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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta dissertação de mestrado aborda o tema da epidemiologia de doença 

infectocontagiosa, mais especificamente a epidemiologia da hanseníase no Brasil. 

 A escolha do tema e a proposta do presente estudo deram-se a partir do exercício 

profissional e da prática de atividades exercidas anteriormente junto a Coordenação do 

Programa de Controle da hanseníase do município de Guajará-Mirim/RO, bem como no 

atendimento prestado atualmente a pacientes portadores de hanseníase no município de São 

Gonçalo/RJ, despertando desta forma, a necessidade de se identificar fatores que contribuem 

para a produção da hanseníase no país.  

 Trata-se de um estudo epidemiológico cujo  objetivo é estudar a distribuição espacial 

da hanseníase no Brasil e tendo como objeto de estudo as áreas de alto risco para hanseníase. 

 Percebeu-se o estudo como relevante e oportuno para a constante atualização do 

conhecimento das áreas geográficas de maior risco para endemia no país, compreendendo a 

análise como uma etapa necessária ao novo processo de produção de informação, 

planejamento e tomada de decisão que certamente contribuirão para o aperfeiçoamento das 

ações de controle nestas áreas vulneráveis. 

 A presente dissertação está organizada nas seguintes seções: Introdução, que aborda a 

definição da doença, sua atual situação no mundo e a sua epidemiologia no Brasil; Objetivos, 

em que são descritos os propósitos do estudo; Métodos, que contempla todos os 

procedimentos e técnicas empregados na coleta, processamento e análise dos dados; 

Resultados e Discussão, os quais estão apresentados no formato de artigo científico; 

Conclusão, que sumariza os principais achados do estudo; Referências Bibliográficas, onde se 

encontram as referências utilizadas e o Apêndice, que complementa os resultados encontrados. 

 

A submissão do manuscrito em periódico indexado se dará após a avaliação e aprovação pela 

banca examinadora.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase ainda permanece endêmica no Brasil e seu plano de controle 

está entre os principais objetivos em nível nacional. O conhecimento das áreas de alto risco no 

país, corrobora com o planejamento, monitoramento e avaliação das ações de controle da 

endemia nestas áreas. OBJETIVO: Estudar a distribuição espacial da hanseníase no Brasil no 

período de 2010 a 2012. MÉTODOS: As fontes de dados foram obtidos da Central de Dados 

do Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde do Brasil (DATASUS) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores de controle da hanseníase por 

unidade da Federação são apresentados. Clusters espaciais foram definidos por meio da 

Estatística Espacial Scan. Todos os casos de um município foram alocados na posição 

geográfica da sede municipal e para estimar as áreas de clusters utilizou-se  raios de no 

máximo de 500 km. Para análise foram utilizados os 100.118 casos novos de hanseníase 

notificados nos 5.565 municípios brasileiros. A distribuição dos indicadores socioeconômicos 

dos municípios incluídos nos clusters foram comparados com os demais municípios do Brasil.   

RESULTADOS: O coeficiente geral de detecção apresentou variações, indicando que o nível 

de endemia foi de baixo a hiperendêmico entre os estados brasileiros. O estudo confirmou a 

magnitude da doença nas regiões norte e centro-oeste onde se concentra a doença no país. A 

estatística espacial scan identificou 27 áreas de alto risco para ocorrência de hanseníase. O 

cluster nº 1, o “mais provável”, foi localizado na região norte-nordeste do país e abrangeu 387 

municípios de 4 estados brasileiros apresentando um Risco Relativo= 4,38 e p<0,001. Nas 

áreas de cluster estão os municípios com piores indicadores socioeconômicos e com mais da 

metade dos números de casos novos do país. Entretanto, essas áreas apresentaram redução no 

coeficiente geral de detecção de aproximadamente de 11% quando em comparação aos dados 

do triênio anterior (2007-2009). CONCLUSÃO:  As regiões centro-oeste, norte e nordeste do 

país são as endêmicas para a hanseníase e os clusters encontrados neste estudo refletem a real 

situação da doença no país, apontando a necessidade de priorizar  o planejamento de 

intervenções estratégicas e o monitoramento mais efetivo, promovendo assim, maior impacto 

nas mudanças do quadro epidemiológico do país. 

 
PALAVRAS CHAVES:  Hanseníase, epidemiologia, distribuição espacial, fatores 

socioeconômicos, Brasil.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Leprosy remains endemic in Brazil and its control plan are among the 

main objectives at national level. The knowledge of clusters areas in the country, corroborates 

the planning, monitoring and evaluation of efforts to control endemic in these areas. 

OBJETIVE: To study the spatial distribution of leprosy in Brazil in the period 2010-2012. 

METHODS: Data sources were obtained by Data Center of Health System, Ministry of 

Health of Brazil (DATASUS) and by the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE). Indicators of leprosy control by state are presented. Spatial clusters were defined 

using spatial scan statistics. All cases of a municipalities were allocated the geographical 

position of the town hall. and to estimate the areas of clusters was used maximum radius of 

500 km. Analysis for the 100.118 new cases of leprosy reported in 5.565 Brazilian 

municipalities were used. The distribution of some social economic indicator of the 

municipalities included in the clusters are compared with the remaining municipalities of 

Brazil. RESULTS:   The case detection rates showed variations, indicating that the level of 

endemicity from low to hyper-endemic among brazilian states. The study confirmed the 

magnitude of the disease in the north and midwest where concentrate most of the endemics of 

the country. The spatial scan statistic identified 27 areas of high risk for leprosy. The cluster 

number 1, the "most likely", was located on the north-northeast region of the country and 

included 387 counties in four brazilian states showing a relative risk = 4.38 and p<0.001. 

Cluster areas are municipalities with the worst socioeconomic indicators and with over half 

the numbers of new cases in the country. However, these areas showed a reduction in the 

overall detection rate of approximately 11% when compared to the data of the previous three 

years (2007-2009). CONCLUSION: The central-west, north and northeast of the country are 

endemic for leprosy and the clusters found in this study reflect the real situation of the disease 

in the country, pointing to the need to prioritize the planning of strategic interventions and 

more effective monitoring, thus promoting, greater impact on changes in the epidemiological 

situation of the country. 

 

KEYWORDS: Leprosy, epidemiology, spatial distribution, socioeconomic factors, Brazil. 
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I - Introdução 

 

 A hanseníase constitui uma das endemias mais antigas no mundo. São relatados casos 

da doença desde os tempos bíblicos e, ainda hoje, é considerada um sério problema de saúde 

pública nos países em desenvolvimento.   

 A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, negligenciada, restrita ao ser humano, 

causada pelo Mycobacterium leprae, bacilo intracelular obrigatório que se aloja na célula de 

Schwann da bainha mielínica de nervos periféricos. Caracteriza-se por acometimento 

dermatoneurológico, variando em espectro entre dois polos estáveis (tuberculóide e 

virchowiano), com formas intermediárias instáveis, levando a sequelas neurológicas, 

oftalmológicas e motoras, se não tratada precocemente. É uma doença de notificação 

compulsória (BRITTON & LOCKWOOD, 2004; BRASIL, 2007). 

 É  também uma doença estigmatizante que traz consigo representações que 

transcendem quaisquer definições técnico-científicas ou biomédicas, impregnada por um 

componente religioso e de crenças inerentes ao termo “lepra” por parte da população leiga e 

mesmo técnica (RAFFERTY, 2005).  

 A doença está diretamente ligada à pobreza e às iniquidades em saúde, condições 

sanitárias e de habitação. É plenamente curável,  mas suas consequências estão diretamente 

ligadas ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado.  

 Os principais indicadores que medem o nível de ocorrência da doença são o 

coeficiente de detecção, que mede a força e a tendência, e o coeficiente de prevalência, que 

mede a magnitude. Assim, com a introdução da poliquimioterapia (PQT) e a possibilidade da 

cura definitiva, a partir de 1981, e a melhoria no processo de identificação e detecção da 

doença, a prevalência da doença reduziu drasticamente (BECX-BLEUMINK, 1994). A 

prevalência global foi reduzida em mais de 80% nos últimos dez anos. Em 1997 a estimativa 

no mundo era de 1,15 milhões de casos em contraste com os 10 a 12 milhões de casos 

estimados na década de 70. Os aproximados 10 milhões de casos registrados nos meados da 

década de 70 fora reduzidos a 212.802 no fim de 2007. No entanto, os dados de 2010 

mostraram que os países em desenvolvimento da América Latina, Ásia e África são os 

principais responsáveis pelos casos de hanseníase registrados no mundo, sendo que a Índia, 

Brasil, Indonésia, Myanmar e Nigéria totalizam 82% desses casos (WHO, 2014).  

 



16 

 

 PENNA & PENNA (2012) publicaram um mapa que mostra claramente um cinturão 

de países endêmicos na zona tropical do planeta (figura 1),  com base nos dados publicados 

pela OMS nos anos 2000, 2005 e 2010, onde foram incluidos 148 países. 

FIGURA 1: Países considerados altamente endêmica para a hanseníase, 2000-2010. 

 

 

 
 
Fonte: Penna, 2012 

 
 

 A permanência da hanseníase nos países endêmicos, apesar dos esforços para alcance 

das metas de eliminação da doença, demonstra que as medidas adotadas, até o momento, 

focadas no diagnóstico precoce e tratamento dos casos, não foram suficientes para conter a 

sua cadeia de transmissão ao longo dos tempos (BRASIL, 2010d; MENCARONI, 2004).  

 A hanseníase no Brasil continua sendo um sério problema de Saúde Pública pela sua 

magnitude e transcendência e principalmente por seu alto poder incapacitante. O país vem 

enfrentando dificuldades para controlar a endemia em determinadas regiões.  

 Em seu estudo, MAGALHÃES (2007)  identificou que a distribuição da hanseníase no 

Brasil está concentrada em quatorze dos vinte e sete estados, sendo sete na região Norte 

(Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins), quatro na região Nordeste 

(Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco), dois na região Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás) 

e um na região Sudeste (Espírito Santo). 
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 Estes achados concordam com o relatório publicado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 2010 sobre o comportamento da hanseníase ao longo das duas últimas 

décadas, onde mostra ter ocorrido uma estabilidade nos coeficientes de detecção da doença no 

Brasil, em especial nas regiões sul e sudeste, embora ainda haja padrões de alta detecção na 

região nordeste e um comportamento hiperendêmico nas regiões norte e centro-oeste (gráfico 

1). 

GRÁFICO 1: Coeficiente de detecção geral de casos novos de hanseníase na população geral 

por 100 mil habitantes, por regiões e Brasil, 1990 a 2009.  

 

 

 

Parâmetros de detecção  na  população geral 

Baixo - < 2,00 /100000 hab. 
Médio – 2,00|— 9,99 /100000 hab. 

Alto – 10, 00 |— 19,99 /100000 hab. 

Muito Alto – 20,00 |— 39,99 /100000 hab 
             Hiperendêmico - > 40,00 /100000 hab. 

Fonte:PNCH- SVS-MS -2009. 

 
 

 Eliminar a hanseníase significa manter uma taxa de prevalência menor que um caso 

por 10 mil habitantes. Quando isso ocorre, há uma diminuição das fontes de infecção, fazendo 

com que a doença desapareça naturalmente. Alguns autores, entretanto, apontam inexistência 

de evidências que confirmem que tal prevalência, arbitrariamente escolhida, reduziria a 

transmissão do bacilo (LOCKWOOD & SUNEETHA, 2005). 
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 LOCKWOOD & SUNEETHA (2005) discutem que o coeficiente de detecção de 

novos casos seria o melhor indicador para medir os progressos em direção à eliminação, pois, 

este não seria afetado pela mudança de definição de casos ou duração do tratamento. FINE 

(1992) aponta que alguns podem achar enganoso falar em “eliminação” da hanseníase sem 

que a incidência de hanseníase seja reduzida, preferencialmente a zero. MEIMA et al. (2004), 

considera que a meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública definida 

como a prevalência abaixo de 1/10.000 é um padrão inadequado para decisão de controle da 

hanseníase. 

