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Globalmente, a detecção e o tratamento precoce da doença tem sido a principal 
ação para o controle da tuberculose (TB). No entanto, a doença tem desafiado os 
sistemas públicos de saúde, permanecendo elevadas as suas taxas de incidência 
e mortalidade em alguns espaços geográficos. O presente trabalho objetivou 
analisar o comportamento do coeficiente de incidência (CI) da TB, segundo 
variação espacial e temporal, nos municípios do Estado do Paraná, no período de 
2000 a 2012. Trata-se de um estudo ecológico, de corte transversal e série 
temporal, utilizando técnicas de análise espacial, com dados secundários, tendo 
como unidade de análise os municípios. Utilizou-se as variáveis de morbidade do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados de base 
populacional foram obtidos na página do IBGE. Para a análise espacial, os dados 
obtidos foram processados através do programa GeoDa versão 1.6 e QGIS 
versão 2.8. A série histórica dos casos mostrou curva decrescente para a 
incidência e estável para o percentual de cura. No ano de 2001, 27 municípios 
apresentaram CI maior de 50 casos/100.000 habitantes e 288 com CI menor de 
25 casos/100.000 habitantes. Em 2012, 9 municípios apresentaram CI maior que 
50 casos/100.000 e 376 com CI menor de 25 casos/100.000 habitantes. A 
diminuição do CI ocorreu de forma dispersa nas regiões do Estado. No ano de 
2001, o percentual de cura >85% foi registrado somente em 10 municípios. Em 
2012, aumentou para 65 municípios e, estes localizaram-se nas regiões Norte, 
Noroeste e Oeste do Estado. A correlação de Pearson indicou que 17 municípios, 
entre o total de municípios do Estado (399), apresentaram correlação negativa 
entre o CI e o percentual de cura. Conclui-se que houve redução do CI da TB no 
estado do PR na série de 2000 a 2012, mas os municípios necessitam investir no 
aperfeiçoamento e continuidade das ações de detecção, acompanhamento e 
tratamento dos casos novos de TB. 
 
Palavras-chave: Tuberculose; Incidência; Epidemiologia. 
 
Apoio: Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Paraná. 

mailto:reisobrinho@unioeste.br

