
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 
 
 

Simonne Almeida e Silva 
 

 
 
 
 
 
 

 

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ANÁLISE ESPACIAL COMO 

FERRAMENTA PARA VIGILÂNCIA DE PNEUMONIAS 

RADIOLOGICAMENTE DEFINIDAS NA INFÂNCIA EM GOIÂNIA 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                     

 Tese de Doutorado 

 

 
 
 
 
 

Goiânia-GO, 2004 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL 
 

 

 

 

Simonne Almeida e Silva 
 

 

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ANÁLISE ESPACIAL COMO 

FERRAMENTA PARA VIGILÂNCIA DE PNEUMONIAS 

RADIOLOGICAMENTE DEFINIDAS NA INFÂNCIA EM GOIÂNIA 
 

 

Orientadora: 

Professora Doutora Ana Lúcia Sampaio Sgambatti de Andrade 

 

 

 

 

Tese submetida ao CPGMT/IPTSP/UFG 
como requisito parcial para obtenção 

do Grau de Doutor na área de 
concentração de Epidemiologia 

 

 

 

Este trabalho foi realizado com o auxílio financeiro da Organização Mundial da 
Saúde/Organização Pan Americana da Saúde; Fundação Bill e Melinda Gates; 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq e Secretaria 
Municipal da Saúde de Goiânia 
 

Goiânia-GO, 2004

 



  
 
 
 
 
 
  
                       
 
  
                          Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 

                                                         (GPT/BC/UFG) 
 
 

               
 
             Silva, Simonne Almeida e  
S586u        Utilização de técnicas de análise espacial como fer- 
             ramenta para vigilância de peneumonias radiologicamen- 
             te definidas na infância em  /  Simonne Almeida e Silva. – 
             Goiânia,  2004. 
                  103 f. : il. color.  
                    
                  Tese (Doutorado) – Instituto de Patologia Tropical e 
            Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, 2004. 
 
                  Bibliografia : f. 85-103 
                  Inclui lista  de figuras, de tabelas, de abreviaturas 
   

1. Epidemiologia espacial – Goiânia (GO) – Pneumo- 
            nias  2. Pneumonias _ Goiânia (GO) - Vigilância  3. Pneu- 
            monias – Goiânia (GO) - Sistema de Informação Geográ- 
            fica  4. Pneumonias –  Goiânia (GO) - Análise espacial   
            (Estatística)  I. Universidade Federal de Goiás. Instituto  
            de Patologia Tropical e Saúde Pública  II. Título. 
 
                            CDU: 616.24-002-053.2(817.3Goiânia):311.21  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais Joaquim (in memoriam) e Ornalinda, com carinho. 
Ao Carlos, com amor. 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  Agradecimentos

 



iii 

 À  Profa. Dra. Ana Lúcia Sampaio Sgambatti de Andrade, agradeço a sua 

competente orientação, o apoio, o estímulo constante, e a amizade demonstrada em 

todas as etapas deste trabalho. 

 

Ao Prof. Dr. Otaliba Libâneo de Morais Neto, Secretário Municipal de Saúde 

de Goiânia, pelas contribuições importantes em todos as etapas deste trabalho. 

 

À Profa. Dra. Celina Maria Turchi Martelli pelas sugestões no processo de 

redação do manuscrito. 

 

Ao Dr. José Luis Di Fábio, consultor da Organização Pan Americana da 

Saúde pelo estímulo e apoio financeiro para a realização deste projeto. 

 

Aos colegas do Departamento de Saúde Coletiva, em especial ao Prof. Renato 

Maurício de Oliveira, hoje chefe do departamento, pelo apoio em todas as fases desta 

trajetória e pela competente coordenação dos trabalhos de campo. 

 

À Dra. Cristina Borges Laval por sua valiosa colaboração em todas as fases da 

condução deste projeto. 

 

Ao Dr. Ronei Ribeiro e Dra. Luiza Helena R. Vilela pela competência na 

leitura e interpretação de todas as imagens radiológicas digitais. 

 

À equipe de campo do projeto de Vigilância de Pneumonias e a todos os 

profissionais de saúde que colaboraram na implementação do Sistema de Vigilância 

de Pneumonias em Goiânia. A participação de todos foi fundamental para o bom 

andamento em todas as etapas deste projeto. 

 

À mestranda Lícia Kamila Assis Melo pelo procedimento de 

georeferenciamento dos casos de pneumonia aqui analisados. 

 

 



iv 

Aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde do município de Goiânia 

que viabilizaram a implementação deste sistema de vigilância. 

 

A todos os meus colegas do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, 

em especial ao Prof. Dr. José Clecildo Bezerra Barreto, diretor desta unidade, pelo 

apoio e estímulo constantes durante todas as etapas desta trajetória. 

 

À João Borges Peres Júnior, pelo apoio final na catalogação das referências 

bibliográficas. 

 

Aos meus pais Joaquim Pires de Almeida (in memoriam) e Ornalinda 

Marcelina de Almeida, que sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, o meu 

carinho e respeito. 

 

À Organização Mundial da Saúde/Organização Pan Americana da Saúde; 

Fundação Bill e Melinda Gates; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia que financiaram 

este projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



v 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Lista de abreviaturas 

 
 
 
 
 