 Alguns autores brasileiros compartilham da mesma opinião como PEREIRA (1999), 

que entende não ser a prevalência o melhor indicador para medir a magnitude do problema da 

hanseníase, dado que ele pode ser radicalmente modificado quando se alteram critérios tais 

como tempo de tratamento e saída do registro ativo. 

 O Brasil, embora com uma redução acentuada na prevalência nos últimos anos 

(PENNA & PENNA, 2007), ainda permanece alto o coeficiente de detecção de casos novos 

de hanseníase impedindo o país de alcançar a prevalência de 1 por 10.000 habitantes (PENNA 

et al, 2009). 

 O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) realizou um estudo em  

2010 com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) que 

permitiu orientar a identificação de clusters para acompanhamento do comportamento da 

hanseníase no Brasil (BRASIL, 2010d; PENNA et al., 2009a).  

 Segundo o PNCH, a abordagem por meio dos clusters evitaria que fossem ignorados 

áreas silenciosas próximas as áreas com alto coeficientes de detecção, devido a um baixo 

esforço de detecção ou que se priorizem municípios com muitos casos devido ao tamanho de 

sua população e não devido ao maior risco. 

 Neste estudo, foram identificados 10 clusters mais prováveis que incluíram 1.173 

municípios, com 53.5% dos casos novos detectados no período considerado, mas apenas 

17.5% da população do país (figura 1) (BRASIL, 2010b).  
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FIGURA 2: Dez clusters de casos de hanseníase, identificados por meio do coeficiente de 

detecção de casos novos de 2005 a 2007, Brasil.  

 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde / PENNA, MLF; 2008. 

 

 

 
 Vários estudos vêm sendo realizados na detecção e na avaliação de clusters espaciais e 

temporais. Tais estudos visam identificar áreas que apresentam risco de incidência discrepante 

de algum fenômeno, sendo de grande interesse de pesquisadores, principalmente na área de 

saúde, no que se refere à vigilância epidemiológica. “No jargão epidemiológico o termo 

cluster (em inglês) refere-se a uma inesperada aglomeração de eventos relacionados à saúde” 

(LIMA, 2004). Os eventos podem ser tratados por regiões ou como dados pontuais. Os 

clusters podem ser puramente espaciais (considera-se apenas o espaço, ou seja, as áreas em 

estudo), puramente temporais (considerando o intervalo de tempo na análise) ou espaciais-

temporais (tanto o espaço quanto o tempo são levados em consideração na análise).  

 Geralmente, o interesse em estudos de clusters está relacionado ao mapeamento e 

detecção de áreas ou agrupamentos de áreas com uma incidência de doença bem acima ou 

abaixo do esperado e com grande potencial de risco à saúde pública (SILVA, 2010). 

 Nos últimos anos o estudo para detecção de clusters espaciais vem ganhando espaço 

na literatura e, assim, vários métodos foram propostos. 

 A Estatística Scan Espacial é um desses métodos. Ela é uma técnica que detecta a 

localização de possíveis clusters de um agravo em uma população com densidade espacial 
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não homogêneos e simultaneamente usa métodos de inferência estatística para testar a 

significância destes clusters (KULLDORFF & NAGARWALLA, 1995). Esta técnica pode 

ser definida por uma janela geográfica circular que se move através da área de interesse, ou 

seja, é uma estatística de varredura onde, o circulo é capaz de incluir diferentes conjuntos de 

áreas vizinhas (KULLDORFF, 2014; SANTOS & SOUZA, 2007).  

 Ao observamos a distribuição da hanseníase no mundo, fica evidente que a doença 

prevalece em áreas pobres do planeta e mais, observando o comportamento da doença no 

decorrer do anos, estudiosos registraram um importante decréscimo  e até desaparecimento da 

doença em áreas onde houve melhoria nas condições socioeconômicas (LOMBARDI et al., 

1990). 

 Segundo DUCATTI (2009) a distribuição da hanseníase pelo mundo só pode ser 

entendida se analisada na perspectiva de seus determinantes sociais e econômicos. AMARAL 

& LANA (2008) discutiram que as condições socioeconômicas também têm grande influência 

na distribuição e propagação da endemia hansênica, apresentando uma estreita relação com as 

condições precárias de habitação, baixa escolaridade e ainda, com movimentos migratórios 

que facilitam a difusão da doença. Nos países endêmicos, observam-se diferenças na sua 

prevalência entre regiões, estados, microrregiões, municípios e, no caso de grandes cidades, 

entre espaços intraurbanos, concentrando-se nos locais de maior pobreza. No nordeste do 

Brasil foi encontrado associação significante entre desigualdade de renda e incidência de 

hanseníase (KERR-PONTES et al., 2004). 

 JANNUZZI (2001) considera a escolha de um indicador social como uma "tarefa 

delicada" pois não existe uma teoria formal que permite orientá-la com estrita objetividade. 

Idealmente procura-se empregar sempre indicadores de boa cobertura espacial ou 

populacional, que sejam representativos da realidade empírica em análise. Estas são umas das 

características dos indicadores sociais produzidos a partir do Censo Demográfico.  

  Neste contexto, o conhecimento das áreas de alta detecção da hanseníase e de seu 

perfil socioeconômico no país pode contribuir para estruturar de forma mais clara as ações de 

controle e os estudos epidemiológicos direcionadas aos grupos que tem maior risco de 

adoecer. 
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II - Objetivos 

 

 

2.1- Geral 

 

 Estudar a distribuição espacial da hanseníase no Brasil no período de 2010 a 2012. 

 

 

2.2 - Específicos 

 

 Descrever os indicadores epidemiológicos da hanseníase, por Unidade da Federação;  

 

 Definir clusters de municípios de alto risco de detecção de casos através da Estatística 

Espacial Scan;  

 

 Descrever, através de indicadores, a situação socioeconômica e demográfica das áreas 

de alto risco; 

 

 Analisar concordância em clusters definidos anteriormente, período entre 2007 e 2009.  
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III - Metodologia 

 

 Foi realizado um estudo espacial retrospectivo dos casos novos de hanseníase 

diagnosticados no período entre 2010 e 2012 e notificados ao Ministério da Saúde até a data 

de cinco de fevereiro de 2014, com a identificação de áreas de alto risco.  Foram estimados os 

indicadores epidemiológicos e operacionais da hanseníase no país e analisado a distribuição 

espacial dos clusters, bem como a descrição de seu perfil socioeconômico e demográfico. 

 

3.1 - Local do Estudo 

 

 O Brasil é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o 

quinto maior do mundo em área territorial que apresenta 8.514.876 km². Atualmente o Brasil 

é dividido política e administrativamente em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um 

distrito federal. O país faz fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto 

Equador e Chile.  

 

 FIGURA 3: Localização do Brasil e de suas regiões e UF. 

  

 

 

   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_%28subdivis%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
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A população do Brasil, conforme registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, foi de 190 755 799 habitantes (22,43 habitantes por quilômetro 

quadrado), distribuídos em 5.565 municípios, com uma proporção de homens e mulheres de 

0,96:1 e 84,36% da população definida como urbana. A população está fortemente 

concentrada nas regiões Sudeste (80,3 milhões de habitantes), Nordeste (53,1 milhões de 

habitantes) e Sul (27,4 milhões de habitantes), enquanto as duas regiões mais extensas, o 

Centro-Oeste e o Norte, que formam 64,12% do território brasileiro, contam com um total de 

apenas trinta milhões de habitantes.  

 Segundo dados do International Monetary Fund (FMI, 2013), o Brasil é a maior 

economia da América Latina (e a segunda da América, atrás apenas dos Estados Unidos) e a 

sétima maior do mundo por Produto Interno Bruto (PIB) nominal. E possui um Índice 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0.730, o que inclui o país entre os de desenvolvimento 

elevado (PNUD, 2013). 

 Entretanto, em 2011, a taxa de literacia da população brasileira foi de 90,4%, 

significando que 13 milhões (9,6% da população) de pessoas ainda são analfabetas no país; já 

o analfabetismo funcional (que não compreende textos simples) atingiu 21,6% da população. 

O analfabetismo é mais elevado no Nordeste, onde 19,9% da população é analfabeta (IBGE).  

 O sistema de saúde pública brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS), é gerenciado 

e fornecido por todos os níveis do governo, sendo o maior sistema do tipo do mundo. Os 

serviços de saúde públicos são universais e oferecidos a todos os cidadãos do país de forma 

gratuita. 

 

3.2 - População de estudo 

 

 

 No período entre 2010 e 2012, o Ministério da Saúde notificou 100.118 casos novos 

de hanseníase apresentando uma média anual de 34.050 casos novos. É o segundo país que 

mais registra novos casos por ano no mundo, segundo a OMS. 

 

3.3 - Fonte de Dados 

 

 Os dados dos casos de hanseníase foram coletados a partir do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (programa de domínio público -  

www.datasus.gov.br), os dados  incluem informação sobre uma série de variáveis clínicas e 

epidemiológicas. Aquelas consideradas  no presente estudo foram: número geral de casos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_nominal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo_funcional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
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novos, número de casos novos em menor de 15 anos, número de casos existentes no final do 

período, classificação operacional, faixa etária, sexo e avaliação de grau de incapacidade no 

momento do diagnóstico, todos por município de residência e notificados no período de 1º de 

janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Os dados foram obtidos em 05 de fevereiro de 

2014. 

 A segunda fonte foram bases de dados dos censos demográficos de 2010 (Censo, 

2010) e das estimativas intercensitárias de 2011 e 2102, realizado pelo IBGE. Foi utilizado a 

mesma fonte para as informações socioeconômicas e demográficas sobre população e 

domicílios, por município.  

 A última fonte foi a obtenção de um mapa digital do Brasil com todos os municípios 

brasileiros e Unidades Federativas para o georeferenciamento dos casos de hanseníase no 

período de estudo  fornecido pelo site do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE). O 

georeferenciamento foi realizado a partir da informação do município de residência presentes 

na base de dados do DATASUS. 

  

   3.4 - Caracterização das Fases do Estudo 

 

 Descrever os indicadores epidemiológicos da hanseníase, por Unidade da 

Federação. 

 Os indicadores são aproximações quantificadoras de determinado fenômeno, podendo 

ser usados para ajudar a descrever determinada situação e para acompanhar mudanças ou 

tendências em um período de tempo, além de permitirem a comparabilidade entre diferentes 

áreas ou em diferentes momentos (BRASIL, 2002; ILEP, 2011). 

 Portanto, foram calculados e apresentados os seguintes indicadores de monitoramento 

e avaliação de acordo com os já utilizados pelo Ministério da Saúde propostos pela Portaria 

No.3125/MS de 07 de outubro de 2010, no período 2010 a 2012 (Quadro1). 
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QUADRO 1: Indicadores de controle da hanseníase. 

 

Indicador Construção Utilidade Paramêtros 

Coeficiente de 

detecção anual de casos 

novos de hanseníase, por 

100.000 habitantes 

Numerador: Casos novos residentes em um 

determinado local e diagnosticados no ano da 
avaliação. 

Denominador: População total residente no 

mesmo local e período. 
Fator de Multiplicação: 100.000 

Medir força de 

morbidade, 

magnitude e 
tendência da 

endemia. 

Hiperendêmico > 40/100.000 hab. 

Muito Alto 20 a 39,99/100.000 hab. 

Alto 10 a 19,99/100.000 hab. 
Médio 2,0 a 9,99 /100.000 hab. 

