verticalização do Centro e a expansão da cidade a partir da utilização de 

ônibus. Na década de 60 duas importantes obras melhoraram a ligação entre Niterói e 

São Gonçalo e Niterói e os bairros de São Francisco e a Região Oceânica (SMCT, 

1999). 

Em 1974 foi inaugurada a ponte Presidente Costa e Silva, a Ponte Rio-Niterói, 

que representou importante marco para o crescimento econômico do município. No 

mesmo ano, houve a fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara e o 

município de Niterói deixa de ser província passando a ter o Rio de Janeiro como 

capital. Este episódio provocou um impacto na estrutura econômica, pois houve 

esvaziamento econômico da cidade no qual foi modificado com a abertura da Ponte 

Rio-Niterói em 1975 que possibilitou devido à especulação imobiliária a intensificação 

de ocupação nos bairros da Região Oceânica e os da Zona Sul. (IBGE, 2014) 

A especulação imobiliária explorou bastante a proximidade com as belas 

paisagens da Região, passando Niterói a ser uma alternativa para quem trabalhava no 

centro do Rio de Janeiro. Estes empreendimentos possibilitaram padrões construtivos 

médio – alto, levando o município a ser  um dos primeiros em crescimento vertical no 

país na década de 70. Após a especulação na Região Oceânica e Praias da Baía para 

construções de média e alta renda, outros bairros mais distantes começaram a ser 

ocupados e remanejamento da população de renda inferior que habitavam a Região 

oceânica favorecendo o processo de favelização (SMTC, 1999). 
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O município de Niterói foi dividido em cinco Regiões de planejamento, através 

do Plano Diretor Lei n°1157 de 1992, baseadas em características físicas, 

socioeconômicas, uso das edificações e solo. São as Regiões, Praias da Baía, Norte, 

Oceânica, Pendotiba e Leste. A partir deste plano, foram estabelecidas diretrizes 

urbanísticas para desenvolvimento urbano e econômico com intuito de orientar o 

crescimento urbano sob os interesses coletivos. Após ter dividido o município em 

primeiro distrito e subdistrito, zona urbana e suburbana, pelo Decreto-lei n°1242, 

datando do ano de 1944, o município foi dividido em 48 bairros, sob o decreto n°4895 

de 1986 (PMN, 1996). 

Atualmente o município de Niterói é composto por 52 bairros distribuídos em 

cinco áreas de Planejamento, o bairro de Piratininga foi dividido em Jardim Imbuí e 

Itaipu em Serra Grande, Maravista e Santo Antônio (Figura 1 e 2). 
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Figura 2-Mapa dos bairros do município de Niterói 

 

                    Fonte: IBGE, 2010. 
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                     Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 3-Mapa das regiões de planejamento do município de Niterói 
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2.5 Regiões de planejamento 

 

Região Leste 

A Região Leste é formada pelos bairros Rio do Ouro, Muriqui e Várzea das 

Moças, a divisão da região data de 1986, quando parte integrava o bairro de Itaipu e São 

Gonçalo.  

A agricultura foi durante muito tempo a atividade mais importante da região, 

fazendo parte de grandes fazendas de hortaliças e frutas cítricas. Os bairros foram 

formados entre os vales existentes nas encostas da Serra da Tiririca possuindo vegetação 

exuberante, sendo uma das regiões do município de Niterói mais agradáveis. (PMN, 

1996) 

A região Leste possui aproximadamente 6.720 habitantes com incremento 

populacional de 1,038 e área total de 18.729 Km².  

Com relação ao padrão de moradia, segundo a Prefeitura de Município, embora 

o município de Niterói seja considerado 100% urbanizado, ultimamente a região Leste 

tem passado por transformações deixando de ter características rurais para periferia e o 

padrão de moradia é baixo, as casas são construídas pelos próprios moradores sem 

nenhum suporte da engenharia ou arquitetura, o que é característico de áreas periféricas. 

(PMN, 1996) 

 

Região Norte 

 A Região Norte é constituída pelos bairros Santana, São Lourenço, Ilha da 

Conceição, Barreto, Engenhoca, Tenente Jardim, Fonseca, Cubango, Baldeador, Viçoso 

Jardim, Caramujo e Santa Bárbara (IBGE, 2010). 

A ocupação desta região ocorreu por volta do ano de 1568, quando após vencer a 

luta contra os Franceses e Tamoios, os portugueses doaram aos aliados Tupiminós,, as 

chamadas terras da Banda d’Além. O local escolhido para construção da aldeia dos 

índios Tupiminós foi o ponto mais elevado que permitisse a visão para a Baía de 

Guanabara, este morro posteriormente passou a se chamar São Lourenço. Os índios que 

ali permaneceram viviam da pesca e da caça, e com o passar do tempo outros grupos 

sociais começaram a ocupar a região com a assistência dos Jesuítas, e os índios foram 

perdendo suas terras sendo expulsos e dizimados (WERS, 1984). 
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As habitações da região Norte seguiam o curso dos rios e com o passar dos anos, 

estes caminhos foram transformados em ruas, avenidas e estradas. No decorrer dos 

séculos XVIII e XIX, o interior do Estado do Rio passa por um notável 

desenvolvimento agrícola e Niterói tem papel fundamental, participando do escoamento 

da produção, principalmente os bairros do Barreto, Santana, São Lourenço e Ilha da 

Conceição. A ocupação e organização destes bairros estavam voltadas para 

industrialização, o que favoreceu foi à proximidade com a Baía de Guanabara e a 

ferrovia. Como por exemplo, o bairro do Barreto que em 1870 começava a apresentar 

características urbanas, devido à instalação de diversas indústrias (VIEIRA, et. al., 

2012). 

Os bairros Baldeador, Caramujo, Viçoso Jardim e Santa Bárbara não foram 

atingidos pelo processo de industrialização, são áreas mais distantes e até hoje 

apresentam algumas características rurais, enquanto os bairros do Fonseca e Cubango 

são bairros que de acordo com a literatura foram ocupados como locais de residência 

(PMN, 1996). 

Outro aspecto da região Norte é a formação de aglomeração subnormais com 

infra-estrutura inadequada, principalmente pela ocupação em áreas de difícil acesso, nas 

partes altas dos morros, além disso, o processo de industrialização intenso determinou 

urbanização em alguns bairros, com tipos de moradia diferenciadas, como vilas 

operárias, cortiços e verticalização das edificações em condomínios fechados (PMN, 

1996). 

 

Região Oceânica 

A região Oceânica é composta pelos bairros de Itacoatiara, Camboinhas, Itaipu, 

Piratininga, Engenho do Mato, Jacaré e Cafubá, porém em 4 de abril de 2002 o bairro 

de Itaipu, pela Lei 1968, foi desmembrado em Serra Grande, Maravista e Santo 

Antônio. O bairro de Piratininga também foi desmembrado em Piratininga e Jardim 

Imbuí (PDN, 2004). 

A ocupação desta região data do período colonial, devido à disponibilidade de 

terra e alta fertilidade para o plantio, muitas fazendas como a do Engenho do Mato, 

Piiba dos Malheiros, do Engenho Novo, e Fazenda de Piratininga se instalaram e 

cultivaram cana-de-açúcar, mandioca, milho, entre outros, para subsistência do povoado 

que ali residiram (SANTIAGO, 2000). 
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No século XVIII a crise no sistema agrícola levou a região a ser reserva de terra 

e em 1940 começou a serem divididos os primeiros loteamentos através de políticas de 

incentivo à expansão imobiliária. Somente na década de 70, com a construção da Ponte 

Rio-Niterói e rodovias que faziam a ligação interna da região com a área central do 

município, houve intenso processo de ocupação e urbanização que permanece até os 

dias de hoje. 

Devido à acelerada ocupação e o aumento do incremento populacional na 

Região Oceânica, alguns problemas sociais e ambientais surgiram, como o 

assoreamento e poluição da lagoa de Itaipu e formação de favelas, ocupadas por ex-

pescadores e suas famílias que começaram a prestar serviços às classes mais abastadas 

(PEREIRA, 1997). 

 

Região de Pendotiba 

Esta região é composta pelos bairros Badu, Cantagalo, Ititioca, Largo da 

Batalha, Maceió, Maria Paula, Matapaca, Muriqui, Sapê, Vila Progresso. Estes bairros 

foram criados pelo decreto n° 4895 de 08/11/1986 e de acordo com Secretaria de 

Urbanismo de Niterói, eram reconhecidos apenas como localidades em Pendotiba tendo 

seus limites desconhecidos até hoje por parte da população que se identificam como 

moradores de Pendotiba (PDN, 2002). 

A partir da década de 40 a região era produtora de hortigranjeiros, seu uso e 

ocupação do solo eram restritos a algumas famílias que administravam a posse da terra. 

Diante das obras e demandas de trabalho, no período da década de 60/70, muitos 

migrantes ocuparam de forma generalizada a região (PMN, 1996). 

Em 1983, foi fundada a FAMNIT (Federação das Associações de Moradores de 

Niterói), que além de desempenhar importante papel na organização das comunidades 

da região, lutou junto aos moradores por melhorias nos locais de moradia de uma 

população que crescia cada vez mais. Neste mesmo período, foram comprados enormes 

lotes de terra e posteriormente construídos enormes condomínios, formando ao lado das 

comunidades com populações de baixa renda, verdadeiras “ilhas” com população de 

rendimentos mais altos (PMN, 1996). 

Dentre todos os bairros da região, o bairro Largo da Batalha se destaca pelo 

principal pólo econômico, concentrando maior parte do comércio e serviços. Nos outros 

bairros o comércio situa-se ao longo das vias que cortam a região. 
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Nesta região, devido à forma de ocupação já descrita anteriormente, as 

desigualdades sociais são muito perceptíveis, principalmente após a criação de bairros 

em 1986, que destacaram casas de alto padrão em meio a outras residências precárias 

(PMN, 1996). 

 

Praias da Baía 

A Região Praias da Baía é constituída pelos bairros Boa Viagem, Cachoeiras, 

Centro, Charitas, Fátima, Gragoatá, Icaraí, Ingá, Jurujuba, Morro do Estado, Pé 

Pequeno, Ponta D’Areia, Santa Rosa, São Domingos, São Francisco, Rio do Ouro. A 

área estende-se da Ponta D’Areia ao norte até o pontal de Jururjuba, na entrada da Baía 

de Guanabara (PDN, 1992). 

Esta região teve no século XVIII acentuado progresso econômico e foi nesta 

região a criação da Vila Real da Praia Grande que após 15 anos receberia o nome de 

Nichteroy, capital da Província do Rio de Janeiro (PMN, 1996). 

A condição de província permitiu que vários investimentos chegassem até o 

local, inclusive um sistema de bondes que ligava o Centro a São Domingos, Ingá, Icaraí 

e Fonseca, além das barcas que ligava Niterói ao Centro do Rio de Janeiro. A ocupação 

da área central se intensificou com a abertura da Avenida Amaral Peixoto, em meados 

de 40, a partir de então começou o processo de metropolização e urbanização desta 

região em que os domicílios urbanos alcançavam 85% da população.  Esta ocupação 

não foi homogênea, a partir da década de 50 os bairros do Ingá, Icaraí e São Francisco 

começou a ser ocupado por estratos sociais de classe média e alta, e desde então houve 

aumento da verticalização de edificações residenciais nas décadas posteriores, 

principalmente em Icaraí.  A ocupação desigual gerou segregação espacial, coexistindo 

bairros nobres ao lado de favelas, desprovidas de infra-estrutura básica e serviços.  

Como exemplo o Morro do Estado, Viradouro, Charitas e Jurujuba, onde mais de 

50% tem rendimento médio mensal de até dois salários. Ao lado de outros bairros de 

classe média e alta, como São Francisco, Boa Viagem, Icaraí, Ingá e Vital Brazil, onde 

mais de 15% dos chefes de domicílio ganham, em média, mais de 20 salários mínimos 

mensais (PMN, 1996). 

A urbanização na Região Praias da Baía não se deu acompanhada de atividades 

industriais, e sim pelo aumento das atividades secundárias e terciárias. Importantes 

obras foram realizadas na região, destacando-se os túneis entre Icaraí e São Francisco e 

a Ponte Rio-Niterói. Porém na década de 70, a transferência da capital estadual para a 
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cidade do Rio de Janeiro impactou na área central da cidade, determinando um processo 

de estagnação econômica, decadência e degradação urbana (UMMUS et. al., 2008). 