 



vi 

AEC Aleatoriedade espacial completa 
BL Borreliose de Lyme 
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
COMDATA Companhia de Processamento de Dados do Município de Goiânia 
DATASUS Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
DCJ Doença de Creutzfeldt-Jakob 
DPT Difteria, Pertussis, Tétano 
EGH Ehrlichiose granulocítica humana 
ESRI Environmental Systems Research Institute, Inc 
ETC Encefalite transmitida por carrapato 
FDA Food and Drug Administration 
FUNASA Fundação Nacional de Saúde 
GIS Geographic Information System 
GPS Global Positioning System 
HIB Haemophilus influenzae 
HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IC 95% Intervalo de 95% de confiança 
LH Listeriose humana 
LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
LTA Leishmaniose tegumentar americana 
LV Leishmaniose visceral 
MedCaribe Literatura do Caribe em Ciências da Saúde 
MEDLINE MEDlars onLINE, Literatura internacional  
MUBDG Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia 
OMS Organização Mundial da Saúde 
OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 
PAHO Pan American Health Organization 
PFGE Pulsed-field gel electroforesis 
PRC-AC Pneumonia radiologicamente confirmada adquirida na comunidade 
RR Risco Relativo 
SIG Sistema de Informação Geográfica 
SIGGO Sistema de Mapas Digitais de Goiânia 
TB Tuberculose 
TDR The Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases
WHO World Health Organization 

 



Sumário                                                                                                                                                                                            1                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Sumário 

 
 
 
 

 



Sumário                                                                                                                                                                                            2                                          
 

Dedicatória ....................................................................................................................i 

Agradecimentos .......................................................................................................... ii 

Lista de abreviaturas ....................................................................................................v 

Sumário ........................................................................................................................1 

Lista de figuras .............................................................................................................3 

Lista de tabelas .............................................................................................................6 

Apresentação ................................................................................................................8 

Resumo ......................................................................................................................12 

Abstract ......................................................................................................................15 

1. Introdução ..............................................................................................................18 

1.1. Sistemas de Informação Geográfica em vigilância em saúde .......................19 

1.2. Tipos de dados em análise espacial ..............................................................20 

1.3. Métodos de análise espacial .........................................................................21 

1.3.1. Estimativa Kernel ................................................................................26 

1.3.2. Análise de cluster hierárquico de vizinhos próximos ..........................31 

1.3.3. Estatística espacial scan ......................................................................36 

1.4. Aplicação das técnicas de Kernel e estatística espacial scan 

em doenças transmissíveis..............................................................................40 

1.5. Vigilância das pneumonias na infância ........................................................43 

2. Objetivos ................................................................................................................49 

3. Material e Métodos ................................................................................................51 

3.1. Área de estudo .........................................................................................52 

3.2. População de estudo ............................................................................... 55 

3.3. Georeferenciamento dos casos ...............................................................59 

3.4. Análise de dados .....................................................................................60 

4. Resultados ..............................................................................................................65 

5. Discussão ...............................................................................................................75 

6. Conclusões / Recomendações finais ......................................................................81 

7. Referências bibliográficas ......................................................................................84 

8. Anexos .................................................................................................................104 

 



Lista de figuras                                                                                                                                                                                 3                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Lista de figuras 

 



Lista de figuras                                                                                                                                                                                 4                                           
 

Introdução 

 

Figura 1. Representação esquemática do método de Kernel para avaliação da 

intensidade de uma distribuição de pontos em uma região. Adaptado de 

Bailey & Gatrell (1995)...............................................................................28 

 

Figura 2. Simulação de resultados de Kernel quártico: (a) alisamento produzido por 

valor pequeno de raio de influência (τ= 0,73km); (b) alisamento produzido 

pelo emprego de valor maior do raio de influência (τ= 4,9km)..................30 

 

Figura 3. Técnica de hierarquia de cluster. Processo esquemático da unificação 

 dos eventos em clusters hierárquicos, mostrado pelo dendograma. Cada um  

 dos pontos da figura representa um cluster. 

 Adaptado de Levine (2002)........................................................................35 

 

 

Material e Métodos 

 

Figura 4. Município de Goiânia com os 63 distritos censitários. ...............................53 

 

Figura 5. Nível sócio-econômico por distritos de acordo com a renda do chefe da 

família..........................................................................................................54 
 

Figura 6. Fluxograma do sistema de vigilância de pneumonias .................................57 

 

Figura 7. Fluxograma do processamento de dados, georeferenciamento e análise 

espacial ........................................................................................................64 

 



Lista de figuras                                                                                                                                                                                 5                                           
 

Resultados 

 

Figura 8.  Taxas de incidência de pneumonia  por 100.000 em crianças menores de 

cinco anos de idade. Município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001 ....68 

 

Figura 9. Mapa de distribuição de pontos dos 724 casos de pneumonia 

georeferenciados. Município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001 ........69 

 

Figura 10. Intensidade de casos de pneumonia evidenciada pela técnica de Kernel. 

Município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001......................................70 

 

Figura 11. Técnica de cluster hierárquico de vizinhos próximos.  

 Clusters de primeira e de segunda ordem. Município de Goiânia,  

 Maio/2000 a Agosto/2001...........................................................................71 

 

Figura 12. Áreas de risco de ocorrência de pneumonias pela estatística espacial scan . 

Cluster mais provável, Risco Relativo = 2,1 e cluster secundário 

significativo, Risco Relativo = 1,3..............................................................73 

 

 

 

 

 

 



Lista de tabelas                                                                                                                                                           6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Lista de tabelas 

 



Lista de tabelas                                                                                                                                                           7 
 

Introdução 

 

Tabela 1. Estudos utilizando as técnicas de análise espacial Kernel e estatística 

espacial scan, em eventos de saúde humana ...............................................42 

 

Tabela 2. Estudos utilizando os critérios da OMS para diagnóstico de pneumonia 

radiologicamente confirmada .....................................................................47 

 

Tabela 3. Hospitais participantes da rede de vigilância de pneumonias.....................58 

 

 

Resultados  

 

Tabela 4. Taxa de incidência de pneumonia em crianças menores de cinco anos de 

acordo com a linha de pobreza do município de Goiânia, Maio/2000 a 

Agosto/2001. ...............................................................................................66 

 
Tabela 5. Casos de pneumonia em crianças menores de cinco anos no município 

 de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001, analisados pela estatística 

 espacial scan................................................................................................74 

 

 

 

 

 

 



Apresentação                                                                                                                                                            8 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
Apresentação 

 

 



Apresentação                                                                                                                                                            9 
 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e as técnicas de análise espacial 

vêm se consolidando como ferramenta importante em saúde, e este tem sido um 

campo de meu interesse desde o período da realização do mestrado quando analisei 

cerca de 3500 casos de tuberculose notificados em Goiânia no período de 1985 a 

1994. Naquele momento, numa abordagem inicial, exploramos a distribuição da 

tuberculose no município de Goiânia tentando identificar as áreas de maior 

ocorrência da doença, assim como a distribuição das taxas de abandono de 

tratamento (Silva et al. 1996). Na mesma época, trabalhamos com uma abordagem 

do padrão espacial dos casos de hanseníase diagnosticados na cidade (Martelli et al. 