Baixo < 2,0/100.000 hab. 

Coeficiente de 

detecção anual de casos 

novos de hanseníase na 

população de 0 

a 14 anos por 100.000 

habitantes. 

Numerador: Casos novos em menores de 15 

anos de idade residentes em um determinado 

local e diagnosticados no ano da avaliação. 
Denominador: População de 0 a 14 anos 

residente no mesmo local e período. 

 Fator de Multiplicação: 100.000 

Medir força da 
transmissão 

recente da 

endemia e sua 
tendência 

Hiperendêmico > 10/100.000 hab. 
Muito Alto 5 a 9,99 /100.000 hab. 

Alto 2,50 a 4,99 /100.000 hab. 

Médio 0,50 a 2,49 /100.000 hab. 
Baixo < 0,50/100.000 hab. 

Coeficiente anual de 

prevalência de 

hanseníase por 10.000 

habitantes 

Numerador: Casos residentes em um 

determinado local e em tratamento em 31/12 do 

ano da avaliação. 

Denominador: População total residente no 
mesmo local e período. 

Fator de Multiplicação: 10.000 

Medir a 
magnitude da 

endemia 

Hiperendêmico  > 20,0/10.000 hab. 

Muito Alto 10,0 a 19,99/10.000 hab. 
Alto 5,0 a 9,99/10.000 hab. 

Médio 1,0 a 4,99/10.000 hab. 

Baixo < 1,0/10.000 hab. 

Proporção de casos de 

hanseníase com grau 2 

de incapacidade no 

momento do diagnóstico, 

entre os casos novos 

detectados e avaliados no 

ano. 

Numerador: Casos novos com grau 2 de 

incapacidade física no diagnóstico, residentes em 
um determinado local e diagnosticados no ano da 

avaliação. 

Denominador: Casos novos com grau de 
incapacidade física avaliado, residente no mesmo 

local e período. 

Fator de Multiplicação: 100 

Avaliar a 

efetividade das 

atividades de 
detecção 

oportuna e/ou 

precoce de 
casos. 

Alto  10% 
Médio 5 a 9,99% 

Baixo < 5% 

Proporção de casos 

Multibacilares entre os 

casos novos 

Numerador: Casos Novos Multibacilares, 
residentes em determinado local e diagnosticados 

no ano da avaliação. 
Denominador: Total de casos novos residentes 

em determinado local e diagnosticados no ano da 

avaliação. 

Fator de Multiplicação: 100 

Avaliar a 
transmissão da 

doença. 
 

Razão de Sexos 

Numerador: Nº de casos novos do sexo 

masculino. 

Denominador: Nº de casos novos do sexo 
feminino. 

Fator de Multiplicação: 100 

Avalia a relação 
quantitativa da 

doença entre os 

sexos. 

= 1,00 indica igual nº de homens e 
mulheres. 

> 1,00 predominância de homens. 

< 1,00 predominância de mulheres.  

Fonte: Sinan e Datasus, 2010 

 

 O banco de dados com todos os casos foi transformado para sua utilização no 

programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v17.0 (IBM USA). Os dados 

foram agrupados por Unidade Federativa de residência usando o  número total de casos, o 

número de casos novos, o número de casos novos menores de 15 anos de idade,  o número de 

casos novos da forma multibacilar, o número de casos novos com grau 2 no momento do 

diagnóstico, o número de casos novos do sexo masculino e feminino. A este banco de dados 

foi anexado as populações de cada unidade federativa dos anos de 2010 a 2012 e, em seguida, 

calculados os indicadores descritos anteriormente por ano. Para a construção dos indicadores 

epidemiológicos da hanseníase no período foram calculados os indicadores médios. No 

cálculo do coeficiente médio foi utilizado como numerador a média dos casos anual 
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detectados no período e como denominador a média da população anual coletados no período. 

Os resultados destas divisões foram multiplicados por 100.000. 

 Após a construção destes indicadores foi realizada análise descritiva da ocorrência da 

hanseníase nas Unidades Federativas da área de estudo. 

 Na hanseníase, tais indicadores tornam-se ferramentas importantes para medir a 

magnitude do problema e os progressos realizados em direção aos objetivos de eliminação da 

doença, definindo metas de qualidade para o programa de controle (BRASIL, 2002; WHO, 

2010).  

 

  Definir clusters de municípios de alto risco de detecção de casos através da 

Estatística Espacial  Scan. 

 Na hanseníase, a análise da distribuição espacial permite identificar áreas com maior 

risco de adoecimento e pode auxiliar no planejamento, implementação, monitoramento e 

avaliação de ações voltadas para o seu controle (OPROMOLLA et al., 2005; IMBIRIBA et 

al., 2009). 

 Neste contexto, foi realizada análise espacial dos clusters de hanseníase no Brasil no 

período 2010 a 2012.  

 No estudo foi utilizado o programa SaTScan v9.3 (programa de domínio público -  

http://www.satscan.org/.) desenvolvido por KULLDORFF (1997) para testar quanto à 

presença de clusters espaciais estatisticamente significativas.  

 A estatística espacial scan é definida por uma janela geográfica circular que se move 

na área geográfica de estudo, onde o círculo é capaz de incluir diferentes conjuntos de áreas 

vizinhas. O centro da janela é posicionado apenas no centroide de cada uma das áreas e, em 

cada uma destas posições o raio da janela circular varia continuamente. O raio de cobertura da 

janela pode variar de zero a um valor máximo de acordo com o tamanho da área que se deseja 

estudar, de forma que a janela nunca inclua mais que 50% da população total. Com isto, a 

janela é flexível em tamanho e localização. Este é um ponto importante no que se refere à 

ausência de conhecimento, a priori, do tamanho e da localização do cluster (KULLDORFF, 

1997). O método cria um conjunto com infinito número de círculos distintos. Para cada 

círculo geográfico criado, o método testa a hipótese que existe um risco elevado de ocorrência 

de eventos dentro desta janela em comparação com o exterior. A razão de verossimilhança é 

maximizada para todas os círculos que apresentaram um risco elevado e aquele, com o maior 

valor da razão de máxima verossimilhança é considerada o cluster mais provável, ou seja, o 
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cluster que tem a menor probabilidade de ter ocorrido ao acaso. O valor de p é então obtido 

pelo teste de hipótese de Monte Carlo, que compara as posições da máxima verossimilhança 

do banco de dados real com os valores máximos de verossimilhança da base de dados 

randômica. Com 999 repetições a hipótese nula é rejeitada no nível de significância de 5%. 

Além do cluster mais verossímil o método também identifica clusters secundários com altos 

valores de verossimilhança. Os clusters secundários que estão localizados em outras regiões 

da área de estudo são de interesse especial e são definidos como clusters que não se 

sobrepõem ao cluster de maior verossimilhança.  

 Foi utilizado o modelo de Poisson onde o número de eventos em uma área geográfica 

tem distribuição heterogênica, de acordo com uma população subjacente conhecida em risco 

(KULLDORFF et al., 2005). A Estatística Espacial Scan ajusta a densidade populacional 

irregular presente em praticamente todas as populações, e a análise é condicionada ao número 

total de casos observados. 

 A Estatística Scan Espacial apresenta recursos que a torna particularmente adequada 

para fins de pesquisa como: I) O ajuste para densidade populacional bem como para variáveis 

de confusão;  II) Busca pelos clusters espaciais sem especificação prévia de seus tamanhos e 

localização, o que melhora o problema de erros de pré-seleção; III) Baseado na razão de 

verossimilhança, realiza múltiplos testes e retorna com um único valor de p; IV) caso a 

hipótese nula seja rejeitada, pode-se identificar a localização do cluster que causou rejeição 

(KULLDORFF et al., 2005).   

   

 
 

FIGURA 4: Janela da Estatística de Varredura (Scan) 
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 Para realizar a identificação dos clusters teve como base o total de número de casos 

novos notificados no período de estudo por município de residência, o total da população de 

cada município para o mesmo período e as coordenadas geográficas de cada sede municipal. 

 Os casos de hanseníase notificados no período de 2010 a 2012, residentes de cada um 

dos 5.565 municípios brasileiros, foram alocados, espacialmente, nas coordenadas geográficas 

da sede municipal, por apresentar uma aproximação real da localização dos casos,  e a janela 

espacial foi restrito a um raio máximo de 500 km.  

 Após a análise, o programa traz 8 arquivos: um no formato ".txt", um no formato 

".gis" , um no formato ".shape" e cinco no formato ".dbf", com informações diferenciadas 

sobre o risco relativo de cada cluster identificado, bem como dos municípios individualmente.  

 O arquivo ".shape" foi exportado para o programa Terraview v4.2.2, que é um Sistema 

de Informação Geográfica (SIG) de domínio público (INPE, São José dos Campos) para 

confecção de mapas temáticos com a localização de cada cluster. 

 

 Descrever, através de indicadores, a situação socioeconômica e demográfica das 

áreas de alto risco.  

   

 No contexto de avaliação de risco de grupos populacionais duas questões se 

sobressaem na visão de CARVALHO et al. (1997). A primeira é a caracterização dos grupos 

sociais e a segunda é o tratamento dos diversos indicadores simultaneamente. Destaca, ainda, 

que a caracterização socioeconômica dos grupos populacionais, além de considerar todas as 

possíveis informações qualitativas, históricas, sociológicas e geopolíticas, pode ser abordada 

com base em informações amplamente acessíveis como os indicadores do Censo 

Demográfico. 

 Sendo assim, foi realizada análise descritiva da situação socioeconômica e 

demográfica dos municípios em clusters e dos municípios fora dos clusters, segundo os 

indicadores socioeconômicos e demográficos obtidos no Censo de 2010 pelo IBGE. 

 O banco de dados com todos os indicadores socioeconômicos e demográficos foi 

transformado para sua utilização no programa Statistical Package for the Social Sciences - 

SPSS v17.0 (IBM USA).  Os dados foram agrupados por município: Índice de Gini da renda 

domiciliar per capita, PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH-M (Índice 

Desenvolvimento Humano Municipal), Renda média domiciliar per capita, Proporção de 

pessoas com baixa renda, Taxa de analfabetismo, Taxa de desemprego de habitantes com 16 

anos de idade ou mais, Habitantes e Área por quilômetro quadrado. 
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 O quadro 2 a seguir apresenta, resumidamente, os indicadores socioeconômicos 

considerados neste estudo. 

 

 

QUADRO 2 :  Resumo dos indicadores socioeconômicos e do indicador demográfico 

utilizados no estudo. 

Indicador Definição 

Índice de Gini da renda 
domiciliar per capita 

Índice que mede o nível de desigualdade da distribuição de renda dentro do 

município 

PIB per capita Indicador do nível de atividade econômica do município 

IDH-M Índice que mede o nível de desenvolvimento humano de um município a partir 

de indicadores de educação, longevidade e renda 

Renda média domiciliar 
per capita 

Mede a capacidade de aquisição de bens e serviços dos moradores do domicílio 

do município. 

Proporção de pessoas 
com baixa renda 

Expressa a proporção da população considerada em situação de pobreza, de 

acordo com a renda domiciliar mensal per capita. 

Taxa de analfabetismo Percentual das pessoas acima de 15 anos de idade que não são alfabetizados; 

indica o nível educacional da população do município. 

Taxa de desemprego de 
habitantes com 16 anos 
de idade ou mais 

Mede o grau de insucesso das pessoas que desejam trabalhar e não conseguem 

encontrar uma ocupação no mercado de trabalho (desemprego aberto). 

Densidade Demográfica Número de habitantes por quilômetro quadrado 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico  2010/PNUD 2010 

 Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo 

e máximo). A normalidade dos indicadores nos grupos foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. Como esta não apresentou distribuição normal, utilizou-se a estatística não-

paramétrica. A comparação entre os grupos foi avaliada pelo teste de Mann-Whitney. 