Em relação à economia do município, atualmente o setor terciário ou de serviços 

predomina, porém no final do século XIX o município de Niterói foi um importante 

centro industrial, tendo-se destacado no setor têxtil, produção de fósforo, de alimentos, 

velas e indústria naval. Contudo, devido à decadência do porto e do ramal ferroviário, a 

economia industrial perdeu sua posição (IBGE, 2013). 
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3 Justificativa 

 

O município de Niterói localiza-se na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro (RJ), possui 100% do seu território urbanizado. De acordo com o IBGE (2010), 

o município está entre os 54 municípios que concentram 50% do Produto Interno Bruto 

Nacional (PIB). O Índice de Desenvolvimento Humano do município é de 0,837, um 

dos maiores do Brasil, 7° do ranking nacional e 1° do estado do RJ. A dimensão que 

mais contribui para o IDH do município é Renda, com índice de 0,887, seguida de 

Longevidade, com índice de 0,854, e de Educação, com índice de 0,773 (PNUD, 2014).  

Em relação à longevidade, a esperança de vida ao nascer no município passou de 

72,3 anos em 2000 para 76,2 anos no ano de 2010. A taxa de mortalidade infantil 

apresentou decréscimo de 14,0 por 1000 nascidos vivos no ano 2000, para 12,9 por mil 

nascidos vivos no ano de 2010 (PNUD, 2014). 

Apesar destes indicadores apontarem uma situação favorável a saúde da população 

niteroiense, o município de Niterói é considerado prioritário para o desenvolvimento de 

ações que fortaleçam o controle da tuberculose. 

O Programa de Controle da Tuberculose do município vincula-se à Coordenação de 

Vigilância em Saúde (COVIG), que por sua vez está vinculada à vice-presidência de 

Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família da Fundação Municipal de Saúde. As 

Policlínicas, as Unidades Básicas de Saúde e a Coordenação do Programa Médico de 

Família encontram-se subordinados à mesma vice-presidência (OLIVEIRA & NATAL, 

2007).  

O Plano de Controle de Tuberculose (PCT) possui 08 (oito) unidades para 

tratamento ambulatorial de tuberculose e 31 (trinta e um) módulos do Programa Médico 

de Família (PMF) que podem fazer diagnóstico, acompanhamento e tratamento de 

usuários em seus respectivos territórios (OLIVEIRA & NATAL, 2007).  

O município conta também com um hospital de referência para internação o 

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP) onde também se situa o 

ambulatório de pacientes com tuberculose MDR (resistente a múltiplas drogas). Os 

Hospitais, Estadual Azevedo Lima (HEAL) e Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), fazem diagnósticos e internação de pessoas com tuberculose, por período 

curto e no HUAP tem um setor de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) onde é 

possível também a internação de pessoas com tuberculose. 
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A taxa média de incidência de tuberculose no período de 2004 a 2012 foi de 64,07 

casos por 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional 35,89 casos por 100 mil 

habitantes.  

O encerramento dos casos de tuberculose residentes no município de Niterói, no 

período de 2004 a 2012, apontou aumento na proporção de cura de 68,0% no ano 2004 

para 69,6% no ano de 2012. A proporção de abandono foi de 9,6% no ano 2004 para 

6,1% em 2012, os encerramentos por óbito aumentaram, variando de 0,58% em 2004 

para 3,07% em 2012 (BRASIL, 2013). Destaca-se que, apesar do incremento nas 

proporções de cura o município ainda não alcançou a meta do Programa de Controle da 

Tuberculose, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que é curar 85% 

dos casos ou mais, abandono menor que 10% e letalidade abaixo de 5% (BRASIL, 

2011). 

Diante desse panorama, é relevante analisar a distribuição espaço-temporal da 

tuberculose no município de Niterói para reconhecer no território bairros mais 

vulneráveis à ocorrência da doença e verificar a relação da doença com as condições de 

vida, através dos indicadores socioeconômicos, a fim de permitir intervenções 

prioritárias nestes bairros, como forma de controlar a doença.
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4 Objetivos 

      4.1 Objetivo geral 

 

Analisar a distribuição espaço-temporal da incidência de tuberculose no município de 

Niterói, no período de 2004 a 2012 em triênios (2004-2006), (2007-2009) e (2010-

2012) e sua relação com alguns indicadores socioeconômicos. 

   

     4.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever a distribuição da incidência de tuberculose por bairros no período de 

2004 a 2012, por triênios. 

 

 Verificar a associação entre indicadores socioeconômicos e tuberculose nos dois 

últimos triênios (2007-2009) e (2010-2012), por bairros. 

 

 Verificar a associação entre tuberculose e os indicadores programáticos, nos 

últimos dois triênios (2007-2009), (2010-2012), entendendo como indicadores 

programáticos casos de coinfecção TB/HIV, casos de abandono de tratamento, 

casos de retratamento, casos em menores de 15 anos e casos em maiores de 60 

anos, por bairros. 
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5 Metodologia 

 

O presente estudo é ecológico e foi realizado considerando dois níveis de análise 

espacial, a saber: as Regiões de planejamento de Niterói e os bairros do município. Os 

dados são do Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN) e do censo 

2010, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A partir de revisão bibliográfica foram selecionados indicadores demográficos, 

econômicos, sociais e aqueles relacionados à tuberculose (indicadores programáticos). 

Foram elaborados mapas temáticos e identificadas áreas de risco para a doença, além 

disso, foi realizada análise estatística entre os indicadores socioeconômicos e a 

tuberculose. 

5.1 Área de estudo 

 

A área de estudo é o município de Niterói, localizado na Região Metropolitana 

do Estado do Rio de Janeiro e compreendido entre as coordenadas geográficas 

22°59’11’’ e 22°51’11’’ de latitude sul e 43°08’28’’ e 42°57’00’’ de longitude oeste, 

cujos limites territoriais são os municípios de São Gonçalo e Maricá e também faz 

limite com a Baía de Guanabara e o Oceano Atlântico (IBGE, 2014). O município 

apresenta 100% do seu território urbanizado, ocupando uma área de 133,916 

Km²(PNUD, 2013).  

A densidade demográfica de Niterói é 3.640,80 hab/Km², sua população no ano 

de 2010 foi 487.327 habitantes. É dividido em 52 bairros, distribuídos em cinco áreas de 

planejamento criadas pelo artigo 108 do Plano Diretor de Niterói, Lei municipal número 

1157, de 30 de dezembro de 1992. Estas regiões foram criadas e definidas por analogias 

físicas e urbanísticas (PMN, 1996). 

Devido a inconsistências de endereço e dificuldade para estimar a população dos 

bairros oficializados após 2003, a divisão territorial utilizada neste estudo foi a com 48 

bairros, antes do Plano Diretor da Região Oceânica, instituído em 4 de abril de 2002, 

quando o bairro Itaipu foi desmembrado e houve a oficialização dos bairros Maravista, 

Serra Grande e Santo Antônio (PDN, 2002).   
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5.2 Fonte de dados 

Os dados relativos à tuberculose são secundários, obtidos na Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Niterói e na Secretaria Estadual de Saúde do Rio 

de Janeiro, considerando casos novos residentes no município. 

Entende-se como casos novos: “Os casos diagnosticados por baciloscopia, 

cultura ou por critério clínico-epidemiológico com exames complementares e que não 

haviam utilizado droga antituberculosa ou que haviam usado por menos de 30 dias.” 

(BRASIL, 2011). 

 

Figura 4-Fluxograma referente ao total de casos utilizados no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Entende-se como caso com endereço incompleto aquele que não foi possível 

identificar o bairro de residência. 

 

Foram notificados, ao todo, 3.582 casos de tuberculose todas as formas no 

período de 2004 a 2012. No primeiro triênio (2004- 2006) o número de notificações sem 

duplicidade e com georeferenciamento foi de 1.253. Para o 2° triênio (2007-2009) foi de 

1.086 e para o 3° triênio (2010-2012) 949 registros georreferenciados. 
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5.2.1 Indicadores relacionados à tuberculose (programáticos) 

 

Casos em menores de 15 anos – Número de casos de tuberculose em menores de 15 

anos; 

Casos em maiores de 60 anos – Número de casos de tuberculose em maiores de 60 

anos; 

Abandono de tratamento – “Número de casos de tuberculose cuja situação de 

encerramento foi o abandono (indivíduo que deixou de comparecer à unidade básica de 

tratamento por mais de 30 dias consecutivos após a data prevista)” (BRASIL, 2011); 

Retratamento – “Casos de tuberculose cuja entrada no sistema de informação foi por 

recidiva e reingresso após abandono. Considerando-se recidiva o paciente que recebeu 

alta por cura e que foi diagnosticado novamente com tuberculose após um período 

inferior a cinco anos”. (BRASIL, 2011) 

5.4 Indicadores socioeconômicos, demográficos e de infraestrutura urbana 

 

Para estimar a população residente no período de 2004 a 2012 foi utilizado o 

método linear corrigido pelo geométrico. O método linear considera que a população 

tem variação uniforme durante o período, inclusive nas áreas menores e a soma da 

estimativa dessas áreas menores devem ser iguais ao resultado total, e no método 

geométrico as taxas de crescimento se apresentam diferentes da população total, e para 

tanto deve ser ajustada.  (SWARCWALD&CASTILHO, 1989) 

5.4.1 Indicadores socioeconômicos 

 

Educação - Proporção pessoas maiores de 10 anos não alfabetizadas; 

Renda – Proporção de domicílios com até 1 salário mínimo;  

Proporção de domicílios com renda superior a 10 salários mínimos; 

Proporção de pobres – Proporção de Chefes de domicílios com renda de até 2 salários 

mínimos;  

Proporção de domicílios com 7 moradores ou mais; 

Densidade de Pobres – Razão entre o número de chefes de domicílios com renda até 

dois salários mínimos e a área total utilizável por bairros em Km² onde a área utilizável 

é considerada a área ocupada. 
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A distribuição da população foi realizada pelo método dasimétrico (MENNIS, 

2003) o qual aloca a população somente em áreas com potencial para ocupação humana, 

extraindo as áreas totalmente cobertas por elementos naturais. Assim, neste trabalho a 

área ocupada foi definida extraindo a área dos bairros totalmente coberta por vegetação 

e corpos hídricos. Para isto foi utilizado o mapa de uso e cobertura obtido pelo Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Niterói, 2014. 

5.4.2 Indicadores demográficos 

 

Incremento populacional – Variação proporcional da população no ano de 2010 em 

relação a 2000. 

Densidade populacional – Razão entre o número de habitantes e a área utilizável por 

bairros em Km², onde a área utilizável é considerada a área ocupada. 

 5.4.3 Indicadores de saneamento básico 

 

Abastecimento de água – Proporção de domicílios conectados à rede geral de água; 

Esgotamento sanitário – Proporção de domicílios sem esgotamento sanitário via rede 

geral ou pluvial. 

5.4.4 Indicadores de condições de moradia e entorno 

 

Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno; 

Proporção de domicílios com lixo acumulado no entorno dos domicílios. 

5.5 Análise espacial dos indicadores socioeconômicos e programáticos 

 

A análise da distribuição espacial dos indicadores socioeconômicos, 

demográficos e de saneamento básico, foi realizada a fim verificar a associação da 

doença com as condições de vida do município, identificando áreas mais vulneráveis à 

doença.  

A análise da distribuição espaço-temporal da tuberculose foi realizada por 

triênios, nos seguintes períodos, 1° triênio (2004-2006), 2° triênio (2007-2009) e 3° 

triênio (2010-2012). Foram elaborados mapas temáticos utilizando como unidade de 

análise as regiões de planejamento e os bairros do município de Niterói. A base 

cartográfica utilizada foi adaptada da a partir da base do IBGE referente ao censo 
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demográfico de 2010. O programa utilizado para o mapeamento dos indicadores e das 

taxas de incidência da tuberculose foi o Quantum Gis 2.2 e Terraview 4.2.1.  

Os mapas que compõem a série histórica tiveram as taxas de incidência 

corrigidas pelo método bayesiano global. Este método tende a diminuir as flutuações 

aleatórias ocasionadas pela instabilidade que as taxas brutas expressam em áreas com 

populações pequenas, utilizando informações de áreas vizinhas do estudo para diminuir 

o efeito das flutuações aleatórias não associadas ao risco. (ASSUNÇÃO et al. 1998)  

De acordo com ASSUNÇÃO et al. (1998), regiões vizinhas tendem a possuir 

taxas mais similares do que regiões escolhidas ao acaso. Além disso, em mapas que não 

utilizam o método bayesiano e possuem várias regiões pequenas, por também 

apresentarem pequenas populações de risco, o aumento ou diminuição de um único caso 

nestas áreas pode causar mudanças nas estimativas.  

5.6 Análise estatística dos indicadores socioeconômicos programáticos 

  

  Para verificar a associação entre incidência de tuberculose e indicadores 

socioeconômicos, foi utilizado um modelo linear generalizado. Os modelos Lineares 

Generalizados foram propostos por Nelder e Wedderburn (1972) com o objetivo de dar 

mais opções para a distribuição de probabilidade da variável resposta, podendo a mesma 

pertencer à família exponencial (PAULA, 2013). Neste estudo o modelo é escrito da 

seguinte forma: ln(y)=+βx+, assumindo-se que y tem distribuição de Poisson (função 

de ligação log). Foram analisados dois períodos: o segundo triênio (2007-2009) e o 

terceiro triênio (2010-2012), sendo que a variável resposta em questão foi o número de 

casos novos da tuberculose no triênio com offset sendo o log da população do meio do 

período. Nesse modelo o exponencial dos coeficientes betas representa a Razões das 

taxas de incidência (IRR:Incidence Rate Ratio).  