1995) e no ano de 1995 tive a oportunidade de visitar a Lousiana State University, 

localizada em Baton Rouge, Louisiana, um Centro de Referência da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para Sensoriamento Remoto e SIG aplicados em Saúde 

Pública. Na continuidade dos estudos sobre hanseníase utilizamos mapas de setores 

censitários para vigilância de doenças endêmicas (Ximenes et al. 1999). Ainda como 

parte de minha formação no campo do uso de SIGs tive a oportunidade de participar 

em 1997 de um curso, realizado em Brasília-DF, promovido pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro onde o tema 

“Introdução ao geoprocessamento - AtlasGis” foi abordado. Neste mesmo ano 

participei como instrutora na “Oficina de trabalho – Vigilância de Doenças 

Endêmicas em Áreas Urbanas”, apresentando o tema: “Técnicas de 

geoprocessamento e integração de bancos de dados”. Em 1998 fui convidada a 

ministrar treinamento básico em SIG em um Curso de atualização em epidemiologia 

promovido pelo Instituto Alfredo da Mata em Manaus, AM. Em seqüência à 

aplicação dos recursos do SIG em saúde exploramos algumas técnicas de análise 

espacial no estudo da distribuição da mortalidade neonatal e pós-neonatal em 

Goiânia (Morais Neto et al. 2001). 

 

No ano de 2002, já como aluna de doutorado do Programa de Pós-graduação 

em Medicina Tropical do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública – Área de 

concentração em Epidemiologia, tive a oportunidade de participar do curso 

“Advanced GIS Spatial Analysis, Spatial Statistic and Spatial Modeling Training 

Course for Spatial Epidemiological Problems” promovido pelo Geographic 

 



Apresentação                                                                                                                                                            10 
 

Information Science Center - University of California, Berkeley, com financiamento 

da Divisão de Vacinas e Imunizações da OMS/OPAS – Washington -  DC.  Ainda 

naquele ano participei como instrutora das oficinas de trabalho: (i) “Dados para 

tomada de decisão em saúde”, realizada em Brasília com o patrocínio da Fundação 

Nacional da Saúde e Centers for Disease Control and Prevention; (ii) “Métodos de 

Investigación Epidemiológica en enfermedades transmisibles” realizada em San 

José, Costa Rica, com financiamento da OMS/TDR (The Special Programme for 

Research and Training in Tropical Diseases) e OPAS - Washington, DC e (iii) 

“Métodos de Investigación Epidemiologica en enfermedades transmisibles” realizada 

na cidade de Antigua Guatemala, Guatemala, também financiada pela OMS/TDR e 

OPAS – Washington, DC. Ressalto também a minha participação em 2002 nos 

produtos gerados pelas atividades relacionadas ao projeto de pesquisa de Vigilância 

de pneumonias, no qual meu trabalho está inserido: (i) “Effectiveness of 

Haemophilus influenzae b conjugate vaccine on childhood pneumonia: a case-

control study in Brazil“ (Andrade et al. 2004) (artigo submetido para publicação no 

final do ano de 2002 e aceito no final de 2003); (ii) “The burden of childhood 

pneumonia in Goiânia, Brazil” (Andrade et al. 2002) e (iii) “Estudios de neumonías 

bacterianas en Goiânia” (Andrade & Silva  2002). 

 

  No ano de 2003 fui convidada pela OPAS – Washington, DC, para ministrar 

uma palestra com o tema: “El uso de sistemas de información geográfica en la 

vigilancia de las neumonías”, assim como ministrar o curso: “Introducción al Epi 

Info 2002” ambos na cidade de Montevidéo, Uruguay. Participei também como 

instrutora no Curso de Epi Info 2002 e III Curso Ibero-Americano de Epidemiologia 

Molecular em Doenças Emergentes – Fundação Oswaldo Cruz, realizado em 

Salvador, Bahia. Mais recentemente, participei da oficina de trabalho: “Sistemas de 

Informação Geográfica e suas aplicações em Vigilância à Saúde de base territorial” 

realizada na cidade de Goiânia, apresentando o tema “Vigilância de base 

populacional das pneumonias em Goiânia”. Como produtos neste ano ressalto: (i) 

“Avaliação do sistema de saúde na hospitalização de pneumonias em crianças 

menores de dois anos em Goiânia-GO” (Franco et al. 2003) e (ii) “Fatores 
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prognósticos da mortalidade neonatal para uso em triagem de recém nascidos de 

risco” (Weirich et al. 2003). 