 As figuras “box-plot” foram utilizadas como análise exploratória para comparar os 

grupos de municípios dentro e fora das áreas de clusters em relação às variáveis 

socioeconômicas e demográficas. 
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 Analisar concordância em cluster definidos anteriormente, período entre 2007 e 

2009. 

 A partir dos resultados encontrados foi realizada a comparação com os resultados do 

estudo de clusters de alta detecção de hanseníase do triênio anterior (2007-2009) (BRASIL, 

2010d). Foi aplicado o Índice de Kappa para a análise de concordância entre os municípios 

que estão dentro e fora das áreas de cluster obtidos nos dois estudos. O Índice de Kappa é 

uma medida de concordância interobservador e mede o grau de concordância além do que 

seria esperado tão somente pelo acaso.  

 Para interpretação da magnitude dos valores de Kappa, utilizou-se os critérios de 

LANDIS & KOCH (1977): concordância pobre (menor que 0); fraca (0-0,20); razoável (0,21-

0,40); moderada (0,41-0,60); substancial (0,61-0,80) e quase perfeita (0,81-1,00). O nível de 

significância foi fixado em p<0,05. 
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IV - Resultados 

 

 

Artigo: Clusters espaciais de alta detecção da Hanseníase no Brasil: Definição e 

descrição socioeconômica. 

 

 

 

Artigo que será submetido à Revista Saúde Pública da USP. 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: Estudar a distribuição espacial da hanseníase no Brasil no período de 2010 a 

2012.  

 

MÉTODOS: Estudo espacial retrospectivo dos 100.118 casos novos de hanseníase 

notificados nos 5.565 municípios brasileiros. As fontes de dados foram obtidos através da 

Central de Dados do Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde do Brasil (DATASUS) e 

através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores de controle da 

hanseníase por unidade da Federação são apresentados. Clusters espaciais foram definidos por 

meio da estatística espacial scan. Todos os casos de um municípios foram  alocados na 

posição geográfica da sede municipal e para estimar as áreas de clusters utilizou-se  raios de 

no máximo de 500 km. A distribuição dos indicadores socioeconômicos dos municípios 

incluídos nos clusters foram comparados com os demais municípios do Brasil.    

RESULTADOS: O coeficiente geral de detecção apresentou variações, indicando que o nível 

de endemia foi de baixo a hiperendêmico entre os estados brasileiros. O estudo confirmou a 

magnitude da doença nas regiões norte e centro-oeste onde se concentra a doença no país. A 

estatística espacial scan identificou 27 áreas de alto risco para ocorrência de hanseníase. O 

cluster nº 1, o “mais provável”,  foi localizado na região norte-nordeste do país e abrangeu 

387 municípios de 4 estados brasileiros apresentando um Risco Relativo= 4,38 e p<0,001. 

Nas áreas de cluster estão os municípios com os mais baixos indicadores socioeconômicos e 

com mais da metade dos números de casos novos do país. Entretanto, essas áreas 

apresentaram redução no coeficiente geral de detecção de aproximadamente de 11% quando 

em comparação aos dados do triênio anterior (2007-2009).  

CONCLUSÃO:  As regiões centro-oeste, norte e nordeste do país são as endêmicas para a 

hanseníase e os clusters encontrados neste estudo refletem a real situação da doença no país, 

apontando a necessidade de priorizar  o planejamento de intervenções estratégicas e o 

monitoramento mais efetivo, promovendo assim, maior impacto nas mudanças do quadro 

epidemiológico do país. 

 
DESCRITORES: Hanseníase, epidemiologia, distribuição espacial, fatores 

socioeconômicos, Brasil.  
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To study the spatial distribution of leprosy in Brazil in the period 2010-

2012. 
 

METHODS: A retrospective study of spatial 100.118 new cases of leprosy reported in the 

5.565 Brazilian municipalities. Data sources were obtained by Data Center of Health System, 

Ministry of Health of Brazil (DATASUS) and by the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE). Indicators of leprosy control by state are presented. Spatial clusters were 

defined using spatial scan statistics. All cases of a municipalities were allocated the 

geographical position of the town hall. and to estimate the areas of clusters was used 

maximum radius of 500 km. The distribution of some social economic indicator of the 

municipalities included in the clusters are compared with the remaining municipalities of 

Brazil.  

 

RESULTS: The case detection rates showed variations, indicating that the level of 

endemicity from low to hyper-endemic among brazilian states. The study confirmed the 

magnitude of the disease in the north and midwest where concentrate most of the endemics of 

the country. The spatial scan statistic identified 27 areas of high risk for leprosy. The cluster 

number 1, the "most likely", was located on the north-northeast region of the country and 

included 387 counties in four brazilian states showing a relative risk = 4.38 and p<0.001. 

Cluster areas are municipalities with the lowest socioeconomic indicators and with over half 

the numbers of new cases in the country. However, these areas showed a reduction in the 

overall detection rate of approximately 11% when compared to the data of the previous three 

years (2007-2009).  

 

CONCLUSION: The central-west, north and northeast of the country are endemic for 

leprosy and the clusters found in this study reflect the real situation of the disease in the 

country, pointing to the need to prioritize the planning of strategic interventions and more 

effective monitoring, thus promoting, greater impact on changes in the epidemiological 

situation of the country. 

 

DESCRIPTORS: Leprosy, epidemiology, spatial distribution, socioeconomic factors, 

Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é responsável  por um número significativo de casos no mundo, especialmente 

nos países tropicais e subtropicais em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em 2010 alguns os países da América Latina, Ásia e África foram os principais 

responsáveis pelos casos de hanseníase registrados, sendo que a Índia, Brasil, Indonésia, 

Myanmar e Nigéria totalizam 82% desses casos (WHO, 2014). 

No Brasil a hanseníase continua sendo um sério problema de Saúde Pública pela sua 

magnitude e transcendência e principalmente por seu alto poder incapacitante. O país vem 

enfrentando dificuldades para controlar a endemia em determinadas regiões.  

Variações geográficas de incidência são  características marcante da hanseníase em todos os 

níveis. Existem variações consideráveis entre os países  e  também entre as diferentes regiões 

de um dado país. Essas variações regionais têm sido reconhecido, mas o seu mecanismo 

permanece obscuro (BROOKER & MICHAEL, 2000). As variações geográficas dos 

coeficientes de detecção no Brasil também é discutido em diversos trabalhos realizados no 

país. MAGALHÃES (2007). Ao longo das duas últimas décadas, houve uma estabilidade 

desses coeficientes, em especial nas regiões sul e sudeste, embora ainda haja padrões de alta 

detecção na região nordeste e um comportamento hiperendêmico nas regiões norte e centro-

oeste. 

O contínuo estudo epidemiológico da doença permanece, ainda hoje, como uma ferramenta 

poderosa para a compreensão do seu ciclo de transmissão. A Identificação de áreas com um 

risco mais elevado da endemia é importante para que apropriadas intervenções de saúde 

pública podem ser dirigidas a estas áreas. O desenvolvimento de tecnologias, tais como 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), e o avanço da estatística espacial têm permitido a 

aplicação de, não só o mapeamento de doenças mas também análises espaciais, tais como o 

agrupamento espacial em pesquisa epidemiológica. Evidências sugerem que as abordagens 

geográficas para controle e prevenção pode aumentar os esforços para a  saúde pública e 

melhorar os sistemas de prestação de cuidados à saúde (KLEINMAN et al., 2006).  

O local de estudo foi o Brasil, país que  é o maior da América do Sul e da região da América 

Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial que apresenta 8.514.876 km².  

Este estudo teve como objetivo estudar a distribuição espacial da hanseníase no Brasil, bem 

como identificar as áreas de alto risco e descrever seu perfil socioeconômico e demográfico 

durante o período de 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012 e comparar os resultados 

obtidos com os relatados no triênio anterior, 2007 a 2009. 
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MÉTODOS 

 
Foi realizado um estudo espacial retrospectivo dos  casos novos de hanseníase notificados ao 

Ministério da Saúde no período de 2010 a 2012.   

Os dados dos casos novos de hanseníase notificados foram coletados a partir do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (programa de domínio público -  

www.datasus.gov.br), os dados  incluem informação sobre uma série de variáveis clínicas e 

epidemiológicas. Aquelas consideradas  no presente estudo foram: número geral de casos 

novos, número de casos novos em menor de 15 anos, número de casos existentes no final do 

período, classificação operacional, faixa etária, sexo e avaliação de grau de incapacidade no 

momento do diagnóstico, todos por município de residência e notificados no período de 1º de 

janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. A segunda fonte foram bases de dados dos censos 

demográficos de 2010 (CENSO, 2010) e das estimativas intercensitárias de 2011 e 2102, 

realizado pelo IBGE, para informações socioeconômicas e demográficas sobre população e 

domicílios, por município. A última fonte foi a obtenção de um mapa digital do Brasil com 

todos os municípios brasileiros e Unidades Federativas para o georeferenciamento dos casos 

de hanseníase no período de estudo  fornecido pelo site do Instituto Nacional de Pesquisa 

Espaciais (INPE).  

Nas análises estatísticas foram empregados os softwares: SPSS v17.0 e Satscan v9.3, 

enquanto o Terraview a 4.2.2 foi utilizado na construção de mapas temáticos a partir dos 

resultados gerados anteriormente. 

 

A seleção das variáveis para o estudo baseou-se na relação daquelas variáveis utilizadas para 

construção dos indicadores epidemiológicos oficialmente utilizados pelo Ministério da Saúde 

propostos pela Portaria No.3125/MS de 07 de outubro de 2010. Com o objetivo de analisar a 

evolução da hanseníase e descrever sua distribuição geográfica no Brasil no período 2010-

2012. Os indicadores foram: Coeficiente de detecção de casos novos, Coeficiente de detecção 

de casos novos em menores de 15 anos de idade, Coeficiente de prevalência conhecida, 

Percentual  de casos multibacilares entre todos os casos novos diagnosticados, Proporção de 

casos com grau 2 no momento do diagnóstico e Razão de sexos.  

 

Para a detecção das áreas de clusters para a hanseníase, foi utilizada a Estatísticas Espaciais 

Scan (KULLDORFF & Nargawalla, 1995), que se fundamenta na razão de máxima 

verossimilhança (likelihood ratio test) entre as áreas. Assim, um cluster de risco nada mais é 

que um grupo de eventos limitados geograficamente, em concentração e tamanho, e de risco 

distinto, de modo que seja improvável sua ocorrência ao acaso. Para análise dos dados e 

cálculo do risco relativo (RR), com nível de significância de 99%, utilizou-se o software 

SaTScan™ versão 9.3, disponível gratuitamente na internet (http:\\www.satscan.org). O valor 

de p é então obtido pelo teste de hipótese de Monte Carlo, que compara as posições da 

máxima verossimilhança do banco de dados real com os valores máximos de verossimilhança 

da base de dados randômica. Foi utilizado o modelo de probabilidade de Poisson, onde o 

número de eventos em uma área geográfica tem distribuição heterogênica, de acordo com 

uma população subjacente conhecida em risco (KULLDORFF et al., 2005). Os casos novos 
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de hanseníase notificados de 2010 a 2012, entre residentes de cada um dos 5.565 municípios 

brasileiros, foram alocados, espacialmente, nas coordenadas geográficas da sede municipal, 

por apresentar uma aproximação real da localização dos casos,  e a janela espacial foi restrito 

a um raio máximo de 500 km.  