Inicialmente foi realizada uma análise através dos Modelos Lineares 

Generalizados Simples, onde as variáveis explicativas foram testadas individualmente e 

as que apresentaram p-valor < 0,05 foram consideradas para o modelo múltiplo. 

Considerando essas variáveis pré-selecionadas foi utilizado o método de seleção de 

variáveis de Forward, incluindo uma variável por vez considerando a que apresentasse 

menor p-valor, e sendo este < 0,05, sem que fosse retirada nenhuma variável.  

A qualidade do ajuste do modelo final foi realizada através da análise de 

resíduos, utilizando os resíduos mais usuais: Leverage (Pontos Alavanca), distâncias de 
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Cook, Pontos Aberrantes (Standardized Pearson Residual), Função de Variância (Raw 

Residual), além do P-P Plot para verificar se a função de distribuição de probabilidade 

estava adequada (PAULA, 2013).  

6 Aspectos éticos 

 

O presente projeto foi desenvolvido de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense e aprovado segundo o parecer 645.992. 

7 Resultados 

7.1 Análise da tuberculose no município de Niterói. 

 

No município de Niterói, durante o período estudado (2004-2012), foram 

notificados 3.469 casos de tuberculose em residentes do município, resultando em uma 

taxa de incidência média de 64,07 casos por 100 mil habitantes.  

Considerando a série temporal no período analisado (Gráfico 2)  observa-se que 

a taxa de incidência diminuiu ao longo dos anos chegando em quase que  metade do 

valor inicial, passando de 87,99 casos por 100 mil habitantes em 2004 para 48,24 em 

2012, com oscilações no intervalo. Essa taxa de incidência no fim do período é menor 

do que a do estado do Rio de Janeiro que no mesmo período reduziu de 86,1 casos/ 100 

mil habitantes em 2004 para 65,6 casos/ 100 mil habitantes em 2012. A taxa de 

mortalidade no município também apresentou decréscimo: em 2004 eram 46,40 por 10 

mil habitantes e em 2012, 35,28 por 10 mil habitantes, (Gráfico 3).   

 

Gráfico 2- Distribuição das taxas de incidência de tuberculose, por100 mil habitantes, 

no município de Niterói, período de 2004- 2012. 

 

Fonte: Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
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Gráfico 3-Taxa de mortalidade por tuberculose, por 10 mil habitantes, no município de 

Niterói, período de 2004 - 2012. 

 

Fonte: Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

 

Dentre os 3.469 casos notificados durante todo o período no município, 79,6% 

foram casos novos, 8,12% recidiva, 5,24% foram reingresso após abandono, 6,68% 

foram transferências e 0,31% dos casos ignorados (Tabela 4).  

Em relação à forma da doença, a pulmonar representou 80,5% dos casos, 

extrapulmonar 13,5% dos casos extrapulmonar e 5,67% dos casos forma pulmonar 

+extrapulmonar (tabela 3).  

 

Tabela 3-Taxa de incidência de tuberculose por formas do município de Niterói, por 100 

mil habitantes, no período de 2004 a 2012. 

Formas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pulmonar 68,01 64,86 42,85 52,41 48,15 51,17 45,47 43,63 38,1 

Extrapulmonar 13,82 10,56 10,08 7,93 8,72 11,14 7,95 7,14 7,7 

Pulmonar+extrapulmonar 6,16 4,01 3,15 3,34 6,43 3,71 2,24 3,06 2,43 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

Durante o período analisado entre os casos novos, houve um predomínio do sexo 

masculino 63,9%. A faixa etária mais atingida nos homens foi de 40 a 49 anos e nas 

mulheres de 30 a 39 anos.  

No entanto, na análise por triênios, verificou-se que em determinados períodos 

houve diferenças nas faixas etárias tanto para os homens quanto para as mulheres 

(gráficos 4, 5 e 6). No primeiro triênio a taxa de incidência no sexo masculino é alta e as 

faixas etárias que se destacam são de 20 a 29 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. No sexo 

feminino as faixas etárias com maior taxa de incidência são 20 a 29 anos, 30 a 39 e 40 a 



50 
 

49 anos. No segundo triênio a taxa de incidência continua superior no sexo masculino, 

tendo um aumento entre as faixas de 30 a 39 anos e 50 a 59 anos, enquanto no sexo 

feminino a taxa de incidência sofreu declínio a partir da faixa etária de 40 a 49 anos.  

Durante o terceiro e último triênio a faixa etária de 50 a 59 anos referente à taxa 

de incidência no sexo masculino continua aumentando, entretanto a taxa de incidência 

nas faixas etárias de 30 a 39 anos e 60 anos ou mais apresenta declínio. Em relação ao 

sexo feminino, este apresentou declínio entre a faixa etária de 20 a 29 anos, com 

aumento na faixa etária de 50 a 59 anos e 60 anos ou mais.  

 

Gráfico 4 – Distribuição das taxas de incidência de tuberculose (por 100 mil hab) por 

faixa etária e sexo, no período de 2004 – 2006. 

 

 Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

 

Gráfico 5 – Distribuição das taxas de incidência de tuberculose (por 100 mil hab) por 

faixa etária e sexo, no período de 2007 – 2008. 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
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Gráfico 6- Distribuição das taxas de incidência de tuberculose (por 100 mil hab) por 

faixa etária e sexo, no período de 2009 – 2012. 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

 

Em relação à coinfecção por HIV, durante o período de 2004 a 2012 foram 

notificados 397 casos de coinfectados TB/HIV. Os dados do SINAN apontam que ao 

longo do período estudado a distribuição se manteve sem que houvesse queda ou 

aumento acentuado (Gráfico 7). Observa-se a predominância dos casos negativos para 

HIV e ao longo dos anos houve melhora na quantidade de exames realizados, resultando 

no aumento do diagnóstico para coinfecção (Tabela 4). 

 

Gráfico 7– Casos de Tuberculose e casos de coinfecção TB/HIV, período de 2004-2012. 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
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Quando analisado por triênios, os resultados sugerem aumento entre os períodos. 

No primeiro triênio (2004-2006) de todos os casos notificados 10,5% dos casos eram de 

coinfectados.  No segundo triênio (2007-2009) este dado é de 11,97%. Já no terceiro 

(2010-2012) 12,07% dos casos são positivos para coinfecção (Tabela 4).   

Em relação ao desfecho de tratamento dos 3.469 casos notificados, 69,70% 

evoluíram para cura, 8,48% dos casos foram de abandono, 2,74 % dos casos foram a 

óbito por tuberculose e 3,17% dos casos foram óbitos por outras causas. O percentual de 

transferência foi de 8,33% dos casos, 1,73% dos casos mudaram de diagnóstico e 0,72% 

dos casos foram de multirresistente. Considerando o município como um todo, é 

possível verificar que no primeiro triênio 71,23% dos casos evoluíram para cura, no 

entanto houve aumento de 7,5% dos casos de abandono de tratamento do primeiro 

triênio para 10,6% no segundo triênio (Tabela 4).  
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Tipo de entrada 2004 2005 2006 Total % 2007 2008 2009 Total % 2010 2011 2012 Total % 

Casos Novos 414 376 267 1057 80,44 305 305 320 930 80,10 273 264 238 775 77,97 

Recidiva 36 30 24 90 6,85 33 25 34 92 7,92 35 42 23 100 10,06 

Reingresso após abandono 32 21 17 70 5,33 16 19 20 55 4,74 15 25 17 57 5,73 

Não sabe 1 2 1 4 0,30 1 1 0 2 0,17 3 2 0 5 0,50 

Transferência 27 29 37 93 7,0 35 26 21 82 7,06 27 15 15 57 5,73 

Forma                

Pulmonar 397 381 280 1058 80,52 327 296 310 933 80,36 293 286 234 813 81,79 

Extrapulmonar 80 53 50 183 13,93 43 46 62 151 13,01 46 46 42 134 13,48 

Pulmonar + extrapulmonar 33 24 16 73 5,56 20 34 23 77 6,63 14 16 17 47 4,73 

Situação de encerramento               

Cura 347 341 248 936 71,23 276 269 255 800 68,91 248 230 204 682 68,61 

Abandono 49 26 24 99 7,53 22 21 46 89 7,67 39 49 18 106 10,66 

Óbito por tuberculose 3 0 12 15 1,14 21 15 12 48 4,13 13 10 9 32 3,22 

Óbito por outras causas 20 23 15 58 4,41 9 9 12 30 2,58 9 9 4 22 2,21 

Transferência 54 37 29 120 9,13 31 22 29 82 7,06 28 36 23 87 8,75 

Mudança de diagnóstico 12 5 10 27 2,05 8 7 4 19 1,64 6 3 5 14 1,41 

TB multiresistente 4 1 1 6 0,46 2 6 6 14 1,21 1 2 2 5 0,50 

Não sabe 21 25 7 53 4,03 21 27 31 79 6,80 9 9 28 46 4,63 

Co-infecção HIV                

Positivo 59 48 31 138 10,50 45 42 52 139 11,97 41 41 38 120 12,07 

Negativo 190 212 178 580 44,14 227 211 229 667 57,45 211 221 183 615 61,87 

Em andamento 69 25 14 108 8,22 15 8 2 25 2,15 2 5 14 21 2,11 

Não realizado 192 173 123 488 37,14 103 115 112 330 28,42 99 81 58 238 23,94 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

Tabela 4-Frequência relativa da tuberculose no município de Niterói, período de 2004 a 2012, por triênios. 
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7.3  Análise espacial da tuberculose no município de Niterói 

 

Os dados apontam que durante o período estudado a distribuição da tuberculose 

no município de Niterói se deu por todo território com algumas variações entre os 

períodos analisados, 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012, e houve permanência de 

elevada taxa de incidência para alguns bairros. No primeiro triênio as taxas variaram de 

12,51 a 435,13 casos/ 100 mil habitantes, no segundo as taxas variaram de 16,81 a 

179,94 casos/ 100 mil habitantes e no terceiro 21,71 a 220,31 casos/100 mil habitantes 

(Tabela 5). Nota-se a ocorrência de elevadas taxas de incidência em bairros localizados 

na Região de planejamento Praias da Baía, Pendotiba e Norte (Figura 3). 

Durante o 1° triênio, período de 2004–2006, as Regiões de planejamento (RP) 

que apresentaram maiores taxas de incidência, foram, Praias da Baía (95,54 casos/100 

mil habitantes) e Pendotiba (91,71 casos/ 100 mil habitantes). As RP Norte, Oceânica e 

Leste apresentaram as menores taxas: 45,75 casos/ 100 mil hab, 34,26 casos/100 mil 

habitantes e 20,07 casos/100 mil habitantes, respectivamente (Figura 3).  

Em uma análise por bairros o Centro destaca-se dos demais com 435,13 casos/ 

100 mil habitantes, seguido de Engenhoca (98,57 casos/100 mil habitantes), São 

Lourenço (90,02 casos/ 100 mil habitantes), Muriqui (87,04 casos/100 mil habitantes), 

Boa Viagem (84,67 casos/100 mil habitantes), Cachoeira (79,11 casos/100 mil 

habitantes) e Viradouro (78,43 casos/100 mil habitantes) (Figura 4). 

No 2° triênio os bairros que mantiveram as taxas de incidência alta foram Centro 

(220,31 casos/100 mil habitantes) e Viradouro (70,7 casos/100 mil habitantes). Na RP 

Oceânica, os bairros Itacoatiara (80,56 casos/100 mil hab), Itaipu (74,44 casos/100 mil 

hab) e Jacaré (67,88 casos/ 100 mil hab), se destacaram dos demais. Na RP Pendotiba, 

os bairros Matapaca (79,50 casos/100 mil habitantes), Largo da Batalha (67,22 

casos/100 mil habitantes) e Cachoeira (57,71 casos/100 mil habitantes) e os bairros da 

RP Norte, foi Engenhoca (112,09 casos/ 100 mil habitantes) que apresentou a taxa 

aumentada do 1° triênio para o 2° de 98,57 para 112,09 (Figura 4). 

A distribuição da tuberculose no 3° triênio mostra que a taxa da RP Praias da 

Baía ainda permanece alta, destacando-se das demais.  