 

Apesar do SIG ser uma ferramenta amplamente utilizada para o estudo do 

padrão de distribuição espacial de um grande número de doenças transmissíveis, o 

uso desta ferramenta ainda não foi explorado para o estudo das pneumonias 

adquiridas na comunidade. O objeto desta tese de doutorado é a aplicação de técnicas 

de análise espacial no estudo de pneumonias na infância em Goiânia, que é parte da 

linha de pesquisa coordenada pela Profa. Dra. Ana Lúcia Sampaio Sgambatti de 

Andrade, cujo projeto mais amplo, intitulado “Population based prospective 

surveillance of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae among 

children”, foi financiado pela OPAS/OMS, Fundação Bill e Melinda Gates e 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Neste 

estudo, implementou-se um sistema de vigilância prospectiva, ativa, de base 

populacional que viabilizou a identificação dos casos de pneumonia confirmados 

radiologicamente internados nos hospitais de Goiânia. Uma base de dados foi 

construída e todos os dados coletados foram armazenados em formato digital, 

ficando sob minha responsabilidade o gerenciamento destas bases de dados. A tese, 

apresenta uma revisão abordando as técnicas de análise de dados espaciais utilizadas 

para avaliar o padrão da distribuição espacial das pneumonias e o racional dos 

sistemas de vigilância de pneumonias na infância assim como os resultados do uso de 

ferramentas de análise no estudo das pneumonias. Em anexo encontra-se  um dos 

produtos em forma de artigo cientifico “Population-based surveillance of pediatric 

pneumonia: Use of spatial analysis in an urban area of Central Brazil”, aceito para 

publicação nos Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro (Qualis Internacional C). 
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Introdução: O Sistema de Informação Geográfica vem se constituindo em 

ferramenta importante na análise de dados espaciais e identificação de áreas 

potencialmente de risco em saúde, contudo ainda não foi aplicado no estudo das 

pneumonias, que representam importante causa de morbidade e mortalidade em 

crianças menores de cinco anos de idade nos países em desenvolvimento. Objetivo: 

Avaliar a distribuição espacial e identificar a ocorrência de clusters de pneumonias 

adquiridas na comunidade em crianças menores de cinco anos de idade na cidade de 

Goiânia. Metodologia: Os casos de pneumonia confirmados radiologicamente, 

detectados por sistema de vigilância de base populacional implementado no 

município, foram manualmente geocodificados pelo endereço de residência,  

utilizando-se como referência o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia e os 

programas SIGGO e ArcView. Dois padrões de análise espacial foram explorados – 

ponto e área (distritos). As populações foram obtidas do Censo 2000. O programa 

Spatial Analyst/ArcView foi utilizado na análise da densidade de casos (Kernel), 

levando-se em conta a distribuição de pontos. Para detecção de aglomerados 

espaciais por padrão de pontos (cluster hierárquico de vizinhos próximos) e áreas 

(estatística espacial scan) utilizou-se respectivamente os programas Crimestat e 

SaTScan. Resultados: No período de maio/2000 a agosto/2001 o sistema de 

vigilância detectou 724 casos de pneumonia, estimando-se uma incidência anual de 

566 casos por 105 crianças. O mapa cloroplético das taxas de incidência de 

pneumonia por distritos apresentou padrão difuso, em mosaico. Por outro lado, a 

utilização das técnicas de análise espacial mostrou padrão não aleatório da 

distribuição dos casos de pneumonia. A estatística espacial scan identificou 2 áreas 

de alto risco para ocorrência de pneumonia, incluindo um cluster “mais provável” 

(Risco Relativo= 2,1; p<0,01) localizado na região noroeste, compreendendo um 

único distrito do município, e um cluster secundário (Risco Relativo= 1,3; p=0,01) 

identificado na região nordeste da cidade. Observou-se que o padrão de distribuição 

espacial foi semelhante para as 3 técnicas, independente do tipo de unidade espacial 

de análise utilizada - ponto ou área. Conclusão: Este estudo evidenciou a 
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aplicabilidade dos sistemas de informação geográfica e análise espacial na 

identificação de áreas alvo de pneumonia para intervenções em saúde pública. 

 

Palavras chave: pneumonia adquirida na comunidade, sistema de informação 

geográfica, vigilância de pneumonia, epidemiologia espacial. 
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Spatial analysis techniques as a tool for surveillance of radiologically confirmed 

pneumonia in childhood in Goiânia, Brazil 

 

Introduction: Geographic Information System has been increasingly applied as an 

important tool to analyze spatial data and identify potential risk areas for health 

intervention. Nevertheless, so far it has not been applied to pneumonia which 

account for high rates of morbidity and mortality among children less than five years 

old in developing countries.  Objective: To asses the spatial distribution pattern and 

clusters of community-acquired pneumonia in children less than five years old in 

Goiânia, Brazil. Methods: All radiologically confirmed pneumonia cases, identified 

by the population-based surveillance system implemented in the municipality, were 

manually geocoded, according to their home address, using the available digitized 

map of the city and the SIGGO and ArcView softwares. Two spatial patterns were 

explored – point and area (districts). Population data was obtained from the 2000 

official Census. For spatial analysis the extension Spatial Analyst (ArcView) was 

used to estimate case densitity (Kernel), whereas Crimestat and SaTScan were 

used to detect, respectively, spatial clusters of point distribution (nearest neighbor 

hierarchical clustering) and areal distribution (spatial scan statistic). Results: From 

May/2000 to August/2001, 724 pneumonia cases were flagged by the surveillance 

system, yielding an annual incidence of 556 cases per 105 children. Chloropleth map 

displayed incidence rates by districts in a mosaic pattern. On the other hand, the use 

of spatial analysis depicted a non-random distribution pattern of pneumonia cases. 

Spatial scan statistic identified 2 high risk areas for pneumonia occurrence, including 

one most likely cluster (Relative Risk= 2.1; p<0.01) located in the northwest region 

of the city, and a secondary cluster (Relative Risk= 1.3; p=0.01) located in the 

northeast area of the municipality. The spatial distribution pattern was similar for the 

3 techniques applied regardless the spatial unity of analysis used - point or area. 

Conclusion: This investigation pointed out the usefulness of the Geographic 
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Information System and spatial analysis in identifying target risk areas of pneumonia 

for public health intervention.  