 

Foi realizada análise descritiva da situação socioeconômica e demográfica dos municípios em 

clusters e dos municípios fora dos clusters. Os indicadores foram obtidos no Censo de 2010 

pelo IBGE. A normalidade dos indicadores socioeconômicos e demográficos nos grupos foi 

avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Como esta não apresentou distribuição normal, 

utilizou-se a estatística não-paramétrica. A comparação entre os grupos foi avaliada pelo teste 

de Mann-Whitney. Os indicadores foram:  Índice de Gini da renda domiciliar per capita, 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita, Índice Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M), Renda média domiciliar per capita, Proporção de pessoas com baixa renda, Taxa de 

analfabetismo, Taxa de desemprego de habitantes com 16 anos de idade ou mais, Densidade 

Demográfica (população/área em quilômetro quadrado).  

 

A partir das análises foi realizada a comparação dos resultados com os resultados do estudo de 

clusters de alta detecção de hanseníase do triênio anterior (2007-2009). Foi aplicado o Índice 

de Kappa para a análise de concordância entre os municípios que estão dentro e fora das áreas 

de cluster obtidos nos dois estudos. Para interpretação da magnitude dos valores de Kappa, 

utilizou-se os critérios de LANDIS & KOCH (1977): concordância pobre (menor que 0); 

fraca (0-0,20); razoável (0,21-0,40); moderada (0,41-0,60); substancial (0,61-0,80) e quase 

perfeita (0,81-1,00). O nível de significância foi fixado em p<0,05. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Durante o período de 2010 a 2012, o Brasil apresentava em seu registro um total de 117.362 

casos de hanseníase, onde 85.30% foram notificados como casos novos e o coeficiente médio 

nacional de detecção foi de 17,35 novos casos por 100.000 habitantes. Os valores do 

coeficiente médio de detecção na população geral calculados para cada estado apresentaram 

níveis hiperendêmicos, maior que 40 casos por 100 mil habitantes, em três estados (Rondônia, 

Pará e Tocantins) da região norte, um da região nordeste (Maranhão) e um da região centro-

oeste (Mato Grosso), conforme mostra a tabela 1. Os mesmos estados dessas regiões também 

apresentaram valores em níveis hiperendêmicos no coeficiente médio de detecção entre 

menores de 15 anos de idade (maior que 10 casos por 100 mil habitantes) e os valores mais 

altos do coeficiente médio de prevalência. 
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TABELA 1: Indicadores de controle da hanseníase, Brasil e unidades da Federação, 2010-

2012. 

UF de 
Residência 

Coeficiente 
Geral de 
Detecção 

por 100 mil 
Hab. 

Coeficiente 
de Detecção 

entre os 
menores de 
15 anos de 

idade por 100 
mil hab. 

% Casos 
novos 

em 
menores 

de 15 
anos de 

idade 

Coeficiente 
de 

Prevalência 
por 10 mil 

hab. 

% 
Grau 2 

% 
MB 

Razão 
de 

Sexo 

RO 53.25 10.79 5.40 6.09 5.77 59.52 1.40 

AC 29.76 8.41 9.46 3.24 3.76 68.47 1.71 

AM 18.45 4.83 8.58 2.25 9.09 54.75 1.67 

RR 27.88 6.58 7.53 3.46 10.46 57.66 2.71 

PA 48.06 16.24 10.23 5.78 5.83 61.95 1.52 

AP 21.50 6.05 9.30 2.54 7.16 56.92 1.69 

TO 73.30 19.58 7.53 8.67 6.22 53.54 1.41 

MA 57.12 17.64 9.66 6.78 7.27 61.92 1.29 

PI 37.63 9.62 6.77 4.43 6.38 49.22 1.14 

CE 23.31 5.07 5.45 2.62 7.68 60.69 1.28 

RN 8.19 1.47 4.33 0.93 8.66 50.51 1.02 

PB 17.67 4.61 6.32 2.06 7.81 51.69 1.06 

PE 29.25 11.42 9.82 3.40 5.55 50.02 0.98 

AL 12.65 2.65 5.95 1.41 8.97 50.96 0.96 

SE 20.28 5.23 6.77 2.35 10.05 49.10 1.03 

BA 18.45 5.35 7.36 2.13 6.27 55.87 1.08 

MG 7.56 1.31 3.82 0.85 11.38 68.89 1.41 

ES 25.31 7.79 6.95 2.78 5.65 44.13 1.20 

RJ 10.17 2.81 5.75 1.17 9.47 55.39 1.13 

SP 4.02 0.59 3.09 0.49 10.03 58.15 1.35 

PR 9.51 0.63 1.47 1.09 11.09 73.08 1.44 

SC 3.39 0.27 1.71 0.39 9.98 70.92 1.35 

RS 1.29 0.04 1.45 0.16 13.69 71.57 1.14 

MS 29.92 4.32 3.46 3.67 8.60 69.74 1.16 

MT 82.25 18.35 5.65 9.79 5.42 62.15 1.31 

GO 36.85 6.55 4.17 4.38 5.98 71.65 1.40 

DF 7.36 1.03 3.30 0.91 11.20 64.24 1.07 

BRASIL 17.35 4.62 6.78 2.03 7.31 59.58 1.27 

 Fonte: Datasus/Ministério da Saúde, dados disponíveis em 05/02/2014 
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No estudo destaca-se sete unidades da Federação que apresentaram proporções superiores a 

10% (nível alto) dos casos novos com grau 2 de incapacidade no momento do diagnóstico,  

que indica a falha do serviço no diagnóstico precoce. Dessas unidades, quatro apresentam o 

coeficiente de prevalência  menor de 1 caso para 10 mil habitantes, a mesma preconizada  

pela OMS como indicador da eliminação da hanseníase, são eles: Distrito Federal, Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais e São Paulo. 

 

Ressalte-se que a maioria dos estados ainda diagnosticam tardiamente a doença com mais de 

50% para a classificação multibacilar e que casos incidentes são mais registrados  no sexo 

masculino.   

 

A análise realizada através da Estatística Scan Espacial identificou 27 clusters prováveis de 

elevada detecção de casos novos de hanseníase, (conforme a tabela 2). Estes clusters 

incluíram apenas 24.31% dos municípios brasileiros e 19,80% da população total do país, por 

outro lado englobam 57.75% dos casos novos de hanseníase (tabela 3).  O coeficiente médio 

de detecção anual nesses municípios foi de 49.99 casos por 100 mil habitantes enquanto no 

restante do país foi de 9.29 por 100 mil habitantes, a razão de taxa de 5.38 (tabela 4). 
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TABELA 2:   Clusters estatisticamente significativos de hanseníase definido por meio da 

estatística de varredura espacial - Brasil, 2010-2012. 

CLUSTER MUNICÍPIO 

CENTRAL (NOME - UF) 

POPULAÇÃO 

SOB RISCO 

Nº 

MUN. 

RAIO 

(Km) 

DETECÇÃO 

ANUAL 

(100 mil hab.) 

RR* P_VALOR 

1 Montes altos - MA 32249187 387 499.46 21.3 4.38 0.001 

2 Gaucha do Norte - MT 10096230 196 490.41 27.4 5.08 0.001 

3 Alto Floresta do oeste - RO 5665769 70 494.35 20.1 3.57 0.001 

4 Recife - PE 12913270 29 57.75 13.6 2.42 0.001 

5 Santa Cruz - PE 12902521 199 266.37 12.8 2.28 0.001 

6 Lajedão - BA 8401411 123 218.11 12.5 2.20 0.001 

7 Paranaiba - MS 120965 1 0.00 87.9 15.24 0.001 

8 Alenquer - PA 7019117 49 474.03 11.8 2.07 0.001 

9 Morrinhos - GO 10762186 90 157.69 10.3 1.81 0.001 

10 Cotegipe - BA 3238012 48 224.55 14.4 2.51 0.001 

11 Ponta Porã - MS 3473270 55 251.18 10.2 1.77 0.001 

12 Domingos Martins - ES 1388668 4 28.96 12.7 2.21 0.001 

13 Manoel Urbano - AC 2616105 28 398.52 10.6 1.84 0.001 

14 Iaçu - BA 262075 2 28.24 22.1 3.83 0.001 

15 São João da Baliza - RR 353868 8 297.39 17.8 3.08 0.001 

16 Andarai - BA 72875 2 23.15 32.9 5.70 0.001 

17 Muniz Freire - ES 54887 1 0.00 35.8 6.20 0.001 

18 São João do Pau do Alho - SP 639352 15 50.55 11.6 2.01 0.001 

19 São João da Duas Pontes - SP 244793 5 18.18 14.3 2.47 0.001 

20 Rancho Alegre - PR 158553 6 20.97 15.1 2.62 0.001 

21 Presidente Bernardes - SP 172548 3 11.95 13.7 2.37 0.001 

22 Pompeu - MG 87980 1 0.00 16.7 2.88 0.001 

23 Coari - AM 229860 1 0.00 11.9 2.06 0.001 

24 Dom Bosco - MG 350176 7 74.46 10.6 1.83 0.002 

25 Auriflama - SP 57134 2 11.86 18.7 3.23 0.003 

26 Araci - BA 155955 1 0.00 12.8 2.22 0.003 

27 Laranjal - PR 595116 20 64.20 9.0 1.56 0.005 

* Risco Relativo 

Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Datasus, Ministério da Saúde (2010 a 2012) 

 

 

 

O cluster mais significativo inclui 387 municípios distribuídos pelos estados do Maranhão, 

Piauí, Tocantins e Pará com risco relativo de 4.38 e população de mais de 32 milhões de 

pessoas. Deve ser destacado que alguns clusters apresentaram risco relativo muito alto, 

indicando o elevado risco de detecção. Destaque para cluster de número 7, composto apenas 

por um município e que apresentou um coeficiente de detecção e risco relativo alto para uma 

população pequena.   
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TABELA 3: Proporção da população e das características dos casos de hanseníase dos 

municípios em clusters. Brasil, 2010-2012. 

 
Municípios em  

Clusters 

 N % 

População  114277650 19,80 

Casos Novos Detectados 57.133 57,06 

Casos Novos Detectados Menores de 15 

anos 4.672 67,30 

Casos Novos Detectados com Grau 2 no 

diagnóstico 3.152 47,90 

Grau de Incapacidade Avaliado no 

Diagnostico 51.030 56,84 

Casos Novos Multibacilares 34.553 56,52 

Casos Novos do Gênero Feminino 25.066 56,84 

Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Sinan, Ministério da Saúde (2010 a 2012) 
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TABELA  4: Indicadores de controle da hanseníase dos municípios incluídos e não incluídos 

nos clusters e razão de taxas dos dois grupos de municípios. Brasil, 2010-2012. 

Indicadores Municípios Em 

Clusters 

Municípios Fora 

dos Clusters 

Razão  

de Taxa 

     

Coeficiente de Detecção anual de casos novos 

por 100 mil hab. 
49,99 9,29 5,38 

Coeficiente Detecção anual  < 15anos por 100 

mil hab. 
14,83 2,11 7,02 

Coeficiente  Prevalência anual por 10 mil hab. 5,86 1,09 5,37 

Coeficiente de Detecção anual com Grau 2 no 

Diagnostico por 100 mil hab. 
2,76 0,74 3,72 

Proporção de casos novos com Grau de 

Incapacidade Avaliados no Diagnóstico 
89,32 90,14 -- 

Proporção de casos novos com  Grau 2 no 

Diagnóstico 
6,18 8,85 -- 

Proporção de casos novos  Multibacilares 60,48 61,82 -- 

Razão Sexos (M/F) 1,28 1,26 -- 

Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Sinan, Ministério da Saúde (2010 a 2012) 

 

 

 

 

Observa-se na figura 1 que as áreas dos grandes clusters abrangem os municípios das regiões 

norte, centro-oeste e nordeste. Em sua maioria abrangem os municípios que fazem parte da 

Amazônia Legal Brasileira de todos os lados da floresta (Sul, Norte, Oeste e Leste). Destaca-

se também o cluster nº 3 que envolve todo o estado de Rondônia, colocando toda a população 

do estado sob risco da doença. 
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FIGURA 1: Clusters de alto risco de hanseníase, identificados por meio do coeficiente de 

detecção de casos novos por 100 mil habitantes através da Estatística Espacial Scan  – Brasil, 

2010-2012. 