Os bairros que tiveram as maiores taxas de incidência neste período foram 

Centro (179,94 casos/100 mil hab), São Francisco (56,37 casos/100 mil hab), Gragoatá 

(50,72 casos/100 mil habitantes). Na RP Pendotiba o bairro Largo da Batalha (65,48 
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casos/ 100 mil habitantes), Sapê (53,18 casos/100 mil habitantes) e Cachoeira (52,30 

casos/100 mil habitantes). Na RP Oceânica, os bairros Cafubá, Jacaré e Piratininga, 

apresentaram: 51,72 casos/100 mil habitantes, 45,97 casos/100 mil habitantes, 46,96 

casos/100 mil habitantes, respectivamente. E na RP Norte, os bairros que se destacaram 

foram Engenhoca (86,30 casos/100 mil habitantes), São Lourenço (60,61 casos/100mil 

habitantes) e Caramujo (55,89 casos/ 100 mil habitantes) (Figura 4). 

A análise da taxa de incidência de tuberculose, separadamente por regiões de 

planejamento mostra que, apesar do declínio durante os triênios, as maiores taxas são 

observadas nas regiões Praias da Baía e Pendotiba, embora a região Oceânica tenha 

apresentado aumento significativo no 2° triênio (Gráfico, 8). 

Gráfico 8-Evolução das taxas de incidência de tuberculose, no município de Niterói, nos triênios 

2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012, segundo regiões de planejamento. 

0

20

40

60

80

100

120

1° TRIÊNIO 2°TRIÊNIO 3° TRIÊNIO

LESTE

NORTE

OCEÂNICA

PENDOTIBA

PRAIAS DA BAÍA

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

 

Tabela 5-Taxas de incidência de tuberculose por regiões de planejamento do município 

de Niterói, durante os três triênios de estudo. 

Taxa de incidência 

Regiões de planejamento 1° 

Triênio 

2° 

Triênio 

3° 

Triênio 

Leste 20,07 29,9 24,74 

Norte 45,75 41,77 37,56 

Oceânica 34,26 54,31 29,37 

Pendotiba 91,71 52,89 43,72 

Praias da Baía 95,54 62,11 58,5 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. *Por 100 mil habitantes.
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Tabela 6-Taxas de incidência de tuberculose por bairros do município de Niterói, 

durante os três triênios de estudo. 

Bairro 2004-2006 2007-2009 2010-2012 

Badu 58,59 36,37 30,89 

Baldeador 66,27 51,64 42,39 

Barreto 66,26 43,12 51,12 

Boa Viagem 84,67 38,01 30,4 

Cachoeira 79,11 57,71 52,3 

Cafubá 29,03 30,75 51,72 

Camboinhas 48,74 47,88 34,89 

Cantagalo 39,38 48,91 43,25 

Caramujo 45,68 68,26 55,89 

Centro 435,13 220,31 179,94 

Charitas 35,81 45,68 28,69 

Cubango 41,23 46,3 35,58 

Engenho do Mato 15,91 21,71 16,81 

Engenhoca 98,57 112,09 86,3 

Fátima 60,39 37,47 35,23 

Fonseca 41,29 42,66 31,64 

Gragoatá 52,8 50,11 50,72 

Icaraí 45,73 27,12 30,71 

Ilha da Conceição 18,14 33,11 29,43 

Ingá 44,41 42,78 49,03 

Itacoatiara 26,39 80,56 34,23 

Itaipu 57,52 76,44 34,08 

Ititioca 21,38 51,78 35,44 

Jacaré 19,52 67,88 45,97 

Jurujuba 50,28 33,39 32,04 

Largo da Batalha 58,66 67,22 65,48 

Maceió 24,75 53,8 37,97 

Maria Paula 66,96 44,37 44,29 

Matapaca 31,97 79,5 42,07 

Morro do Estado 12,51 46,38 34,94 

Muriqui 87,04 50,34 44,9 

Pé Pequeno 66,13 59,85 42,57 

Piratininga 39,51 57,19 46,96 

Ponta D'Areia 44,98 29,61 37,98 

Rio do Ouro 21,89 41,98 35,49 

Santa Bárbara 16,83 35,71 47,06 

Santa Rosa 50,07 45,26 39,37 

Santana 71,47 24,12 38,61 

São Domingos 34,36 38,1 39,8 

São Francisco 43,25 38,85 56,37 

São Lourenço 90,02 47,73 60,61 
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Bairro 2004-2006 2007-2009 2010-2012 

Sapê 70,46 60,48 53,18 

Tenente Jardim 24,23 35,97 36,36 

Várzea das Moças 17,91 39,7 35,71 

Viçoso Jardim 76,6 60,81 38,54 

Vila Progresso 29,65 34,65 27,97 

Viradouro 78,43 70,7 40,11 

Vital Brazil    38,73 56,96 42,67 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. *Por 100 mil habitantes.
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Figura 5-Mapas da distribuição espacial das taxas de incidência de tuberculose, por 100 mil habitantes, segundo regiões de planejamento 

do município de Niterói durante os triênios 1° (2004-2006), 2° (2007-2009) e 3°(2010-2012). 

. 

Fonte: IBGE, 2010 
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Figura 6 – Mapas da distribuição espacial da taxa de incidência de tuberculose, por 100 mil habitantes, segundo bairros do município de 

Niterói por triênios 1° (2004-2006), 2° (2007-2009) e 3° (2010-2012). 

Fonte: IBGE, 2010. 

* Taxas corrigidas pelo método Bayesiano Empírico Global 
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7.4  Análise dos indicadores programáticos 

 

Proporção de abandono de tratamento 

Durante os três triênios analisados por região de planejamento é possível 

observar que no 1° a região Leste obteve a maior proporção de abandono 17,39%, no 2° 

e 3°triênios a região Praias da Baía apresentou a maior proporção, 9,28% e 11,46% 

respectivamente. E a região com menor proporção de abandono durante os triênios foi a 

Oceânica. (Gráfico 9) . 

Os bairros que apresentaram maior proporção de abandono de tratamento no 

1°triênio foram Várzea das Moças com 33,3% na região Leste, Viradouro com 33,3 

%na região Praias da Baía e os bairros Boa Viagem e Morro do Estado ambos com 

25,0% (Tabela 7). 

No 2° triênio, período (2007-2009), os bairros que apresentaram maior 

proporção de abandono foram, Gragoatá 50,0%, Fátima 25,0%, Morro do Estado 22,2% 

e Charitas, todos localizados na Região Praias da Baía (Tabela 7).  

 

Gráfico 9-Proporção de casos de abandono de tratamento por regiões de planejamento 

no município de Niterói, durante os três triênios (2004-2006), (2007-2009) e (2010-

2012). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Leste Norte Oceânica Norte Praias da
Baía

1° triênio

2° triênio

3° triênio

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
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Proporção retratamento 

Em relação aos casos de retratamento no 1° triênio as regiões de planejamento 

que apresentaram maior proporção de casos com retratamento foram Leste e Oceânica, 

com 21,74% e 15,66% e a que apresentou  menor proporção foi Pendotiba com 9,61%.  

No segundo triênio a região Pendotiba e Praias da Baía se destacam com 17,99% 

e 12,73%, respectivamente. No terceiro triênio houve aumento na proporção de 

retratamento, variando de 28,04 na região Oceânica 25,0% na região Leste (Gráfico 10).  

Entre os bairros com maior proporção no 1° triênio, se destacam Muriqui 100%, 

Camboinhas 50%, Várzea das Moças 33,3%, Jacaré 33,3% e Boa Viagem (Tabela 7). 

No 2° triênio, os bairros Tenente Jardim com 66,67%, Vila Progresso e Badu 

com 27,2%, Maria Paula 25,0%, foram os que apresentaram maior proporção de casos 

de retratamento e o bairro que apresentou menor proporção, além dos que apresentaram 

0, foi Itaipu, com 2,56%.  

Os bairros que se destacaram no 3° triênio, foram Ponta da Areia com 38,46%, 

Fátima 37,50%, Tenente Jardim, Gragoatá, Matapaca e Rio do Ouro com 33,33% e 

Santa Rosa com 25,45% (Tabela 7).  

 

Gráfico 10-Proporção de casos de retratamento por regiões de planejamento no 

município de Niterói, durante os três triênios (2004-2006), (2007-2009) e (2010-2012). 

 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
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Proporção de casos de co-infecção TB/HIV 

Durante o primeiro triênio a Região de planejamento que apresentou maior 

proporção de casos foi a região Leste com 13,04% e a região Pendotiba com 11,04% ,  e 

a  região a Oceânica apresentou a menor proporção 6,63%. No 2° triênio as Regiões de 

planejamento que se destacaram foram Praias da Baía 14,59%, Norte 12,72% e Leste 

com 10,53% dos casos, a região Pendotiba apresentou proporção de 4,53% (Gráfico 

11). Durante o 3° triênio a região Norte apresentou a maior proporção de co-infectados 

12,28%, seguido de Pendotiba 10,09% e Praias da Baía 12,61% (Tabela 7). 

Os bairros que apresentaram maior proporção de co-infectados no 1° triênio 

foram Vila Progresso 60,0%, Morro do Estado 33,3%, Rio do Ouro 30,0%, Santa 

Bárbara e São Domingos apresentaram 20,0% . Dentre os bairros que se destacaram em 

relação ao 2 triênio, estão Viçoso Jardim 100%, Gragoatá 50%, Fátima 37,50%, Ponta 

da Areia e Vital Brazil 25% , já no 3° triênio Gragoatá 100%, Tenente Jardim 33,3%, 

Fátima 25,08% e Ponta da Areia 23,08% dos casos (Tabela 7). 

Os bairros Centro e Engenhoca que apresentam maiores taxas de incidência dos 

períodos, em relação a co-infecção apresentou 4,10% e 0,0% no primeiro triênio. Em 

relação ao 2° e 3° triênios o Centro apresentou aumento na proporção, com 26,03% e 

18,03% respectivamente. O bairro Engenhoca também apresentou aumento de 19,05% 

no 2° e 7,14% no 3° triênio (Tabela 7). 

 

 Gráfico 11-Proporção de casos de co-infecção por regiões de planejamento no 

município de Niterói, durante os três triênios (2004-2006), (2007-2009) e (2010-2012). 
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Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
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Tabela 7-Indicadores programáticos por bairros e regiões de planejamento do município 

de Niterói, 2° triênio (2007-2009). 

Bairros      (%) 

Abandono  

(%) 

Retratamento 

(%) Co-infecção TB/HIV (%) < 15 anos 

LESTE 0,00 0,00 10,53 15,79 

Muriqui 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rio do Ouro 0,00 0,00 16,67 0,00 

Várzea das Moças 0,00 0,00 7,69 23,08 

NORTE 7,38 13,49 12,72 1,53 

Baldeador 15,38 7,69 23,08 0,00 

Barreto 9,52 12,70 14,29 0,00 

Caramujo 13,21 15,09 15,09 3,77 

Cubango 0,00 7,41 14,81 3,70 

Engenhoca 6,35 12,70 19,05 3,17 

Fonseca 5,56 15,08 6,35 0,79 

Ilha da Conceição 10,00 10,00 20,00 0,00 

Santa Bárbara 0,00 10,00 10,00 0,00 

Santana 0,00 0,00 0,00 0,00 

São Lourenço 8,33 12,50 8,33 0,00 

Tenente Jardim 0,00 66,67 0,00 0,00 

Viçoso Jardim 0,00 0,00 100,00 0,00 

OCEANICA 2,66 7,45 5,32 6,38 

Cafubá 0,00 15,00 5,00 0,00 

Camboinhas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Engenho do Mato 4,00 8,00 8,00 4,00 

Itacoatiara 0,00 0,00 0,00 14,29 

Itaipu 1,03 2,56 2,05 2,05 

Jacaré 0,00 10,00 0,00 40,00 

Piratininga 4,88 7,32 7,32 4,88 

PENDOTIBA 7,91 17,99 4,32 9,35 

Badu 13,64 27,27 0,00 4,55 

Cachoeira 22,22 22,22 0,00 11,11 

Cantagalo 6,25 12,50 0,00 6,25 

Ititioca 0,00 9,09 9,09 27,27 

Largo da Batalha 9,09 13,64 0,00 0,00 

Maceio 0,00 18,18 9,09 9,09 

Maria Paula 0,00 25,00 8,33 8,33 

Matapaca 0,00 0,00 0,00 20,00 

Sapê 11,54 15,38 7,69 3,85 

Vila Progresso 0,00 33,33 0,00 0,00 

Boa Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro 9,59 12,33 26,03 1,37 

Charitas 20,83 16,67 16,67 4,17 

Fátima 25,00 12,50 37,50 0,00 
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Fonte: Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

Bairros      (%) 

Abandono  

(%) 

Retratamento 

(%) Co-infecção TB/HIV (%) < 15 anos 

PRAIAS DA BAÍA 

Boa Viagem 

9,28 

0,00 

12,73 

0,00 

14,59 

0,00 

2,65 

0,00 

Centro 9,59 12,33 26,03 1,37 

Charitas 20,83 16,67 16,67 4,17 

Fátima 25,00 12,50 37,50 0,00 

Gragoatá 50,00 0,00 50,00 0,00 

Icaraí 4,41 5,88 5,88 4,41 

Ingá 3,70 22,22 14,81 0,00 

Jurujuba 10,00 10,00 10,00 0,00 

Morro do Estado 22,22 16,67 0,00 0,00 

Pé Pequeno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ponta da Areia 0,00 12,50 25,00 12,50 



 

65 
 

Tabela 8-Indicadores programáticos por bairros e Regiões de planejamento do 

município de Niterói, período 2010-2012 (3° Triênio). 