 

Key words: community-acquired pneumonia, geographical information system, 

pneumonia surveillance, spatial epidemiology   

 
 
 
 
 
 

 



Introdução                                                                                                                                                                18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
1. Introdução  

 



Introdução                                                                                                                                                                19 
 

1.1.  Sistemas de Informação Geográfica em vigilância em saúde 

 

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é formado por um conjunto de 

ferramentas computacionais com habilidade para capturar, editar, armazenar, 

relacionar, analisar e mapear dados georeferenciados (Bailey & Gatrell 1995, Briggs 

& Elliott 1995). Estes sistemas de mapeamento computadorizados permitem a 

produção de descrições detalhadas de condições geográficas e análise das relações 

entre os diversos componentes destas bases de dados espaciais (Cromley 2003). Para 

Boelaert et al. (1998) o SIG é, na realidade, a dimensão espacial anexada a dados, 

permitindo o mapeamento de eventos e possibilitando a análise da informação 

espacial em graus diferenciados. Em suma, é uma extensão da análise estatística que 

vincula dados epidemiológicos, sociológicos, clínicos e econômicos ao espaço 

(Ricketts 2003). Uma das características mais importantes de um SIG é a estrutura de 

múltiplas camadas de sua base de dados, em que a camada básica pode conter, por 

exemplo, os limites de uma região geográfica e as camadas subseqüentes podem 

conter dados de diferentes aspectos que podem ser mostrados de forma simultânea, 

numa sobreposição de camadas. Uma das habilidades mais simples de um SIG é sua 

capacidade de mostrar mapas com características incorporando diversos atributos 

(Boelaert et al. 1998, West Jr & Hess 2002). O SIG é uma ferramenta importante que 

adiciona conhecimentos na distribuição dos determinantes das enfermidades e 

eventos em saúde, uma vez que permite a aplicação de uma variedade de técnicas 

espaciais para descrever o padrão temporal e espacial de doenças, e relacioná-los a 

fatores ambientais e sócio econômicos. Dessa forma, pode ser usado para definir 

alvos de atuação para a prevenção de doenças (Higgs & Gould 2001). 

 

O fato de o SIG ser um programa que produz mapas e vincula bases de dados 

no contexto espacial, faz com que este sistema, assim como as ferramentas de análise 

espacial, possam ser implementados com finalidade de vigilância, monitoramento e 

estudo de diversos eventos em doenças infecciosas transmitidas ou não por vetores 

(Schellenberg et al. 1998, Machado-Coelho 1999, Fevre et al. 2001, Camargo-Neves 

et al. 2001, Barcellos & Sabroza 2001, Chaput et al. 2002). Além das doenças 

infecciosas as ferramentas de análise espacial têm sido também aplicadas na 
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avaliação de padrões de ocorrência de óbitos infantis (Leal & Szwarcwald 1997, 

Morais Neto et al. 2001, Shimakura et al. 2001) e em eventos crônicos como câncer 

(Kulldorff et al. 1997, Kulldorff 2001). É importante ressaltar sua crescente 

aplicação na avaliação da distribuição de eventos como crimes e óbitos por causas 

violentas (Jefferis 1998, Williamson et al. 1998, Silva 2000, Benevenuto Jr 2000, 

Beato Filho et al. 2001, Santos et al. 2001), assim como seu potencial no estudo de 

eventos em medicina veterinária (Norstrom et al. 2000, Ward 2002, Perez et al. 

2002). 

 

Na última década, a experiência acumulada no município de Goiânia na 

utilização do SIG associado a técnicas de análise espacial para eventos em saúde é 

evidenciada por trabalhos conduzidos em doenças endêmicas e na identificação de 

áreas de risco como a dengue (Maciel 1998, Siqueira Jr 2001). Adicionalmente, estas 

ferramentas vêm sendo utilizadas na avaliação dos padrões da distribuição espacial 

da mortalidade infantil no município  (Morais Neto et al. 2001).  

 

Com estas aplicações o SIG auxilia os epidemiologistas ao adicionar imagens 

descritivas às análises de dados tradicionais e permite a avaliação de aglomerados de 

eventos ao ser combinado com métodos estatísticos robustos pouco influenciados por 

valores extremos e/ou atípicos. Vale ressaltar que os recursos analíticos dos SIGs 

evoluíram rapidamente nos últimos anos, estando geralmente disponíveis em 

programas isolados, mas também, em alguns poucos casos, em sistemas 

completamente integrados (Rushton 2003). De acordo com Dunn e colaboradores 

(2001), o SIG é considerado a melhor abordagem para fornecer informações aos 

gerentes em saúde para a tomada de decisões. 

 

 

1.2. Tipos de dados em análise espacial 

 

A taxonomia mais utilizada para caracterizar os problemas de análise espacial 

considera três tipos de fenômenos espaciais ou dados em análise espacial: (i) eventos 

ou padrões pontuais, que são fenômenos expressos através de identificação de pontos 
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localizados no espaço e chamados de processos pontuais. Eventos como localização 

de fábricas, pessoas, crimes, ocorrência de doenças, e epicentros de um terremoto são 

exemplos de processos pontuais; (ii) superfícies contínuas, que são estimadas a partir 

de um conjunto de amostras de campo podendo estar distribuídas de forma regular ou 

não. Regra geral, são dados advindos de levantamento de recursos naturais incluindo 

mapas geológicos, ecológicos, etc; e (iii) áreas com contagens e taxas agregadas que 

são dados associados a levantamentos populacionais, podendo ter sido gerado através 

de censos ou estatísticas de saúde. Regra geral, os dados são agregados em unidades 

de análise geralmente definidas por polígonos fechados que normalmente se 

caracterizam por serem áreas fixadas do ponto de vista administrativo ou legal (ex: 

setor censitário, distritos, municípios) (Bailey & Gatrell 1995, Bailey 2001, Câmara 

et al. 2002). Ressalta-se que estes fenômenos são dependentes de escala, ou seja, sua 

identificação varia de acordo com a escala utilizada na construção do mapa (Bailey 

& Gatrell 1995). 