 

              
Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Datasus, Ministério da Saúde (2010 a 2012) 
 

 

 

 

 

 

Na comparação dos indicadores socioeconômicos e demográficos dos municípios fora e 

dentro das áreas de clusters, não houve diferença estatisticamente significativa ao teste Mann-

Whitney. Os municípios que estão dentro das áreas de clusters apresentam baixos indicadores 

socioeconômicos  e baixa densidade demográfica quando comparados aos municípios fora 

destas áreas.  
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TABELA 5: Estatística Descritiva dos indicadores socioeconômicos segundo municípios 

incluídos e não incluídos nos clusters - Brasil, 2010-2012. 

 Municípios de Dentro dos Clusters Municípios de Fora dos Clusters p (M-W) 

Indicador Média  Mediana Min-Max Média  Mediana Min-Max  

Índice de Gini da 

renda domiciliar per 

capita 

0,5332 0,5325 0,34 - 0,80 0,4933 0,4926 0,28 - 0,78 0,000 

PIB per capita (R$) 10,359 7.323 2,405 - 296,786 13,564 10,713 2,272 - 290,518 0,000 

IDH-M 0,6308 0,6260 0,41 - 0,84 0,6682 0,6790 0,45 - 0,86 0,000 

Renda média 

domiciliar per capita 

(R$) 
392,75 337,27 96,00 - 1,821 512,49 500,32 106,00 - 2,009 0,000 

Proporção de 

pessoas com baixa 

renda (%) 
54,90 58,92 7,39 - 91,56 41,95 37,67 2,15 - 90,05 0,000 

Taxa de 

analfabetismo (%) 18,80 17,20 2,4 - 47,10 9,80 11,40 0,90 - 44,90 0,000 

Taxa de desemprego 

de habitantes com 16 

anos de idade ou 

mais (%) 

6,84 6,16 0,34 - 27,76 6,18 5,68 0,06 - 39,15 0,000 

Densidade 

Demográfica 

(Hab/km2) 
56,23 13,29 0 - 7,119 127,29 28,02 0 - 13,064 0,000 

M-W teste Mann-Whitney.  
Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Datasus, Ministério da Saúde (2010 a 2012) e Censo 2010 - IBGE 

 

 

 

Na análise dos box-plot observa-se que os municípios fora das áreas de cluster possuem mais 

habitantes por metro quadrado, porém  um  padrão de vida  melhor  em comparação ao outro 

grupo de municípios (Figura 2 e 3). 
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FIGURA 2: Box Plot da distribuição da Densidade Demográfica (Hab/km
2
) dos municípios 

que estão dentro e fora das áreas de Clusters - Brasil, 2010. 

 
Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Datasus, Ministério da Saúde (2010 a 2012) e Censo 2010 - IBGE 

 

 

FIGURA 3: Box Plot dos Indicadores Socioeconômicos dos municípios que estão dentro e 

fora das áreas de Clusters - Brasil, 2010. 

 
Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Datasus, Ministério da Saúde (2010 a 2012) e Censo 2010 - IBGE. 
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Os clusters encontrados neste estudo, coincidem, em grande parte, com aqueles estimados 

com base nos dados de 2007 a 2009 (BRASIL, 2010b).  A concordância entre esses dois 

grupos de clusters foi de 94%, no que diz respeito à designação do município, como em 

cluster de alto risco ou não (índice kappa=0,838) (Tabela 6). Importante destacar o 

crescimento do clusters no oeste da Bahia e o aparecimento de um grande cluster que inclui o 

sudoeste do Mato Grosso do Sul e uma pequena área do oeste do Paraná, ausente na análise 

anterior (Figura 3).  

 

 

FIGURA 4: Clusters de alto risco de hanseníase estatisticamente significativos, identificados 

por meio do coeficiente de detecção de casos novos e população. Brasil, 2007-2009 e 2010-

2012. 

 

                       
Fonte: Elaborado a partir dos de dados obtidos no Sinan (2007-2009) e Datasus (2010-2012), Ministério da Saúde . 

 

 

Ao comparar os resultados encontrados no triênio 2010-2012 com os do triênio de 

2007-2009, observamos que os números dos municípios dentro das áreas de alto risco para a 

hanseníase e o percentual da população sobre o risco de contraí-la apresentaram uma pequena 

redução, no entanto, o coeficiente de detecção ainda continua muito alto, a nível 

hiperendêmico, dentro destas áreas e a permanência da razão de taxa maior do que cinco 

conforme mostra a tabela 6.  
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TABELA 6: Comparação e concordância dos resultados encontrados  nos estudos de cluster 

de hanseníase. Brasil,  2007-2009 e 2010-2012. 

 2007 - 2009 2010 - 2012 

Nº de Clusters estatisticamente significativos 26 27 

Nº de Municípios em Clusters 1378 1352 

% da População brasileira em Clusters 20.58 19.80 

%  dos Casos Novos em Clusters 60.73 57.06 

Coeficiente Médio de Detecção por 100 mil 

Habitantes dos municípios em clusters 
56.16 49.99 

Coeficiente Médio de Detecção por 100 mil 

Habitantes dos municípios fora dos clusters 
10.40 9.29 

Razão de taxas dos coeficientes de Detecção 5.40 5.38 

 

  2010-2012 

Total 

  Municípios  

Fora Cluster 

Municípios  

Em Cluster 

2007-2009 
Municípios Fora Cluster 4033 154 4187 

Municípios Em Cluster 180 1198 1378 

Total 4213 1352 5565 

Kappa (p_valor) :  0,838
a
 (0,000) 

a 
Índice de Kappa de 0,81-1,00 = agregamento quase perfeita 

 

 

DISCUSSÃO 

Os coeficientes geral de detecção apresentaram variações, indicando que o nível de endemia 

foi do baixo a hiperendêmico entre os estados brasileiros. Destacou-se a magnitude da doença 

nas regiões norte e centro-oeste onde concentram a endemia, conforme apontado também por 

outros estudos, destacando que são grandes as diferenças na detecção de casos entre regiões e 

estados no Brasil. O acompanhamento dessas variações dentro de um mesmo país e até 

mesmo dentro de um estado é importante na avaliação das ações de controle da doença e no 

planejamento de novas estratégias (MAGALHÃES, 2007).  

 

A proporção de casos novos em menores de 15 anos de idade demonstraram, no Brasil, um 

padrão inferior ao preconizado pelo OMS, situação diferente daquela apresentada em outros 

países, a exemplo da Indonésia em 2011 com 12.24% dos casos totais  (WHO, 2012). Elevada 

proporção neste grupo também foi observada nas Unidades da Federação das regiões norte e 

nordeste. O Pará foi único estado apresentar um valor acima dos 10% dos casos,  

expressando, assim, a força da transmissão recente e  refletindo a gravidade do nível 

endêmico da hanseníase. 
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Destacamos a alta proporção de multibacilares e a alta proporção de grau 2 no momento do 

diagnóstico na região sul do país, onde a doença não é mais considerada um problema de 

saúde pública, apresentando um coeficiente de prevalência de menos de um caso por 10 mil 

habitantes. Considera-se que a região, por apresentar um pequeno número de casos, ocorre a 

tendência dos serviços não priorizarem a doença e os profissionais da saúde não pensarem no 

diagnóstico, além da população não ter o conhecimento dos sinais e sintomas. Sendo assim, 

os casos são diagnosticados tardiamente já nos estágios mais graves e, muitas vezes, 

apresentando incapacidades físicas  instaladas. Outro aspecto seria a existência de uma 

prevalência oculta nesta região de portadores sem diagnóstico e tratamento, que assim 

continuam transmitindo a doença.  

A Razão de Sexo mostrou que na maioria dos estados houve predomínio do sexo masculino, 

mostrando que a prevalência ainda é mais alta nos homens. Em um recente artigo que 

apresentou o mesmo resultado, os autores apresentaram como hipótese o homem sendo o 

principal provedor e assim ele estaria mais exposto ao risco de contrair a doença devido ao 

exercício profissional  (PALÁCIOS et al, 2010).  

Foram identificadas no Brasil, clusters no nordeste, no centro oeste e na região amazônica. 

Esses clusters abrangem uma grande área geográfica e mais da metade dos números de casos 

novos do país, porém contém poucos habitantes.  

 
A região amazônica é reconhecida como área de grande endemicidade de hanseníase no país 

(PENNA et al, 2009), com áreas mais endêmicas desde o estado de Rondônia, passando pelo 

norte e centro de Mato Grosso, sul do Pará, noroeste  de Tocantins, até o extremo oeste do 

Maranhão (SILVA, 2010). 

Nestas áreas foram identificadas áreas de clusters entre os municípios fronteiriços dos estados 

do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O que ocorre nestes municípios, 

além do trânsito de pessoas que busca um atendimento gratuito, é a assistência prestado pelos 

profissionais de saúde, que nesta faixa de fronteira tende a ser prejudicada pela rotatividade de 

profissionais médicos. Com isso, os pacientes tem muitas dificuldades do acesso à saúde, 

ocorrendo o diagnóstico tardio e a transmissibilidade da doença. Segundo um estudo  

realizado em 2005 nos municípios fronteiriços do país, observou-se  que a hanseníase 

acompanhou as áreas de maior afluência migratória da faixa de fronteira internacional situada 

a oeste do Brasil, formando um arco que vai desde o oeste do Acre até o norte do Mato 

Grosso do Sul (PEITER, 2005).  

O desenvolvimento econômico e os processos de migração e urbanização são considerados 

fatores que produzem mudanças na ocorrência e distribuição das doenças transmissíveis em 

consequência da circulação das pessoas facilitando a disseminação de agentes infecciosos 

(CARVALHEIRO, 1983). As localidades pouco povoadas sofrem a influência de migrações 

de pessoas das áreas endêmicas que acabam propagando a doença e dificultando as ações de 

controle pela ausência da assistência à saúde. Na região amazônica do Brasil foi identificado 

associação entre as zonas de intenso desmatamento e o alto coeficiente de detecção da 
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hanseníase, apresentando destaque não só os fatores ambientais, mas também a migração para 

essas áreas (SILVA, 2010)  

Em comparação com os clusters de alta detecção de hanseníase encontrados no período de 

2007-2009, o surgimento de um novo cluster no sudoeste do Mato Grosso do Sul (cluster 

nº11) coincide com o implantação, em 2002, da área de projeto de assentamento localizado no 

município de Ponta Porã inicialmente com 6 mil pessoas e que sofreu migrações no anos 

posteriores. No último censo (2010) já era considerado como um dos maiores assentamento 

do país com aproximadamente 13.730 habitantes (INCRA). As áreas dos projetos de 

assentamento e de polos de desenvolvimento agropecuário também foram coincididos com as 

áreas dos clusters da região Amazônica (PENNA, 2009). 

 
A expansão da endemia para o norte e o noroeste do Mato Grosso também foi relacionado à 

ocupação do espaço, que teve seu crescimento demográfico acentuado na década de 90 com a 

expansão da fronteira agrícola (QUEIROZ & SCATENA, 2009). No período de 2010-2012 o 

estado do Mato Grosso apresentou o maior coeficiente geral de detecção, sendo o mais 

endêmico do país. 