BAIRROS (%) Abandono (%) Retratamento (%) Co-infecção TB/HIV (%) < 15 anos 

LESTE 0,00 25,00 0,00 0,00 

Muriqui 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rio do Ouro 0,00 33,33 0,00 0,00 

Várzea das Moças 0,00 25,00 0,00 0,00 

NORTE 12,28 12,57 12,28 1,20 

Baldeador 0,00 25,00 8,33 0,00 

Barreto 5,45 10,91 14,55 3,64 

Caramujo 3,33 6,67 6,67 0,00 

Cubango 10,00 20,00 0,00 0,00 

Engenhoca 8,93 12,50 5,36 1,79 

Fonseca 18,87 11,32 19,81 0,94 

Ilha da Conceição 18,18 9,09 0,00 0,00 

Santa Bárbara 0,00 6,67 0,00 0,00 

Santana 0,00 0,00 0,00 0,00 

São Lourenço 27,27 18,18 9,09 0,00 

Tenente Jardim 0,00 33,33 50,00 0,00 

Viçoso Jardim 0,00 0,00 0,00 0,00 

OCEANICA 3,74 11,21 8,41 8,41 

Cafubá 0,00 14,29 7,14 21,43 

Camboinhas 0,00 0,00 0,00 33,33 

Engenho do Mato 10,53 15,79 5,26 10,53 

Itacoatiara 0,00 0,00 0,00 0,00 

Itaipu 0,00 8,33 8,33 2,78 

Jacaré 0,00 25,00 0,00 0,00 

Piratininga 6,45 9,68 12,90 6,45 

PENDOTIBA 6,42 11,01 10,09 6,42 

Badu 7,69 0,00 7,69 0,00 

Cachoeira 25,00 0,00 0,00 0,00 

Cantagalo 10,00 10,00 20,00 0,00 

Ititioca 0,00 29,41 5,88 5,88 

Largo da Batalha 14,81 7,41 11,11 11,11 

Maceio 0,00 12,50 0,00 12,50 

Maria Paula 0,00 0,00 0,00 22,22 

Matapaca 0,00 33,33 33,33 0,00 

Sapê 0,00 12,50 18,75 0,00 

Vila Progresso 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRAIAS DA BAÍA 11,46 12,89 12,61 2,01 

Boa Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro 18,03 4,92 18,03 1,64 

Charitas 8,00 8,00 4,00 8,00 
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Fonte: Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIRROS (%) Abandono (%) Retratamento (%) Co-infecção TB/HIV (%) < 15 anos 

Fátima 12,50 37,50 25,00 0,00 

Gragoatá 0,00 33,33 66,67 0,00 

Icaraí 9,41 3,53 10,59 1,18 

Ingá 6,90 13,79 13,79 0,00 

Jurujuba 0,00 25,00 0,00 0,00 

Morro do Estado 14,29 14,29 14,29 14,29 

Pé Pequeno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ponta da Areia 7,69 38,46 23,08 0,00 

Santa Rosa 9,09 25,45 16,36 0,00 

São Domingos 20,00 30,00 0,00 0,00 

São Francisco 22,58 16,13 0,00 0,00 

Viradouro 0,00 0,00 0,00 28,57 

Vital Brazil 0,00 0,00 20,00 0,00 
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7.5 Caracterização do município de Niterói quanto aos indicadores 

socioeconômicos. 

 

Crescimento populacional, período de 2000 a 2010. 

O município de Niterói apresentou crescimento de 0,60% entre os anos de 2000 

a 2010, houve aumento de 10% referente aos anos de 1996 a 2000, porém alguns bairros 

e Regiões de planejamento (RP) apontaram decréscimo nas taxas de incremento e 

alguns apresentaram taxa de incremento negativa, a saber: 

  A Região Oceânica foi a região que apresentou maior crescimento, configurando 

como uma região de expansão com proporção de crescimento de 2,31%, seguido da RP 

Pendotiba com 1,27%. Dentre todas as regiões, as RP Norte e Leste apresentaram o 

menor crescimento populacional do município, -0,29 e 0,23 respectivamente (Figura 7).  

Os bairros que apresentaram maior crescimento populacional na RP Oceânica 

foram os bairros Itaipu 5,77% e Piratininga 2,53%, os bairros Engenho do Mato, Jacaré 

e Cafubá, apresentaram taxa de incremento negativa. Na RP Pendotiba, os bairros Sapê 

4,0%, Vila Progresso 2,46% e Matapaca 2,20% apresentaram as maiores taxas de 

crescimento da região, já os bairros Maceió 0,31%, Largo da Batalha 0,23% e 

Cachoeira 0,07%, foram os que apresentaram menor crescimento populacional (Figura 

8).  

Na RP Norte o bairro Tenente Jardim apresentou a maior taxa de crescimento da 

região 5,08%, seguido de Santa Bárbara 2,33%, Viçoso Jardim 1,94%, São Lourenço 

1,67% e Barreto 1,29%, os outros bairros da região apresentaram taxa de incremento 

negativa, como, Baldeador -5,75%, Caramujo -4,90%, Engenhoca -0,41%, Fonseca -

0,41%, Ilha da Conceição -1,10% e Santana -1,32%.  

A RP Leste, como foi dito anteriormente, também apresentou taxa de 

crescimento populacional baixa 0,23% e dois dos seus três bairros, apresentaram taxa de 

incremento negativa, Muriqui -2,92% e Rio do Ouro -1,47%, o bairro com maior taxa 

de crescimento foi Várzea das Moças, com 3,78%. 

O crescimento populacional da RP Praias da Baía, região localizada mais 

próxima do núcleo urbano, quando comparada a outras regiões é uma das que possui 

menor taxa de crescimento no período de 2000 a 2010, com taxa de 0,63%. Os bairros 

Viradouro, Charitas e Santa Rosa, com 2,64%, 2,49% e 1,28% respectivamente, 

apresentaram maior taxa de crescimento populacional. Já os bairros, Gragoatá -5,35%, 

Jurujuba -0,56%, Ponta da Areia -0,32% e Boa Viagem -0,08%, apresentaram 
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incremento negativo e os demais bairros apresentaram taxa menor que 1%, como o 

Centro 0,46%, Fátima 0,61%, Icaraí 0,47%, Ingá 0,37%, Morro do Estado 0,67%, Pé 

Pequeno 0,68%, São Domingos 0,23%, São Francisco 0,06% e Vital Brazil com 0,74%. 
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Figura 7-Mapa do crescimento populacional no município de Niterói, por regiões de 

planejamento, segundo os censos de 2000 e 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-Mapa do crescimento populacional entre 2000 e 2010 no município de Niterói, 

por Bairros, segundo os censos de 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010 
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Densidade populacional área utilizável 

 

O município de Niterói possui densidade populacional de 3.640,80 hab/Km², as 

Regiões de planejamento (RP) que apresentaram maior densidade populacional 

utilizável foram Praias da Baía, com densidade de 15.494 hab/Km²e Norte com 

densidade de 9.942 hab/Km². A RP Pendotiba, Oceânica e Leste apresentaram menor 

densidade populacional, 5.737 hab/Km², 3.638 hab/Km² e 2.375 hab/Km², 

respectivamente (Figura 9). 

Os bairros da região Praias da Baía que apresentaram maior densidade 

populacional foram Icaraí 38.027 hab/Km², Ingá 33.115 hab/Km², Morro do Estado 

24.101 hab/Km², Santa Rosa 18.274 hab/Km² e o bairro que apresentou menor 

densidade foi São Francisco 5.032 hab/Km² (Figura 10). 

Na região Norte, os bairros que se destacaram foram Cubango 16.319 hab/Km², 

Engenhoca 15.221 hab/Km², Santana 13.786 hab/Km², Fonseca 12.995 hab/Km², 

Tenente Jardim 12.077 hab/Km², São Lourenço 11.132 hab/Km², Barreto 9.021 

hab/Km² e o bairro que apresentou menor densidade demográfica foi Ilha da Conceição 

com 3.372 hab/Km². 

Na região Pendotiba os bairros que apresentaram maior densidade foram 

Cachoeira 2.239 hab/Km², Ititioca 9.339 hab/Km², Largo da Batalha 8.198 hab/Km², 

Badu 5.847 hab/Km² e o que apresentou menor densidade demográfica foi o bairro Vila 

Progresso 2.359 hab/Km².  

 E por fim, na região oceânica os bairros Piratininga 4.474 hab/Km², Itaipu 3.798 

hab/km², Jacaré 3.673 hab/Km² e Engenho do Mato 3.313 hab/Km² são os que possuem 

maior densidade e os bairros Itacoatiara 1.805 hab/Km² e Camboinhas 1.986 hab/km² 

possuem menor densidade. 
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Figura 9-Mapa da densidade populacional do município de Niterói, por regiões de 

planejamento (hab/Km²). 

 

Figura 10-Mapa da densidade populacional do município de Niterói por Bairros 

(hab/Km²). 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo 

 

O município de Niterói possui um total de 12,68%, com renda até 1 salário 

mínimo. As Regiões de planejamento que mais se destacaram em relação a este 

indicador foram RP Pendotiba com 31,53%, Leste com 30,81%, e a RP Norte com 

25,31%. A RP Praias da Baía foi a que apresentou menor proporção em relação às 

demais, com 9,44%, a RP Oceânica apresentou 16,64%% (Figura 11). 

Os bairros da RP Praias da Baía que mais se destacaram quanto esta renda foi 

Morro do Estado 41,51%, Viradouro com 38,38%, Jurujuba 31,23%, Charitas 29,46%, 

Gragoatá com 21,62% (Figura 12). 

Na RP Norte, os bairros, Caramujo com 37,40%, Santa Bárbara com 34,68%, 

Baldeador 34,54%, Viçoso Jardim 33,03%.  

Na RP Oceânica, Jacaré com 35,06%, Cafubá com 25,98% . 

Na RP Pendotiba, os bairros com maior proporção foram Ititioca com 37,80%, 

Maceió com 35,37%, Sapê com 35,14%, Largo da Batalha com 33,73%, Cantagalo com 

33,50%, Cachoeira com 30,47%. 
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Figura 11-Mapa da proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo no 

município de Niterói, por regiões de planejamento,  segundo censo 2010. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-Mapa da proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo no 

município de Niterói, por Bairros,  segundo censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010.  
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Proporção de domicílios com renda superior a 10 Salários mínimos 

 

O município de Niterói possui um total de 17,17% com renda superior a 10 

salários mínimos em todo o seu território.  

As Regiões de planejamento (RP) que apresentaram maior proporção de 

domicílios com renda superior a 10 salários mínimos foram Praias da Baía com 24,31% 

e Oceânica com 20,05%. As regiões Leste, Norte e Pendotiba apresentaram 8,10%, 

9,38% e 7,60%, respectivamente (Figura 13). 

Na RP Praias da Baía, os bairros que apresentaram renda superior à 10 salários 

mínimos foram Boa Viagem com 30,72%, Icaraí com 29,88%, Gragoatá com 29,73%, 

Vital Brazil com 28,73%, Ingá 26,88%, Pé Pequeno com 26,60%, localizados na RP 

Praias da Baía e os que apresentaram menor proporção foram Morro do Estado 1,60%, 

Jurujuba 2,58%, Viradouro 3,85% e Charitas com 6,40% (Figura 14).  

Na RP Oceânica os bairros Itacoatiara com 27,56%, Camboinhas com 26,45%, 

Itaipu 23,95% e Piratininga com 19,85% apresentaram maior proporção de domicílios 

com renda superior a 10 salários mínimos e os bairros Jacaré 5,88% e Cafubá 14,40%, 

apresentaram menor proporção. 

Na RP Pendotiba os bairros que se destacaram foram Matapaca 23,43% e Vila 

progresso com 24,31%%, Ititioca e Largo da Batalha foram os bairros com menor 

proporção, 1,57% e 4,07% respectivamente. 

Na RP Norte, o bairro Santana 25,88%, Cubango 14,23% e o Fonseca 12,59% 

apresentaram maior proporção e o bairro que apresentou menor for Caramujo, com 

1,99%. 