 

 

1.3. Métodos de análise espacial 

 

A análise espacial de eventos deve ser realizada levando-se em conta os três 

métodos básicos: (i) visualizar; (ii) explorar e (iii) modelar (Bailey & Gatrell 1995, 

Gatrell & Bailey 1996). Na visualização de dados espaciais observa-se que a 

demonstração gráfica de dados tem um papel importante na procura de padrões 

específicos de distribuição, sendo que, a construção de mapas é o modo 

classicamente usado para visualizar os dados. O advento de ferramentas do SIG e de 

mapeamento digital permitiu que esta abordagem se transformasse em algo 

relativamente rápido, simples e interativo. Dados pontuais, por exemplo, podem ser 

apresentados em mapas de pontos, da mesma forma como mapas temáticos 

(cloropléticos) podem ser utilizados para a visualização de dados de área. Por sua 

vez a aplicação de métodos exploratórios de dados espaciais implica na busca de uma 

descrição dos eventos apresentados, tentando gerar hipóteses ou mesmo modelos 

apropriados. Tais técnicas assumem pressupostos e em sua maioria, são consideradas 

robustas. No contexto da análise espacial o resultado dos métodos exploratórios pode 
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vir em mapas ou mesmo em alguns gráficos mais convencionais. Na maioria das 

vezes estes métodos enfatizam a visualização gráfica possibilitando a identificação 

de padrões, inter-relações, ou mesmo observações atípicas. A modelagem de dados 

espaciais, por outro lado, utiliza métodos que especificam modelos estatísticos e 

tentam estimar parâmetros. Preocupa-se com os fenômenos estocásticos, ou seja, 

aqueles que são sujeitos à incerteza, ou influenciados pelas leis de probabilidade. 

 

A diferenciação entre visualizar, explorar e modelar dados é um ponto 

importante, mas suas delimitações não estão bem definidas, uma vez que existe uma 

inter-relação entre estes métodos, os quais estão ligados num processo interativo. 

Esta diferenciação muitas vezes é feita na dependência do grau de manipulação dos 

dados que o método aplicado envolve. Estas abordagens são normalmente 

acompanhadas de interpretação intuitiva, e tem como objetivo determinar uma 

impressão inicial da área de estudo e de qualquer padrão óbvio presente. No entanto, 

como ressaltam Bailey & Gatrell (1995), deve-se estar atento para o fato que a 

interpretação intuitiva, do que possa ser um padrão aleatório, pode ser ambígua. A 

tendência atual é mesclar métodos de visualização e exploratórios devido à 

semelhança entre eles. Na prática a mescla dos dois procedimentos tem sido muito 

utilizada, e a denominação “visualização-exploratória” tem sido empregada 

(MacEachren et al. 1997, Haug et al. 1997). Neste contexto, utiliza-se uma 

integração dos procedimentos de visualização, ou seja, das ferramentas usadas para 

mapear dados espacialmente georeferenciados com os procedimentos exploratórios, 

que analisam os dados na tentativa de detectar padrões, identificar aglomerados, etc 

(Gatrell, 2003). Dependendo do fenômeno representado, seja ele, padrão de pontos, 

superfície contínua ou dados de área, deve-se utilizar métodos de análise apropriados 

para cada situação (Bailey & Gatrell 1995, Câmara et al 2002). 

 

Análise de padrão de pontos 

De acordo com Bailey & Gatrell (1995) o padrão de pontos é considerado o 

modo mais simples de representar dados espaciais. É definido como uma base de 

dados contendo uma série de localização de pontos numa determinada região de 

estudo onde ocorreu o evento de interesse. Em sua apresentação mais simples estes 
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dados espaciais contêm apenas coordenadas dos eventos. Em outros casos pode-se 

ter atributos adicionais relacionados a estes eventos que podem ser considerados em 

alguns tipos de análise (ex: sexo, idade, etc), neste caso, utiliza-se a denominação de 

padrão de pontos marcados (Gatrell et al. 1996, Carvalho & Câmara 2002). 

 

Ao observarmos a distribuição de qualquer evento epidemiológico (doença, 

acidentes, óbitos) a primeira pergunta é se a distribuição espacial destes eventos 

segue um determinado padrão (Bailey & Gatrell 1995, Carvalho & Câmara 2002). 

Os padrões de distribuição numa determinada região podem ser classificados em: (i) 

distribuição regular; (ii) padrão de aglomeração e (iii) distribuição ao acaso (Bailey 

& Gatrell 1995, Ward & Carpenter 2000). Em uma distribuição regular, os eventos 

se encontram igualmente espaçados, estando localizados mais ou menos à mesma 

distância de seus vizinhos mais próximos e dispersos na área de estudo, portanto, 

existe uma distribuição uniforme. Por outro lado, em um padrão de aglomeração, os 

eventos se encontram agrupados observando-se áreas substancialmente desprovidas 

de eventos. Por sua vez, em uma distribuição ao acaso, os eventos têm a mesma 

possibilidade de estar em qualquer lugar do espaço, ou seja, os pontos se distribuem 

aleatoriamente. Para Ward & Carpenter (2000), nesta última situação, existe uma 

mescla de distribuição aglomerada e uniforme. Em geral, o objetivo é observar se a 

distribuição de eventos tem tendência a exibir um padrão sistemático de distribuição. 

Conhecer a exata localização do evento permite a utilização de uma grande variedade 

de métodos analíticos que estão disponíveis para se avaliar o padrão espacial de 

distribuição (Gatrell et al 1996). 

 

O uso de pontos para localização de eventos no momento da construção da 

base de dados geográfica e durante o procedimento de análise minimiza problemas 

associados com as barreiras impostas pela delimitação de áreas administrativas 

artificiais. A aplicação de análise de padrão de pontos, assim como dos métodos 

baseados em SIG, oferecem uma grande flexibilidade para delinear a distribuição 

espacial dos eventos comparado com as abordagens tradicionais da epidemiologia, 

que requerem delimitações de áreas usualmente arbitrárias (Dunn et al. 2001). A 

localização pontual de eventos é fundamental para possibilitar a avaliação de seu 
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padrão espacial sem a necessidade de unidade de agregação de área predeterminada 

(Santos et al. 2001). 