Na análise de dados dos dois triênios observou-se um índice de concordância para os mesmos 

municípios (fora e dentro das áreas de cluster) quase perfeito e significativo. Percebe-se 

também que houve diminuição em todos os indicadores estimados para a comparação. O 

coeficiente geral de detecção por 100 mil habitantes dentro da área de cluster apresentou uma 

redução aproximadamente de 11% em relação ao triênio anterior. Uma provável explicação 

para diminuição é intensificação das ações de controle adotados pelos municípios 

pertencentes as área de risco identificados anteriormente e por consequência ocorrendo a 

redução do número de municípios dentro das áreas de clusters que observamos no segundo 

triênio.  

 
A hanseníase mantém, historicamente, íntima relação com questões sociais de iniquidade e 

subdesenvolvimento. Semelhantes a muitas outras doenças infecciosas, tem sido considerada 

uma doença relacionada com a pobreza (KERR & BARRETO, 2006).  

A situação socioeconômico pode ser uma das explicações para o aparecimento de um novo 

cluster no centro-sul do Paraná (cluster nº27), onde os municípios pertencentes a este cluster 

grande parte da população vive na zona rural em condição de pobreza. A falta de renda, de 

emprego e de serviços sanitários essenciais nestes municípios acabam refletindo na saúde da 

população. Em um estudo recente sobre o perfil epidemiológico dos pacientes de hanseníase 

em Iretama, um dos municípios do cluster, as autoras concluem que o município faz parte de 

uma região endêmica para a hanseníase no estado (OLIVEIRA & MACEDO, 2012).  

 
Na Comparando dos indicadores socioeconômicos dos dois grupos de municípios, todos os 

indicadores  do grupo de municípios que estão dentro da área de cluster apresentaram valores 

inferiores com maior destaque para a proporção de baixa renda, ou seja, os municípios em 

cluster tem proporcionalmente a maior quantidade de domicílios com moradores que vivem 

com menos de meio salário mínimo. Em municípios brasileiros com distribuição de renda 



50 

 

heterogênea, a probabilidade da hanseníase ser um problema de saúde pública é maior ( 

MONTENEGRO, 2004).  

A cada ano, o Brasil, vem reduzindo a pobreza extrema através de políticas públicas sociais 

do governo federal, como por exemplo a transferência condicional de renda. A continuidade 

destas políticas sociais certamente irão minimizar a vulnerabilidade  da população a uma série 

de doenças, inclusive a hanseníase. Conforme mostrado na pesquisa, que procurava analisar o 

possível efeito da transferência condicional de renda do Programa Bolsa Família sobre a 

mortalidade de crianças menores de 5 anos por causas associadas à pobreza, os autores 

consideraram que houve um efeito conjunto entre a transferência condicional de renda e a 

participação no sistema de cuidados à saúde  na redução da mortalidade infantil com causas 

relacionadas à pobreza (RASELLA et al, 2013). 

Acredita-se que as limitações encontradas neste estudo não tenham influenciado 

significativamente o que se pretendeu  estudar,  no entanto é importante salientá-las. A 

primeira limitação foi o uso dos dados secundários que pode apresentar erro de preenchimento 

dos campos coletados ou até mesmo deixados em branco podendo apresentar inconsistência 

quantitativa . A segunda limitação são pelas características da análise da estatística espacial 

scan. Uma delas é a identificação das áreas hiperendêmicas, onde nem todos os municípios 

presentes naquela área tenham as mesmas características, podendo haver municípios que 

foram englobados devido ao alto valor de coeficiente de detecção encontrados nos municípios 

vizinhos e outra limitação é a utilização das coordenadas geográficas de um centro urbano, 

que não necessariamente refletem a distribuição dos casos dentro de toda a área do município.  

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase tem como um dos seus objetivos identificar 

áreas de alta transmissão, onde as populações estão mais expostas a fontes concentradas de 

infecção, com intuito de reduzir a prevalência oculta bem como interromper a cadeia de 

transmissão da doença (BRASIL, 2008; HEUKELBACH et al, 2011). Este trabalho colaborou 

para a identificação destas áreas e espera que possa desenvolver discussões acerca de 

estratégias para alcançar metas propostas pelo Ministério da Saúde e que outras pesquisas 

possam surgir para delinear estas áreas endêmicas.  
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V - Conclusões 

 

 Este estudo ressaltou, sob o contexto da epidemiologia espacial, a importância de se 

estudar a distribuição da hanseníase procurando detectar a existência de cluster ou áreas de 

alto risco, bem como a descrição do seu perfil socioeconômico. 

 Os clusters encontrados refletem a real situação da endemia no país e para eliminar a 

hanseníase enquanto problema de saúde pública, deve-se priorizar ações de controle nestas 

áreas de alto risco. O planejamento das  intervenções estratégicas e os monitoramentos mais 

efetivos terão maior impacto nas mudanças do quadro epidemiológico do país. 

 A relação da hanseníase e baixa condição de vida afirmam o importante papel da 

saúde coletiva para o controle da endemia. As condições socioeconômicas deficitárias da 

população das áreas de cluster contribuem diretamente para que a hanseníase permaneça 

como doença endêmica no Brasil, apesar dos avanços científicos relacionados ao seu controle. 

 Os diversos contextos regionais devem ser considerados no que diz respeito a aspectos 

sociais, econômicos, culturais, formas de ocupação do espaço, entre outros, que podem ajudar 

nas estratégias diferenciadas de intervenção para cada área de alto risco.  

 

 Apesar do sucesso das ações de controle realizadas no últimos anos, há um longo 

caminho a percorrer para alcançar coeficientes de detecção mais baixos e dentro dos padrões 

esperados para o seu controle e que novas pesquisas  sobre o desenvolvimento de políticas 

públicas sociais e de saúde para o controle da hanseníase no país possam ser desenvolvidas. 
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VII - Apêndice 

 

Apêndice 1:  Lista dos municípios incluídos nos clusters de alto risco – Brasil, 2010-2012. 

Nº 

Cluster UF Municípios 

01 PA Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará, Água Azul do Norte, Aurora do Pará, Baião, 

Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Brejo Grande do Araguaia, Breu 

Branco, Bujaru, Cachoeira do Piriá, Cametá, Canaã dos Carajás, Capitão Poço, 

Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Cumaru do Norte, Curionópolis, Dom 

Eliseu, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Goianésia 

do Pará, Igarapé-Miri, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituia, Itupiranga, Jacundá, 

Mãe do Rio, Marabá, Mocajuba, Moju, Nova Esperança do Piriá, Nova Ipixuna, 

Novo Repartimento, Ourém, Ourilândia do Norte, Pacajá, Palestina do Pará, 

Paragominas, Parauapebas, Pau D'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do 

Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, São Domingos do Araguaia, 

São Domingos do Capim, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, São 

Miguel do Guamá, Sapucaia, Tailândia, Tomé-Açu, Tucumã, Tucuruí, 

Ulianópolis, Xinguara. 

TO Abreulândia, Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Aparecida do Rio Negro, 

Aragomina, Araguacema, Araguaína, Araguanã, Araguatins, Arapoema, 

Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Babaçulândia, Bandeirantes do Tocantins, 

Barra do Ouro, Barrolândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus do Tocantins, 

Brasilândia do Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Campos Lindos, 

Carmolândia, Carrasco Bonito, Caseara, Centenário, Colinas do Tocantins, Couto 

Magalhães, Darcinópolis, Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, 

Esperantina, Filadélfia, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Goiatins, Guaraí, 

Itacajá, Itaguatins, Itapiratins, Itaporã do Tocantins, Juarina, Lagoa do, Tocantins, 

Lajeado, Lizarda, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, Miracema do 

Tocantins, Miranorte, Palmeiras do Tocantins, Muricilândia, Nazaré, Nova 

Olinda, Novo Acordo, Palmeirante, Pau D'Arco, Pedro Afonso, Pequizeiro, 

Colméia, Piraquê, Praia Norte, Presidente Kennedy, Recursolândia, Riachinho, 

Rio dos Bois, Rio Sono, Sampaio, Santa Fé do Araguaia, Santa Maria do 

Tocantins, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Félix do 

Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins, Sítio Novo do 

Tocantins, Tocantínia, Tocantinópolis, Tupirama, Tupiratins, Wanderlândia, 

Xambioá 

MA Açailândia, Afonso Cunha, Alcântara, Aldeias Altas, Altamira do Maranhão, Alto 

Alegre do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Alto Parnaíba, Amapá do 

Maranhão, Amarante do Maranhão, Anajatuba, Araguanã, Arame, Arari, Axixá, 

Bacabal, Bacabeira, Bacurituba, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda, 

Belágua, Bela Vista do Maranhão, Benedito Leite, Bequimão, Bernardo do 

Mearim, Boa Vista do Gurupi, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Bom Lugar, 

Brejo de Areia, Buriti Bravo, Buriticupu, Buritirana, Cachoeira Grande, Cajapió, 

Cajari, Campestre do Maranhão, Cantanhede, Capinzal do Norte, Carolina, 

Caxias, Central do Maranhão, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, 

Chapadinha, Cidelândia, Codó, Coelho Neto, Colinas, Conceição do Lago-Açu, 

Coroatá, Davinópolis, Dom Pedro, Duque Bacelar, Esperantinópolis, Estreito, 

Feira Nova do Maranhão, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra, Fortaleza 

dos Nogueiras, Fortuna, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador Edison 

Lobão, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz Rocha, Governador 

Newton Bello, Governador Nunes Freire, Graça Aranha, Grajaú, Guimarães , 

Icatu, Igarapé do Meio ,Igarapé Grande, Imperatriz, Itaipava do Grajaú, Itapecuru 
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Mirim, Itinga do Maranhão, Jatobá, Jenipapo dos Vieiras, João Lisboa, Joselândia, 

Junco do Maranhão, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago Verde, Lagoa do Mato, 

Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lajeado Novo, Lima Campos, 

Loreto, Maracaçumé, Marajá do Sena, Maranhãozinho, Matinha, Matões, Matões 

do Norte, Mirador, Miranda do Norte, Mirinzal, Monção, Montes Altos, Morros, 

Nina Rodrigues, Nova Colinas, Nova Iorque, Nova Olinda do Maranhão, Olho 

d'Água das Cunhãs, Olinda Nova do Maranhão, Paço do Lumiar, Palmeirândia, 

Paraibano, Parnarama, Passagem Franca, Pastos Bons, Paulo Ramos, Pedreiras, 

Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim, Peritoró, Pindaré-Mirim, Pinheiro, Pio 

XII, Pirapemas, Poção de Pedras, Porto Franco, Presidente Dutra, Presidente 

Juscelino, Presidente Médici, Presidente Sarney, Presidente Vargas, Riachão, 

Ribamar Fiquene, Rosário, Sambaíba, Santa Filomena do Maranhão, Santa 

Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Luzia do Paruá, Santa Rita, Santo Antônio 

dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, São Bento, São Domingos do Azeitão, São 

Domingos do Maranhão, São Félix de Balsas, São Francisco do Brejão, São 

Francisco do Maranhão, São João Batista, São João do Carú, São João do Paraíso, 

São João do Soter, São João dos Patos, São José de Ribamar, São José dos 

Basílios, São Luís, São Luís Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, 

São Pedro da Água Branca, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das 

Mangabeiras, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, São Vicente Ferrer, 

Satubinha, Senador Alexandre Costa, Senador La Rocque, Serrano do Maranhão, 

Sítio Novo, Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão, Tasso Fragoso, Timbiras, 