Na RP Leste, o bairro que apresentou maior proporção foi Várzea das Moças 

com 11,69% e o bairro Rio do Ouro apresentou a menor proporção, 4,61% dos 

domicílios.  
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Figura 13-Mapa da proporção de domicílios com renda superior a 10 Salários mínimos, 

do município de Niterói, por regiões de planejamento, segundo o censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14-Mapa da proporção de domicílios com renda superior a 10 Salários mínimos, 

do município de Niterói, por Bairros, segundo o censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 



76 
 

Proporção de pobres - Proporção de domicílio com responsáveis que recebem até 

dois salários mínimos. 

O município de Niterói possui uma proporção de pobres de 18,35%, no entanto 

este indicador se apresentou de forma heterogênea no município.  

As Regiões de planejamento que mais se destacaram quanto à proporção de 

pobres foram Pendotiba 28,45%, Leste 27,41%, e Norte 25,22%. As RP Praias da Baía 

e Oceânica apresentaram 11,57 e Oceânica 16,51% (Figura 15). Praticamente quase 

todos os bairros que formam a Região de Pendotiba apresentaram mais que 30% de 

responsáveis com renda inferior a dois salários mínimos (Figura 16).  

Os bairros que formam a Região Norte também apresentaram alta proporção de 

pobres, principalmente os bairros Engenhoca 33,12%, Santa Bárbara 31,77%, Viçoso 

Jardim 32,06% e os que apresentaram menor proporção foram Cubango 20,24%, 

Santana 20,63% e Fonseca 21,95% (Figura 16).  

Na Região Oceânica, o bairro que apresentou alta proporção de pobres foi Jacaré 

33,66% e na Região Praias da Baía, os bairros Viradouro 29,80% e Morro do Estado 

34,76%. (Figura 16) 

Os bairros que apresentaram menor proporção de pobres foram Icaraí 5,77%, 

Boa Viagem 3,08%, Ingá 9,77%, São Francisco 9,43%, Vital Brazil 9,60%, localizados 

na RP Praias da Baía, na região Pendotiba os bairros Matapaca, Vila Progresso e Badu 

com 12,19%, 15,90% e 25,01% respectivamente. Na região Oceânica, os bairros, 

Camboinhas, 6,51% e Itacoatiara 8,55%.  
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Figura 15-Mapa da distribuição da proporção de pobres, por regiões de planejamento do 

município de Niterói, segundo o Censo 2010. 

 

Figura 16-Mapa da distribuição da proporção de pobres, por bairros do município de 

Niterói, segundo o Censo 2010. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010
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Densidade de pobres  

 

As Regiões de planejamento que apresentaram maior densidade de pobres no 

município de Niterói foram Norte 1.877 hab/Km², Praias da Baía 1.625 hab/Km², 

Pendotiba 1.223 hab/Km². As regiões Leste e Oceânica apresentaram densidade de 507 

hab/Km² e 451 hab/Km², respectivamente. (Figura 17) 

Os bairros que se destacaram na Região Norte foram Engenhoca 3.684 hab/Km², 

Cubango 2.690 hab/Km², Tenente Jardim 2.587 hab/Km², Santana 2.129 hab/Km², 

Fonseca 2.133 hab/Km², o bairro que possui menor densidade de pobres foi Ilha da 

Conceição, com 3.372 hab/Km² (Figura 18).  

Na região Praias da Baía, os bairros com maior densidade de pobres, foram o 

Morro do Estado 5.927 hab/Km/2, Icaraí 2.484 e Ingá 3.263 e o menor foi o bairro 

Gragoatá. Embora os bairros de Icaraí e Ingá sejam considerados bairros de alto padrão 

aquisitivo são bairros pequenos que concentram além do alto padrão de moradias 

também bolsões de pobreza em seus territórios. 

Na região Pendotiba os bairros que se destacaram foram Ititioca 2.377hab/Km², 

Cachoeira 2.239 hab/ Km², Largo da Batalha 1.828 hab/Km² e os que apresentaram 

menor densidade são os bairros Matapaca 245 hab/Km² e Vila progresso com 278 

hab/Km².  

Os bairros da região Oceânica que possuem maiores densidades são Jacaré 781 

hab/Km², Cafubá 745 hab/Km², Engenho do Mato 582 hab/Km² e Piratininga 597 

hab/Km², o bairro que possui menor densidade é Itacoatiara, com 104 hab/Km². 

Na região Leste Várzea das Moças possui maior densidade de pobres 553 

hab/Km² e Muriqui possui a menor densidade 310 hab/Km². 
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Figura 17-Mapa da distribuição da densidade de pobres do município de Niterói, por 

regiões de planejamento (hab/Km²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18-Mapa da distribuição da densidade de pobres do município de Niterói, por 

bairros (hab/Km²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Proporção de domicílios com 7 moradores ou mais. 

 

O município de Niterói possui 1,61% dos domicílios com mais de 7 moradores 

como um todo. No que se refere à distribuição deste indicador pelo município, as 

Regiões de planejamento Pendotiba e Leste apresentaram maiores proporções de 

domicílios com 7 moradores, 2,64% e 2,33% respectivamente, seguida da RP Norte 

com 1,96% , Oceânica 1,26%, e Praias da Baía, com 0,96%. (Figura 19) 

 Os bairros da região Pendotiba que apresentaram maior proporção de domicílios 

com mais de 7 moradores foram, Largo da Batalha, com 3,41%, Sapê 2,97%, Ititioca 

2,95% e os bairros com menor proporção de domicílios com 7 moradores ou mais foram 

Matapaca 1,25% e Vila Progresso 1,17% (Figura 20). 

Na região Leste os bairros com maior proporção foram, Rio do Ouro com 2,65% 

e Muriqui com 1,47 % (Figura 20).  

Na região Norte os bairros que possuem maior proporção de domicílios com 7 

moradores ou mais são Viçoso Jardim 3,39% e Baldeador com 2,94% e o bairro que 

possui menor proporção é o bairro Fonseca, com 1,70% (Figura 20). 

Na região Oceânica os bairros Jacaré 5,98 e Cafubá 4,03 e o menor bairro foi 

Itaipu, com 1,03% (Figura 20).  

Os bairros da região Praias da Baía que apresentaram maior proporção de 

domicílios com mais de 7 moradores, foram Morro do Estado 4,22%, Viradouro 3,77% 

e o que possui menor proporção de domicílios com mais de 7 moradores é o bairro 

Icaraí, com 0,42% (Figura 20). 
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Figura 19-Mapa da distribuição da proporção de domicílios com 7 moradores ou mais, 

por Região de planejamento do município de Niterói, segundo o censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20-Mapa da distribuição da proporção de domicílios com 7 moradores ou mais, 

por Bairros do município de Niterói, segundo o censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Proporção de domicílios com analfabetos maiores de 10 anos 

 

Dentre as cinco Regiões de planejamento as que possuem maior proporção de 

analfabetos são, RP Oceânica 19,05%, Pendotiba 11,19% e Leste 7,51%, as regiões de 

planejamento Norte e Praias da Baía possuem menor proporção, 6,67% e 3,48%, 

respectivamente (Figura 21). 

Os bairros que se destacaram quanto a este indicador, foram Itaipu 29,81%, 

Jacaré 17,63% e Piratininga 11,51% na região Oceânica, e os bairros que apresentaram 

menor proporção de domicílios com analfabetos foram Itacoatiara 1,50% e Camboinhas 

3,16%. (Figura 22).  

Na região Pendotiba, os bairros Ititioca 15,62%, Largo da Batalha 13,48%, Sapê 

10,14% e Cantagalo, apresentaram maior proporção, e o bairro com menor proporção 

foi Matapaca, com 3,13% (Figura 22). 

Na região Leste os bairros Muriqui 12,0% e Várzea das Moças 8,29% 

apresentaram maior proporção de domicílios com analfabetos (Figura 22).  

Já na região Norte, os bairros Baldeador 11,89%, Caramujo 11,29%, Ilha da 

Conceição 10,98% e Tenente Jardim 10,58% foram os que apresentaram maior 

proporção e o bairro Santana 2,51% foi o que apresentou menor proporção (Figura 22).  

A região Praias da Baía foi a que apresentou menor proporção de domicílios 

com analfabetos maiores de 10 anos, no entanto alguns bairros se destacam, como 

Morro do Estado 20,93%, Jurujuba 16,29%, Viradouro 13,91%, Charitas 12,80% e os 

bairros que possuem menor proporção são Boa Viagem 0,24% e Icaraí, com 1,23% 

(Figura 22). 
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Figura 21-Mapa da distribuição da proporção de analfabetos maiores de 10 anos, por 

Região de planejamento do município de Niterói, segundo censo 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22-Mapa da distribuição da proporção de analfabetos maiores de 10 anos, por 

Bairros do município de Niterói, segundo censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010 



 

84 
 

Proporção de domicílios sem esgoto ligado à rede geral e pluvial. 

 

Dentre as regiões que apresentaram proporção de domicílios sem esgotamento, 

destacam-se as regiões Norte 0,117% e Pendotiba 0,118% (Figura 23).  

Na Região Norte, os bairros que apresentaram maior proporção de domicílios sem 

esgotamento, foram Caramujo 0,545%, Ilha da Conceição 0,216%, Engenhoca 0,153% 

(Figura 24).  

Todos os bairros que constituem a Região Pendotiba possuem considerável 

proporção sem esgotamento em relação às demais Regiões de planejamento, porém os 

bairros que mais se destacam são Ititioca 0,255%, Largo da Batalha 0,208% e Maceió 

0,147% (Figura 24). 

Na região Oceânica, o bairro Jacaré, apresentou maior proporção de domicílios 

sem esgotamento, 0,299%, em relação aos outros bairros da Região Oceânica e na 

Região Praias da Baía, os bairros Jurujuba 0,169%, Morro do Estado 0,169, São 

Domingos 0,275% e Viradouro 0,222, foram os que mais se destacaram (Figura 24).  
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Figura 23-Mapa da distribuição da proporção de domicílios sem esgoto ligado à rede 

geral e pluvial, do município de Niterói, por Região de planejamento, segundo o censo 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24-Mapa da distribuição da proporção de domicílios sem esgoto ligado à rede 

geral e pluvial, do município de Niterói, por Bairros, segundo o censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010 
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Proporção de domicílios com canalização interna de água 

 

No município de Niterói as Regiões de planejamento que apresentaram maior 

proporção de domicílios com canalização interna de água, foram Praias da Baía com 

98,71% e Norte com 98,27%, seguido da RP Pendotiba 96,55%, Oceânica 92,18%, 

Leste 71,16% (Figura 25). 

Na RP Praias da Baía os bairros com maior proporção foram Vital Brazil 

99,92%, Ponta D’areia 99,83%, Icaraí 99,77%, São Domingos 99,39%, Pé Pequeno 

99,15%, Santa Rosa 98,66% (Figura 26).  

Na RP Norte, os bairros que se destacaram foram Barreto 99,69%, Ilha da 

Conceição 99,56%, São Lourenço 99,14% (Figura 26).  

Na RP Oceânica, os bairros, Piratininga 98,43%, Camboinhas 97,63%, Itaipu 

97,32% (Figura 26).  

Na RP Leste o bairro que se destacou foi Muriqui com 78,66% de domicílios com 

canalização interna de água (Figura 26).  
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Figura 25-Mapa da distribuição da proporção de domicílios com canalização interna de 

água, por Região de planejamento, no município de Niterói, segundo censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Mapa da distribuição da proporção de domicílios com canalização interna 

de água, por Bairros, no município de Niterói, segundo Censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno. 

 

Em relação ao esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios, as Regiões de 

planejamento Oceânica, Norte, e Pendotiba apresentaram as maiores proporções, 

8,21%,6,04%, 5,71% respectivamente,  a RP Praias da Baía apresentou 1,52% e a Leste 

0,41% (Figura, 27). 

No entanto, a distribuição deste indicador nos bairros foi bastante heterogênea, 

os bairros da RP Norte que apresentaram maior proporção de esgoto a céu aberto no 

entorno dos domicílios foram, Tenente Jardim 38,01%, Viçoso Jardim 36,67% e 

Cubango, com 12,41%, o bairro desta RP que apresentou menor proporção foi São 

Lourenço, com 1,33% (Figura, 28).  

Na RP Oceânica, os bairros que apresentaram maior proporção foram Itaipu 

56,06% e Engenho do Mato 9,78%, o bairro que apresentou menor proporção foram 

Itacoatiara, Camboinhas e Jacaré, com 0,0% (Figura, 28).  

Os bairros da RP Pendotiba que apresentaram maior proporção de esgoto a céu 

aberto foi Cachoeira com 27,48%, Cantagalo 12,26%, Maceió 10,83%, Largo da 

Batalha com 4,0% e os bairros que apresentaram menor proporção foram, Matapaca, 

Sapê 0,0%, Maria Paula 1,79% (Figura, 28).  