 

Análise de padrão de áreas 

Assim como na análise de padrão de pontos na análise espacial de dados de 

áreas o interesse é detectar e explicar os padrões espaciais ou tendências dos valores 

aplicados à estas áreas (Bailey & Gatrell 1995, Gatrell et al. 1996, Bailey 2001).  

Quando os eventos estão agregados por municípios, bairros ou ainda setores 

censitários tem-se dados espaciais cuja localização está associada a áreas limitadas 

por polígonos, ou seja, sem localização exata dos eventos, somente de um valor por 

área. A forma usual de apresentação de dados agregados por áreas é o uso de mapas 

temáticos. A partir desta observação, assim como na distribuição de padrões de 

pontos, pode-se levantar algumas hipóteses, tais como: este padrão apresenta uma 

distribuição aleatória ou uma agregação definida? Existem agrupamentos de áreas 

com padrões diferenciados dentro da região de estudo? Para responder a estas 

questões utiliza-se técnicas de análise espacial de dados agregados por áreas. 

 

Um dos problemas básicos com dados agregados por área é que, para uma 

mesma população estudada, a definição das fronteiras das áreas afeta os resultados 

(Waller 2000). Ou seja, se os dados foram agregados para uma determinada área 

deve-se levar em conta que essa agregação pode ser oriunda de uma decisão 

administrativa arbitrária, e portanto, os padrões observados podem refletir os limites 

estabelecidos (Bailey & Gatrell 1995, Gatrell & Bailey 1996). Esse fato é chamado 

de “problema da unidade de área modificável”. Contudo deve-se levar em conta que 

para muitas situações o dado agregado é o único dado disponível para o estudo de 

alguns eventos (Carvalho et al. 2002).  

 

Ferramentas de análise  

As técnicas de análise espacial permitem visualizar regiões com concentração 

aparentemente alta de eventos e possibilitam determinar se o aparente aglomerado de 

casos ocorreu ou não ao acaso (Beato Filho et al. 2001). De acordo com Besag & 

Newell (1991) e Lawson & Kulldorf (1999) os testes estatísticos utilizados em 
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análise espacial podem ser agrupados em duas grandes categorias: (i) testes globais e 

(ii) testes focais. Em sua maioria os testes para identificação de aglomerados 

espaciais de doenças são testes para detecção de aglomerados globais, neste sentido, 

todos os casos para um atributo são processados. Esses procedimentos testam a 

presença de aglomerados sem ter a habilidade de identificar a localização do mesmo. 

Testes globais não definem a priori um local específico como possível localização do 

conglomerado. Desta forma, testam a hipótese de que não existe aglomerado na 

região contra a hipótese alternativa de que existe conglomerado sem especificar sua 

localização. Os testes focais para a identificação de aglomerados são usados quando 

se tem uma fonte primária pré-definida, ou seja, verificam a existência de 

aglomerados em regiões definidas a priori, antes da observação do evento. Testam a 

presença de aglomerados em áreas específicas, regra geral em torno de um foco 

suspeito de risco aumentado para uma doença (Besag & Newell 1991, Ward & 

Carpenter 2000). São especialmente úteis quando existe forte suspeita de um agente 

etiológico. Para Ward & Carpenter (2000) e Wakefield e colaboradores (2000) além 

das duas categorias descritas acima, pode-se considerar ainda uma terceira que são os 

testes de detecção de aglomerados. Nessa abordagem é possível identificar o local da 

ocorrência do aglomerado e testar sua significância estatística. Testes globais e testes 

de detecção de aglomerados complementam-se e têm uma boa aplicação no estudo 

espacial de aglomerados em diversos cenários epidemiológicos. 

 

Existem diversas técnicas disponíveis de análise exploratória espacial para 

detectar e mapear “áreas quentes” ou aglomerados. Dentre elas, destacam-se a 

técnica de Kernel (Bailey & Gatrell 1995, Kelsall & Diggle 1995, Rushton & Lolonis 

1996, Moura et al. 2002, Moura et al. 2002) e a estatística espacial scan, (Kulldorff 

et al. 1997, Sankoh et al. 2001, Cousens et al. 2001, Ward 2002, Chaput et al. 2002, 

Mostashari et al. 2003), os quais constituem-se em ferramentas que vêm sendo 

amplamente utilizadas em anos recentes. Para exemplificar a aplicação da ferramenta 

de análise espacial em vigilância em saúde, para o estudo da distribuição de eventos 

numa região, selecionou-se três técnicas:(i) estimativa Kernel; (ii) cluster hierárquico 

de vizinhos próximos e (iii) estatística espacial scan que estão detalhadas a seguir. 
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1.3.1. Estimativa Kernel 

 

A estimativa Kernel é uma técnica de interpolação exploratória que gera uma 

superfície de densidade para a identificação visual de “áreas quentes”. Entende-se 

como a ocorrência de uma zona quente como uma condição indicativa de alguma 

forma de aglomeração em uma distribuição espacial (Harries & La Vigne 2001). A 

estimativa Kernel é essencialmente um método de alisamento espacial para dados 

pontuais (Silverman 1986, Bailey & Gatrell 1995, Gatrell et al. 1996), embora já 

tenha sido aplicado para dados de área, particularmente em atlas eletrônicos (Braga 

et al. 1998). Dentre os procedimentos para estimar densidade de eventos a estimativa 

Kernel é a mais conhecida e a mais utilizada, desempenhando um papel importante 

no contexto epidemiológico (Gatrell et al. 1996). É uma técnica estatística, de 

interpolação, não paramétrica, em que uma distribuição de pontos ou eventos é 

transformada numa “superfície contínua de risco” para a sua ocorrência. Este 

procedimento permite filtrar a variabilidade de um conjunto de dados, sem, no 

entanto, alterar de forma essencial as suas características locais (Bailey e Gatrell 

1995). Para Cromley & McLafferty (2002), o estimador Kernel não é um método de 

detecção de cluster por si, mas, um método para explorar e mostrar o padrão de 

pontos de dados em saúde, e é útil a partir do momento em que gera uma superfície 

contínua a partir de dados pontuais.  