Timon, Trizidela do Vale, Tufilândia, Tuntum, Turiaçu, Turilândia, Vargem 

Grande, Viana, Vila Nova dos Martírios, Vitória do Mearim, Vitorino Freire, Zé 

Doca 

PI Agricolândia, Água Branca, Alvorada do Gurguéia, Amarante, Angical do Piauí, 

Antônio Almeida, Baixa Grande do Ribeiro, Barreiras do Piauí, Bertolínia, Bom 

Jesus, Canavieira, Colônia do Gurguéia, Cristino Castro, Currais, Curralinhos, 

Demerval Lobão, Eliseu Martins, Floriano, Francisco Ayres, Gilbués, Guadalupe, 

Hugo Napoleão, Itaueira, Jardim do Mulato, Jerumenha, Lagoinha do Piauí, 

Lagoa do Piauí, Landri Sales, Manoel Emídio, Marcos Parente, Miguel Alves, 

Miguel Leão, Monsenhor Gil, Monte Alegre do Piauí, Nazária, Olho D'Água do 

Piauí, Palmeira do Piauí, Palmeirais, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Redenção do 

Gurguéia, Regeneração, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, 

Santa Luz, Santo Antônio dos Milagres, São Gonçalo do Piauí, São Pedro do 

Piauí, Sebastião Leal, Teresina, União, Uruçuí 

02 GO Adelândia, Alto Horizonte, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, 

Aragarças, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Baliza, Bom Jardim de 

Goiás, Bonópolis, Britânia, Buriti de Goiás, Cachoeira de Goiás, Caiapônia, 

Campinorte, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Córrego do Ouro, 

Crixás, Diorama, Doverlândia,Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Formoso, 

Goiás, Guaraíta, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Iporá, 

Israelândia, Itaberaí, Itaguaru, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Ivolândia, Jaupaci, 

Jussara, Mara Rosa, Matrinchã, Moiporá,Montes Claros de Goiás, Morro Agudo 

de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nova América, 

Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Novo Brasil, Novo Planalto, 

Palestina de Goiás, Pilar de Goiás, Piranhas, Porangatu, Portelândia, Rialma, 

Rianápolis, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Fé de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita 

do Araguaia, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Luís de 

Montes Belos, São Luíz do Norte, São Miguel do Araguaia, São Patrício, 

Trombas, Uirapuru, Uruaçu, Uruana 
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MT Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, 

Alto Paraguai, Araguaiana, Araguainha, Arenápolis, Barão de Melgaço, Barra do 

Bugres, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Campinápolis, Campo Verde, 

Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Cláudia, 

Cocalinho, Colíder, Confresa, Cuiabá, Denise, Diamantino, Dom Aquino, Feliz 

Natal, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, 

Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Itiquira, Jaciara, Jangada, Juscimeira, Lucas 

do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora 

do Livramento, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Brasilândia, Nova, Canaã 

do Norte, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo 

Mundo, Novo Horizonte do Norte, Novo São Joaquim, Paranatinga, Novo Santo 

Antônio, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Pontal do Araguaia, 

Ponte Branca, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Porto Estrela, Poxoréo, 

Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Santa 

Carmem, Santo Afonso, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do 

Xingu, São Pedro da Cipa, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Cruz do Xingu, 

Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio 

do Leverger, São Félix do Araguaia, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, 

Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, 

União do Sul, Várzea Grande, Vera, Vila Rica, Nova Guarita, Nova Marilândia, 

Nova Maringá 

TO Alvorada, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do 

Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Sandolândia, Sucupira, Talismã 

03 MT Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Castanheira, 

Colniza, Comodoro, Conquista D'Oeste, Cotriguaçu, Juara, Juína, Juruena, Vila 

Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Rondolândia, 

Sapezal, Vale de São Domingos 

RO Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste,  

Ariquemes, Buritis, Cabixi,  Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, 

Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, 

Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge 

Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, 

Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, 

Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, 

Parecis, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Primavera de Rondônia, Porto 

Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, Santa Luzia D'Oeste, São 

Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé,  São Miguel do Guaporé, Seringueiras, 

Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena 

04 PE Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Chã 

de Alegria, Condado, Escada, Feira Nova, Glória do Goitá, Goiana, Igarassu, 

Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, 

Lagoa do Carro, Lagoa do Itaenga, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, 

Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, Tracunhaém, Vitória de Santo 

Antão 

05 BA Abaré, Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Canudos, Casa Nova, 

Chorrochó, Curaçá, Glória, Jaguarari, Juazeiro, Macururé, Paulo Afonso, 

Remanso, Rodelas, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Sobradinho, Uauá 

CE Abaiara, Acopiara, Aiuaba, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Arneiroz, 

Assaré, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, 

Cariús, Catarina, Cedro, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, 

Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, 

Missão Velha, Nova Olinda, Parambu, Penaforte, Porteiras, Potengi, Quixelô, 

Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Tauá, Umari, Várzea Alegre 

PB Boa Ventura, Bom Jesus, Bonito de Santa Fé, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, 
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Carrapateira, Conceição, Curral Velho, Diamante, Ibiara, Itaporanga, Manaíra, 

Monte Horebe, Pedra Branca, Princesa Isabel, Santa Helena, Santa Inês, Santana 

de Mangueira, São José de Caiana, São José de Piranhas, São José de Princesa, 

Serra Grande, Triunfo 

PE Afrânio, Araripina, Belém de São Francisco, Betânia, Bodocó, Cabrobó, Calumbi, 

Carnaubeira da Penha, Cedro, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ipubi, 

Itacuruba, Jatobá, Lagoa Grande, Mirandiba, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, 

Petrolândia, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa 

Filomena, Santa Maria da Boa Vista, São José do Belmonte, Serra Talhada, 

Serrita Moreilândia, Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Verdejante 

PI Acauã, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Aroeiras do Itaim, Bela Vista do 

Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Caldeirão Grande do Piauí, 

Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Grande do Piauí, Capitão 

Gervásio Oliveira, Caridade do Piauí, Colônia do Piauí, Conceição do Canindé, 

Coronel José Dias, Curral Novo do Piauí, Dirceu Arcoverde, Dom Expedito 

Lopes, Dom Inocêncio, Floresta do Piauí, Francisco Macedo, Francisco Santos, 

Fronteiras, Geminiano, Inhuma, Ipiranga do Piauí, Isaías Coelho, Itainópolis, 

Jacobina do Piauí, Jaicós, João Costa, Lagoa do Barro do Piauí, Lagoa do Sítio, 

Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor Hipólito, Novo Oriente do Piauí, 

Oeiras, Padre Marcos, Paes Landim, Paquetá, Patos do Piauí, Paulistana, Pedro 

Laurentino, Nova Santa Rita, Picos, Pimenteiras, Pio IX, Queimada Nova, Santa 

Cruz do Piauí, Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, Santo Inácio do Piauí, 

São Francisco de Assis do Piauí, São Francisco do Piauí, São João da Canabrava, 

São João da Varjota, São João do Piauí, São José do Peixe, São José do Piauí, São 

Julião, São Lourenço do Piauí, São Luis do Piauí, São Miguel do Fidalgo, Simões, 

Simplício Mendes, Socorro do Piauí, Sussuapara, Valença do Piauí, Vera Mendes, 

Vila Nova do Piauí, Wall Ferraz 

06 BA Alcobaça, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, 

Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova 

Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Vereda 

ES Águia Branca, Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa 

Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, 

Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova 

Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São 

Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão, 

Vila Valério 

MG Águas Formosas, Almenara, Angelândia, Araçuaí, Ataléia, Bandeira, Bertópolis, 

Campanário, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Central de Minas, Comercinho, 

Conselheiro Pena, Crisólita, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Felisburgo, 

Franciscópolis, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Fronteira dos Vales, Galiléia, 

Goiabeira, Governador Valadares, Itabirinha, Itaipé, Itambacuri, Itaobim, Itinga, 

Jacinto, Jampruca, Jenipapo de Minas, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Ladainha, 

Machacalis, Malacacheta, Mantena, Marilac, Mata Verde, Mathias Lobato 

Medina, Mendes Pimentel, Monte Formoso, Nanuque, Nova Belém, Nova 

Módica, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre 

Paraíso, Palmópolis, Pavão, Pedra Azul, Pescador, Ponto dos Volantes, 

Poté,Resplendor, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, 

Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, São Félix de Minas, São Geraldo 

do Baixio, São João do Manteninha, São José da Safira, São José do Divino, 

Setubinha, Serra dos Aimorés, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Umburatiba  

07 MS Paranaiba 

08 AM Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nhamundá, 

Parintins, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba 
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AP Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Pedra Branca do 

Amapari,Porto Grande, Santana, Serra do Navio, Vitória do Jari 

PA Alenquer, Almeirim, Altamira, Anapu, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Breves, 

Curuá, Faro, Gurupá, Itaituba, Juruti, Medicilândia, Melgaço, Monte Alegre, 

Óbidos, Oriximiná, Placas, Portel, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, 

Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará, Vitória do Xingu 

09 MG Araguari, Araporã, Cachoeira Dourada, Canápolis, Capinópolis, Centralina, 

Ipiaçu, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara 

GO Abadia de Goiás, Acreúna, Água Limpa, Aloândia, Anápolis, Anhanguera, 

Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Avelinópolis, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus 

de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Caldas 

Novas, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campo Alegre de Goiás, Castelândia, 

Catalão, Caturaí, Cezarina, Corumbaíba, Cristianópolis, Cromínia, Cumari, 

Edealina, Edéia, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goiandira, Goiânia, Goianira, 

Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Hidrolândia, Inaciolândia, Indiara, Ipameri, 

Itumbiara, Jandaia, Joviânia, Leopoldo de Bulhões, Mairipotaba, Marzagão, 

Maurilândia, Morrinhos, Nazário, Nerópolis, Nova Aurora, Nova Veneza, 

Orizona, Ouvidor, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Panamá, 

Piracanjuba, Pires do Rio, Pontalina, Porteirão, Professor Jamil, Rio Quente, 

Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santo 

Antônio de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Silvânia, 

Terezópolis de Goiás, Três Ranchos, Trindade, Turvelândia, Urutaí, Varjão, 

Vianópolis, Vicentinópolis 

10 BA Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Brejolândia, 

Brotas de, Macaúbas, Buritirama, Canápolis, Catolândia, Coribe, Correntina, 

Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Ibipitanga, 

Ibotirama, Ipupiara, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Mansidão, 

Morpará, Muquém de São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riachão 

das Neves, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, 

São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas 

do Brejo Velho, Wanderley, Xique-Xique 

PI Avelino Lopes, Corrente, Cristalândia do Piauí, Curimatá, Júlio Borges, 

Parnaguá, Riacho Frio, Sebastião Barros 

11 MS Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, 

Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, 

Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes 

da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, 

Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do 

Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto 

Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, 

Vicentina 

PR Altônia, Esperança Nova, Guaíra, Icaraíma, Querência do Norte, São Jorge do Patrocínio, Terra 

Roxa, Alto Paraíso 

12 ES  Cariacica, Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana 

13 AC Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, 

Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de 

Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do 

Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri 

AM Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Pauini 
 

14 BA Iaçu, Itaberaba 

15 AM Presidente Figueiredo 
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RR Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz 

16 BA Andaraí, Mucugê 

17 ES Muniz Freire 

18 SP Andradina, Castilho, Dracena, Irapuru, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova 

Guataporanga, Nova Independência, Ouro Verde, Panorama, Santa Mercedes, São 

João do Pau d'Alho, Tupi Paulista 

MS Brasilândia 

19 SP Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Pontalinda, São João das Duas Pontes, São João 

de Iracema 

20 PR Jataizinho, Leópolis, Rancho Alegre, Sertaneja, Sertanópolis, Uraí 

21 SP Álvares Machado, Presidente Bernardes, Santo Anastácio 

22 MG Pompeu 

23 AM Coari 

24 MG Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, Natalândia, 

Riachinho, Unaí, Uruana de Minas 

25 SP Auriflama, Guzolândia 

26 BA Araci 

27 PR Altamira do Paraná, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Cantagalo, Diamante do 

Sul, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Iretama, Laranjal, Laranjeiras do Sul, 

Mamborê, Marquinho, Mato Rico, Nova Cantu, Nova Laranjeiras, Palmital, 

Roncador, Santa Helena, Virmond 
 