Apesar da RP Praias da Baía ter apresentado a menor proporção de domicílios 

com esgoto a céu aberto no entorno alguns bairros que compõem a RP apresentou 

proporção relevante, como Viradouro 9,76%, Ponta D’Areia 7,39%, Santa Rosa 4,65%, 

Centro 3,22% e os bairros que não apresentaram possuem ou que apresentaram menor 

proporção foram Boa Viagem, Gragoatá, Ingá, Jurujuba, Morro do Estado, Pé Pequeno, 

São Domingos, Vital Brazil 0,0% e Fátima 1,07% (Figura, 28).  
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 Figura 27-Mapa da distribuição da proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no 

entorno por Regiões de planejamento do município de Niterói, segundo o censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28-Mapa da distribuição da proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no 

entorno por Bairros do município de Niterói, segundo o censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010 
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7.6 Análise da associação entre indicadores socioeconômicos, demográficos, de 

infraestrutura urbana e programáticos com a incidência de tuberculose no 

segundo e terceiro triênios. 

 

Foi realizada uma pré-seleção de variáveis através dos modelos lineares 

generalizados simples, para cada um dos dois períodos. Nos resultados para o triênio de 

2007 a 2009 os Modelos Lineares Generalizados Simples sugeriram como variáveis 

candidatas ao modelo múltiplo as seguintes variáveis: Densidade de pobres, Densidade 

populacional, Crescimento populacional, proporção de pobres, proporção de domicílios 

sem esgotamento, proporção de domicílios ligados à rede geral de água, proporção de 

domicílios com renda até 1 salário mínimo, proporção de domicílios com renda superior 

à 10 salários mínimos, proporção de analfabetos maiores de 10 anos, proporção de 

domicílios com 7 moradores ou mais, proporção de domicílios com esgoto à céu aberto 

no entorno, proporção de domicílios com lixo acumulado no entorno, casos coinfecção 

TB/HIV, casos abandono de tratamento (número de casos), casos de retratamento 

(número de casos), casos em menores de 15 anos (Tabela 9). Apenas a variável casos 

em maiores de 60 anos não foi significativa. 

Como resultado do Modelo Linear Generalizado Múltiplo, após seleção de 

variáveis pelo método forward e análise dos resíduos com e sem outliers, foi observado 

um melhor ajuste dos dados no modelo com as seguintes covariáveis (tabela 9): 

proporção de domicílios ligados à rede geral de água, proporção de domicílios com 7 

moradores ou mais, proporção de domicílios com esgoto à céu aberto no entorno, casos 

coinfecção TB/HIV, casos de abandono de tratamento.    

Um aumento de 1% dos domicílios do bairro ligados à rede geral de água 

implica na redução de 2,8% na taxa de incidência da tuberculose, controlando as quatro 

demais covariáveis (proporção de domicílios com 7 moradores ou mais, proporção de 

domicílios com esgoto à céu aberto no entorno, casos coinfecção TB/HIV, casos de 

abandono de tratamento).Um aumento de 1% na proporção de domicílios com mais de 7 

moradores no bairro implica em um aumento relativo de 35% na taxa de incidência da 

tuberculose, controlando as quatro demais covariáveis. 

Com um aumento de 1% na proporção de domicílios com esgoto a céu aberto 

em um bairro, espera-se um aumento relativo de 1,9% na taxa de incidência da 

tuberculose, controlando as quatro demais covariáveis. 
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Um aumento de 1 caso de coinfecção TB/HIV implica em um aumento relativo 

de 3,6% na taxa de incidência da tuberculose, controlando as quatro demais covariáveis. 

Com o aumento de 1 caso de abandono de tratamento espera-se um aumento de 

7,1% na taxa de incidência da tuberculose, controlando as quatro demais covariáveis. 

E para o período de 2010 a 2012 no modelo simples, diferentemente do período 

anterior que só excluiu casos em maiores de 60 anos, foram excluídos do modelo, 

crescimento populacional, proporção de analfabetos maiores de 10 anos, proporção de 

domicílios com esgoto a céu aberto no entorno e casos coinfecção TB/HIV. No modelo 

múltiplo a proporção de domicílios com renda superior à10 salários mínimos e a 

Proporção de domicílios com 7 moradores apresentaram uma relação inversa com a 

incidência de tuberculose, enquanto que proporção de domicílios sem esgotamento, 

proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo, casos de retratamento e casos 

em menores de 15 anos apresentaram uma relação direta (Tabela 10). 

Um aumento de 1% de domicílios sem esgotamento sanitário implica em um 

aumento de 3,4 vezes na incidência relativa de tuberculose, controlando as cinco demais 

covariáveis (Tabela 10). 

Um aumento de 1% na proporção de domicílios com renda de até 1 salário 

mínimo implica em um aumento relativo da taxa de incidência de 1,2%, controlando as 

outras cinco variáveis do modelo. 

O aumento de 1% de domicílios com 10 salários ou mais sugere redução de 1% 

na incidência de tuberculose, controlando as outras cinco variáveis do modelo. 

O aumento em 1% na proporção de domicílios com 7 moradores ou mais, neste 

período de estudo, sugeriu redução na incidência de 31% da tuberculose, controlando as 

demais variáveis do modelo. 

O aumento de um caso de retratamento sugere aumento de 4,8% na incidência 

da tuberculose, controlando as demais variáveis do modelo. 

O aumento de um caso em menores de 15 anos sugere aumento de 23% na 

incidência da tuberculose, controlando as demais variáveis do modelo.  



 

92 
 

Tabela 9-Associação entre os indicadores socioeconômicos, demográficos, de 

infraestrutura urbana e relacionada à tuberculose com as taxas de incidência de 

tuberculose no período 2007-2009. 

*RTI: Razão das taxas de incidência;  

**IC95%: Intervalo de 95% de confiança. 

Modelo de Linear Generalizado Simples 

INDICADORES RTI IC95%* Valor 

de P** 

Densidade de Pobres 0,9997 [0,9996; 0,9997] <0,001 

Densidade populacional 0,9999 [0,99995;0,99996] <0,001 

Crescimento populacional 1,1104 [1,0803; 1,1412] <0,001 

Proporção de Pobres 1,0082 [1,0054; 1,0109] <0,001 

Proporção de domicílios sem esgotamento 4,7403 [2,9331; 7,6609] <0,001 

Proporção de domicílios ligados à rede geral de água 0,9715 [0,9618; 0,9813] <0,001 

Proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo* 1,0121 [1,0072; 1,0170] <0,001 

Proporção de domicílios com renda superior a 10 salários 

mínimos 

0,9823 [0,9762; 0,9883] <0,001 

Proporção de analfabetos maiores de 10 anos 1,0190 [1,0067; 1,0314] 0,002 

Proporção de domicílios com 7 moradores ou mais 1,2558 [1,1928; 1,3221] <0,001 

Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno 1,0195 [1,0165; 1,0224] <0,001 

Proporção de domicílios com lixo acumulado no entorno 1,0094 [1,0038;1,0151] <0,001 

Casos Co-infecção HIV/Tuberculose 1,0244 [1,0129;1,0360] <0,001 

Casos Abandono de tratamento 1,0460 [1,0229;1,0696] <0,001 

Casos de retratamento 1,0131 [1,0032;1,0230] 0,009 

Casos em menores de 15 anos 1,0854 [1,0450;1,1273] <0,001 

Casos em maiores de 60 anos 1,0003 [0,9925;1,0082] 0,939 

Modelo Linear Generalizado Múltiplo  RTI IC95% Valor 

de P 

Proporção de domicílios ligados à rede geral de água 0,9718 [0,9592;0,9846] <0,001 

Proporção de domicílios com 7 moradores ou mais 1,3448 [1,2591;1,4363] <0,001 

Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no 

entorno 

1,0188 [1,0154;1,0223] <0,001 

Casos Co-infecção HIV/Tuberculose 1,0364 [1,0162;1,0570] 0,0003 

Casos Abandono de tratamento 1,0716 [1,0322;1,1124] 0,0002 
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Tabela 10-Associação entre os indicadores socioeconômicos, demográficos, de 

infraestrutura urbana e relacionada à tuberculose com as taxas de incidência de 

tuberculose no período 2010-2012. 

Modelo de Linear Generalizado Simples    

INDICADORES RI IC95% Valor de 

P 

Densidade de Pobres 0,999 [0,999;1,000] 0,015 

Densidade populacional 0,999 [0,999;1,000] 0,041 

Crescimento populacional  0,968 0,930; 1,008] 0,123 

Proporção de Pobres 1,017 [1,010;1,024] <0,001 

Proporção de domicílios sem esgotamento 1,948 [1,030;3,683] 0,040 

Proporção de domicílios ligados à rede geral de água 0,978 [0,966;0,991] <0,001 

Proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo* 1,012 [1,006;1,018] <0,001 

Proporção de domicílios com renda superior à 10 salários 

mínimos 

0,999 [0,999;1,000] <0,001 

Proporção de analfabetos maiores de 10 anos 0,991 [0,974;1,009] 0,991 

Proporção de domicílios com 7 moradores ou mais 1,203 [1,070;1,351] 0,001 

Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno 0,990 [0,985;0,996] 0,001 

Proporção de domicílios com lixo acumulado no entorno 0,991 [0,982;1,001] 0,066 

Co-infecção HIV/Tuberculose 1,006 [0,994;1,017] 0,321 

Abandono de tratamento 1,014 [1,004;1,024] 0,005 

Casos de retratamento 1,038 [1,019;1,057] <0,001 

Casos em menores de 15 anos 1,156 [1,061;1,259] <0,001 

Casos em maiores de 60 anos 0,997 [0,987;1,006] 0,483 

Modelo Linear Generalizado Múltiplo – Modelo Final RI IC95% Valor de 

P 

Proporção de domicílios sem esgotamento 3,426 [1,511;7,764] 0,003 

Proporção de domicílios com renda até 1 salário mínimo 1,012 [1,001;1,024] 0,030 

Proporção de domicílios com renda superior à10 salários 

mínimos 

0,9999 [0,99998;0,9999] <0,001 

Proporção de domicílios com 7 moradores 0,695 [0,546;0,884] 0,003 

Casos de retratamento 1,048 [1,030; 1,66] <0,001 

Casos em menores de 15 anos 1,232 [1,129;1,345] <0,001 

*RTI: Razão das taxas de incidência;  

**IC95%: Intervalo de 95% de confiança. 
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8 Discussão  

 

O município de Niterói é um dos municípios considerados prioritários para o 

desenvolvimento de ações destinadas a fortalecer o Plano de Controle de Tuberculose e 

embora os resultados do presente estudo apontem melhora na situação da tuberculose no 

território como um todo, alguns bairros apresentam incidência com maior magnitude, 

sugerindo a existência de um padrão heterogêneo da doença no município. Além disso, 

no período estudado, os resultados foram abaixo da meta estabelecida pela OMS, de 

alcançar até o ano de 2015 ao menos 85% de cura e no máximo 5% de abandono de 

tratamento. Diante deste panorama, o controle da tuberculose ainda é um grande desafio 

no município de Niterói.  

A distribuição das taxas de incidência de tuberculose no município de Niterói 

durante o período estudado se caracterizou pela concentração de taxas mais elevadas 

nos bairros da Região Praias da Baía, Norte e Pendotiba. Alguns bairros dessas regiões 

apresentam piores condições de vida, devido a uma menor oferta de serviços públicos 

como abastecimento de água e esgotamento sanitário, em contrapartida alguns bairros 

que também apresentaram elevadas taxas de incidência possuem uma infraestrutura 

melhor, como o bairro Centro. Apesar de ser um bairro consolidado, apresentou taxas 

de incidência acima da média do município, sugerindo que na dinâmica intra-urbana 

desse bairro outros fatores além da pobreza são necessários para a persistência da 

doença.  

Esses achados sugerem que no município estudado, a tuberculose é uma 

endemia que se comporta como marcador de condições de vida e embora o município 

de Niterói possua o melhor IDH do estado e 7° do ranking nacional, os resultados dos 

modelos estatísticos do 2° (2007-2009) e 3° (2010-2012) triênios apontaram associação 

entre tuberculose e condições de vida. 

Dentre todos os indicadores socioeconômicos utilizados a proporção de 

domicílios com renda até 1 salário mínimo foi o único que apresentou associação 

significativa e direta entre renda e incidência da tuberculose , sugerindo que, quanto 

maior a proporção de domicílios com renda até um salário mínimo é maior o risco de 

infecção da tuberculose. Em contrapartida, o indicador proporção de domicílios com 

renda superior a 10 salários mínimos apresentou significância estatística inversa, 

sugerindo que, quanto maior proporção de domicílios com renda superior a 10 salários 

mínimos, menor é o risco da doença, configurando como fator de proteção à 
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tuberculose. Outros estudos também apontaram associação semelhante, como o de 

VICENTIN et al.,(2002) que ao estudar mortalidade por tuberculose no município do 

Rio de Janeiro também encontrou associação positiva com o indicador proporção de 

chefes de família com renda média entre um e dois salários mínimos e também 

apresentou associação significativa inversa para o indicador proporção de chefes de 

família com renda entre dez e quinze, dezesseis e vinte e mais de vinte salários 

mínimos. VENDRAMINI (2010) encontrou no município de Campina Grande 

associação direta entre tuberculose e proporção de pessoas com renda entre dois a três 

salários mínimos, estes resultados revelaram nítidas diferenças entre riqueza e pobreza e 

o risco de adoecer por tuberculose. 

 No entanto outros indicadores importantes “proxis” de renda não apresentaram 

significância estatística para o município de Niterói na escala de análise utilizada, como 

é o caso do indicador densidade de pobres e proporção de pobres.   

           Em estudo conduzido por ANGELO (2008) no município de Juiz de Fora, foi 

encontrada associação entre tuberculose pulmonar e proporção de pobres e densidade de 

pobres em diferentes escalas de análise. Na escala por Regiões Administrativas os dois 

indicadores apresentaram associação positiva com a incidência da doença. Na escala de 

Regiões Urbanas apenas o indicador densidade de pobres apresentou significância 

positiva, sendo um indicador importante que pode explicar a ocorrência de tuberculose 

pulmonar no município.  

             SAN PEDRO (2014) ao estudar tuberculose no município de Itaboraí, em escala 

de análise por bairros, também encontrou associação entre tuberculose pulmonar e 

densidade de pobres. 

              FASCA (2009) em estudo semelhante, no estado do Rio de Janeiro na escala de 

municípios, relata que neste nível de agregação, a despeito de uma relação linear entre 

tuberculose e densidade de pobres, bem como proporção de pobres, não encontrou 

associação e ainda destaca que a relação entre pobreza e tuberculose no estado do Rio 

de Janeiro apresenta um paradoxo, devido ser o estado com maior incidência do Brasil 

com baixa proporção de pobres no território.  

 Quanto à aglomeração, o indicador densidade populacional não expressou risco 

à tuberculose, embora com aumento do contato social, visto que a doença é transmitida 

pelo ar através do contato interpessoal, espera-se um aumento do risco. Na análise 

gráfica (Anexo 2) entre estes indicadores e incidência de tuberculose sugerem que os 

bairros com maior taxa de incidência no período estudado, não foram os bairros com 
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alta densidade populacional e densidade de pobres. Achado semelhante por VICENTIN 

et al., (2002) em estudo no município do Rio de Janeiro não encontraram associação 

entre densidade populacional e mortalidade por tuberculose, bem como densidade de 

população favelada e tuberculose. As altas densidades populacionais foram encontradas 

tanto nas regiões Administrativas com elevados coeficientes de mortalidade quanto nas 

regiões com baixos coeficientes de mortalidade. A alta densidade de população favelada 

também não apresentou significância, pois, de acordo com o autor algumas favelas estão 

localizadas nos melhores bairros do Rio de Janeiro e possuem alguns serviços de 

infraestrutura urbana, embora deficientes, como é o caso do bairro Morro do Estado 

localizado no município de Niterói, que apesar de ser um bairro próximo do Centro e 

que apresenta alta densidade populacional não possui elevada taxa de incidência.  

Para BARCELLOS (2008) alguns indicadores socioeconômicos no nível 

coletivo nem sempre explicam sozinhos relação com a doença estudada, seja pelo 

número pequeno de casos ou por existirem grupos populacionais distintos em uma 

mesma área (bairro, município ou estado), portanto é necessário considerar outras 

características conjunturais capazes explicar a dinâmica da doença em determinada 

unidade territorial.  

No caso do presente trabalho, o indicador proporção de domicílios com mais de 7 

moradores, apresentou associação significativa direta no 2° triênio (2007-2009), porém 

no 3° triênio (2010-2012) apresentou associação inversa com a tuberculose, o que pode 

ser explicado pelo menor número de casos no 3° triênio e a alta taxa de incidência nos 

bairros onde a proporção de domicílios com mais de 7 moradores não foi tão expressiva, 

como por exemplo no bairro Centro, que no último triênio demonstrou taxa de 179,94 

casos / 100 mil habitantes. Estudos semelhantes como o MANGTANI et al.,(1995) 

encontraram associação entre incidência de tuberculose e QUIJANO et al., (2001) 

encontraram associação entre tuberculose e densidade intradomiciliar na escala de 

análise bairros, ACOSTA et al.,(2014) encontraram associação entre incidência de 

tuberculose pulmonar bacilífera e proporção de domicílios com mais de 6 moradores.  

    De acordo com VICENTIN (2002), os indicadores que mensuram densidade 

intradomiciliar são mais sensíveis por expressarem melhor a homogeneidade social. 

Outro indicador que apontou associação entre tuberculose e condições de vida também 

foi evidenciada pela proporção de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno que 

demonstrou associação significativa positiva e proporção de domicílios ligados à rede 
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geral de água que apresentou associação significativa inversa, sugerindo risco para 

pessoas que vivem em locais sem saneamento básico adequado.  

SERPA (2003), em município de Cuba e SILVA et al., (2008) em Recife, encontraram 

associação entre mortalidade por tuberculose e acesso precário a saneamento básico. 

VENDRAMINI (2010) em estudo no município de Campina Grande verificou que a 

população que apresentava maior risco de desenvolver a tuberculose possuía renda 

menor e vivia em regiões onde os indicadores de habitação e de saneamento básico 

eram inadequados, resultados estes similares ao deste estudo.  

Quanto aos indicadores programáticos de tuberculose, o número de casos de 

coinfecção por TB/HIV apresentou associação positiva no segundo triênio estudado 

(2007-2009). No terceiro triênio analisado (2010-2012) os casos em menores de 15 anos 

e retratamento apresentaram associação significativa direta.  

A coinfecção entre tuberculose e HIV representa um problema de grande 

magnitude, pois a associação causa impacto na mortalidade por AIDS, devido à 

tuberculose ser causa de mais de 50% das mortes em pacientes com coinfecção.  

Atualmente é preconizado testagem para detectar coinfecção por HIV em todos 

os pacientes com tuberculose. No município de Niterói, os resultados apontam aumento 

da testagem, no entanto no último triênio do estudo 24% dos casos não haviam 

realizado a testagem para HIV. ANGELO (2008) encontrou associação significativa 

entre tuberculose e AIDS no município de Juiz de Fora e constatou que as áreas com 

maior incidência de tuberculose e AIDS eram áreas de periferia social refletindo o 

processo de segregação socioespacial do município.  

No 3° triênio de estudo os indicadores casos em menores de 15 anos e 

retratamento apresentaram associação significativa e positiva, sugerindo que para os 

bairros de Niterói onde é maior o número desses casos o programa de controle pode 

atuar de forma deficiente. SAN PEDRO (2014) encontrou associação direta e 

significativa entre tuberculose e os indicadores programáticos casos de abandono de 

tratamento e retratamento no período de 2006 a 2011, e no período de 2000 a 2011 o 

autor encontrou associação entre tuberculose e casos em menores de 15 anos. Os casos 

em menores de 15 anos representam foco recente da doença com transmissão ativa do 

bacilo na população (BRASIL, 2011). 

Para que a tuberculose se desenvolva vários fatores são necessários, 

principalmente aqueles que diminuam a imunidade do indivíduo, como os relacionados 

ao desgaste físico ou outra doença (PENNA, 1988; KYEYUNE et al. 2010). Devido a 
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isso se associa historicamente tuberculose e condições de vida e utilizam-se indicadores 

socioeconômicos para mensurar risco de adoecer por tuberculose em áreas pobres 

(GUIMARAES et al., 2012).  

Em diferentes escalas de análise e territórios, a pobreza se mostra em diferentes 

aspectos, sendo difícil a operacionalização da categoria condições de vida nos estudos 

sobre situação de saúde no Brasil devido à dissociação de variáveis socioeconômicas e 

de saúde no nível individual (FASCA, 2008).  

Ao utilizar indicadores sociais em agregados de dados populacionais supõe-se 

que existe uma homogeneidade interna dessas áreas, o que na verdade nem sempre 

acontece (VICENTIN, 2002). Esse fato talvez faça com que alguns indicadores não 

expressem uma relação linear entre pobreza e tuberculose, ou outra doença, seja pelo 

número de casos ou unidade de análise. Por isso além de analisarmos a tuberculose 

através de indicadores socioeconômicos também foi feita a análise a partir de 

indicadores relacionados à doença, podendo sugerir deficiências no serviço de saúde, 

que não deixa de representar um problema social relacionado às condições de vida, 

quando alguns grupos populacionais possuem acesso e outros não.  

Desta forma, os resultados do presente trabalho foram consistentes ao constatar 

relação direta entre tuberculose e condições de vida no município de Niterói. 

De acordo com SABROZA et al (1992), a heterogeneidade de incidência e a 

distribuição de casos está relacionada às diferentes condições de vida e a forma pelo 

qual os espaços são ocupados por populações em diferentes estratos socioeconômicos. 

Essa ocupação pode tornar espaços mais vulneráveis e criar condições favorecedoras 

para produção e reprodução de doenças, como foi o caso dos bairros das Regiões de 

planejamento Praias da Baía, Norte e Pendotiba. 

Os resultados apontados neste trabalho, assim como dos estudos desenvolvidos 

anteriormente corroboram com a relação histórica entre ocorrência de tuberculose e 

condições materiais de vida, no entanto a complexidade dos fatores envolvidos na 

manutenção e transmissão da tuberculose em cada unidade de análise (bairro, 

município, estado e país) sugerem estudos a fim de evidenciar em cada território 

características particulares que favoreçam a produção da doença. 

 

 



99 
 

9 Considerações finais 

 

A análise do espaço em sua totalidade, onde são expressas as relações entre 

grupos sociais distintos, junto à utilização da ferramenta SIG e análise estatística da 

associação entre tuberculose e condições de vida, permitiu reconhecer áreas que 

configuram risco maior da doença, sejam pela precariedade de infraestrutura ou de 

serviços de saúde.  

Os resultados sugerem que a dinâmica da transmissão da tuberculose no 

município de Niterói aponta maior risco de ocorrência nos grupos populacionais que 

vivem em bairros mais vulneráveis, onde particularidades da organização espacial do 

município favorecem a persistência da endemia. 

Sendo assim, o reconhecimento dessas áreas e dos fatores de risco para doença 

permite intervenção diferenciada nestas áreas com intuito de minimizar o impacto da 

doença no município e possibilitar medidas de controle mais efetivas. 
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Anexo 1. Gráficos da Distribuição da taxa de incidência da tuberculose em dois triênios 

(2007-2009), (2010-2012) e crescimento populacional por bairros, segundo censo 2000 

e 2010. 
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Triênio 2010 a 2012 

 



 

111 
 

Anexo 2. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Densidade populacional por bairros. 

 

Triênio 2007-2009 

 

 

Período 2010 a 2012 



 

112 
 

Anexo 3. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Proporção de domicílios com até 1 salário mínimo, 

por bairros, segundo o censo 2010. 

Triênio 2007 a 2009 

 

Triênio 2010 a 2012 
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Anexo 4. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Proporção de domicílios com renda superior a 10 

salários mínimos. 

 

Triênio 2007 a 2009 

 

Triênio 2010-2012 
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Anexo 5. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Proporção de pobres (%), segundo o censo 2010. 

 

Triênio 2007-2009 

 

 

Triênio 2010 a 2012 
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Anexo 6. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Densidade de Pobres. 

 

Triênio 2007 a 2009 

 

Triênio 2010 a 2012 
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Anexo 7 Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois triênios 

(2007-2009), (2010-2012) e Proporção de domicílios com mais de 7 moradores, 

segundo o censo 2010. 

Triênio 2007 a 2009 

 

 

Triênio 2010 a 2012 
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Anexo 8. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Proporção de domicílios com analfabetos maiores 

de 10 anos, segundo o censo 2010.  

Triênio 2007 a 2009 

 

 

Triênio 2010 a 2012 
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Anexo 9. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Proporção de domicílios sem esgoto ligado à rede 

geral e pluvial, segundo o censo 2010. 

Triênio 2007 a 2009 

 

 

Triênio 2010 a 2012 
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Anexo 10. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Proporção de domicílios com canalização interna 

de água, segundo o censo 2010. 

Triênio 2007 a 2009 

 

Triênio 2010 a 2012 
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Anexo 11. Gráficos da distribuição das taxas de incidência da tuberculose em dois 

triênios (2007-2009), (2010-2012) e Proporção de domicílios com esgoto a céu aberto 

no entorno, segundo o censo 2010. 

Triênio 2007 a 2009 

 

Triênio 2010 a 2012 

 