 

De acordo com Levine (2002) o estimador Kernel produz uma superfície 

contínua, com densidades calculadas em todas as localizações, desta forma, o 

investigador não precisa definir de forma arbitrária onde “cortar” a “área quente”.  

Contudo, é importante ressaltar que a interpretação dos resultados obtidos mediante a 

análise Kernel é subjetiva, e depende do conhecimento prévio da área de estudo. A 

técnica apresenta como uma das maiores vantagens a rápida visualização de áreas 

que merecem atenção, além de não ser afetada por divisões político-administrativas 

(Souza-Santos & Carvalho 2000). Portanto o estimador de intensidade é uma boa 

alternativa para se avaliar o comportamento dos padrões de pontos em uma 

determinada área de estudo, sendo considerado muito útil para fornecer uma visão 

geral da distribuição de primeira ordem dos eventos (Carvalho & Câmara 2002). 
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Originalmente a estimativa Kernel foi desenvolvida para se obter uma 

estimativa suavizada de uma probabilidade univariada ou multivariada a partir da 

amostra de uma observação, ou seja, um histograma suavizado. A estimativa de 

intensidade de uma distribuição de pontos é muito semelhante à estimativa de 

probabilidade de densidade bivariada (bivariate probability density). Para a aplicação 

da estimativa Kernel torna-se necessário a definição de dois parâmetros básicos: (i) 

raio de influência (τ) que define a vizinhança do ponto a ser interpolado e controla o 

alisamento da superfície gerada. É o raio de um disco, centrado em s, que é uma 

localização na região R, no qual pontos s1 vão contribuir para a estimativa da função 

de intensidade; (ii) uma função de estimação k (Kernel) com propriedades de 

suavização do fenômeno. O Kernel quártico ou função de quarta ordem  é a mais 

comumente utilizada.  

 

Se s representa uma localização em R  e s1,.... sn são as localizações das n 

observações então a intensidade, λ(s), em s é estimado por: 
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Onde k é uma função de densidade bivariada escolhida, ou seja, a função de 

estimação ou de alisamento, conhecida como Kernel. O parâmetro τ>0 é conhecido 

como raio de influência ou largura da banda e determina o grau de alisamento. Para 

qualquer opção de Kernel e raio de influência, valores de λτ (s) podem ser 

examinados em uma grade definida sobre a região R para produzir uma indicação 

visual da variação de intensidade na região estudada. 

 

A função bi-dimensional é ajustada sobre os eventos considerados compondo 

uma superfície cujo valor será proporcional à intensidade dos eventos por unidade de 

área. Esta função (Figura 1) realiza a contagem dos eventos dentro de uma região de 

influência, ponderando-os pela distância de cada um a uma localização de interesse 

(Câmara et al. 2002). Do ponto de vista visual, quando aplica-se o estimador de 
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intensidade sobre uma grade de localizações na área R pode-se pensar numa função 

tri-dimensional que “visita” cada ponto s na grade. A distância, para cada evento 

observado si que cai na área de influência, é medida e contribui para a estimativa de 

intensidade em s de acordo com sua distância de s. 
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Figura 1. Representação esquemática do método de Kernel para avaliação da 

intensidade de uma distribuição de pontos em uma região. Adaptado de Bailey & 

Gatrell (1995). 

 

 

Reconhece-se que a escolha da função Kernel a ser utilizada não é um ponto 

crítico, contudo a escolha do raio de influência é crucial no que se refere a 

significantes alterações da estimativa final (Kelsall & Diggle 1995, Bailey & Gatrell 

1995, Gatrell et al. 1996). Existem várias regras para se definir o melhor raio de 

influência. A extensão Spatial Analyst (versão 1.0) (ESRI 1997) do programa 

ArcView GIS (versão 3.2) (ESRI 1999) usa uma medida baseada na extensão da área 

coberta pela distribuição de pontos como raio de influência padrão. Esta medida é 

calculada pela menor dimensão (X ou Y) da extensão do tema de pontos dividido por 

30, ou seja,  τ=min(X,Y)/30. Bailey & Gatrell (1995)  sugerem a formula  τ = 

0,69(n)-0,2 escalonada pela área de estudo. Por outro lado, Williamson e 
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colaboradores (1998) propõem uma outra abordagem para definir o raio de influência 

baseando-se no uso da técnica da K-Distância de Vizinho Próximo (K-Nearest 

Neighbor Distance technique) que calcula, para um número definido K de vizinhos 

próximos, a distância média entre estes vizinhos. O uso desta abordagem implica na 

definição arbitrária do valor de K, ou seja, do número de vizinhos a serem 

considerados no cálculo do raio de influência.  

 

Na Figura 2 simulou-se dois padrões de alisamento variando os valores do 

raio de influência. Raio de influência mais amplo, como o utilizado na Figura 2b  

gera um maior alisamento com superfície mais homogênea, enquanto o alisamento 

produzido por valores pequenos da largura da banda gera um número maior de “áreas 

quentes” na região de estudo (Figura 2a). A escolha do padrão de alisamento é de 

importância fundamental na estimativa da densidade dos eventos e depende do 

objetivo do estudo e do tipo de evento estudado. Para identificar áreas específicas e 

de menor abrangência para atuação, valores menores de raio de influência podem ser 

mais indicados (ex: epidemias, doenças transmissíveis de alta letalidade), contudo 

esta abordagem pode gerar áreas múltiplas e pulverizadas de atuação. Se o objetivo é 

identificar áreas mais abrangentes para otimizar intervenções a largura da banda mais 

ampla torna-se a melhor opção. Se o objetivo do estudo é explorar os dados para a 

formulação de hipóteses diferentes raios de influência devem ser empregados 

(Silverman 1986). Na prática, para o cálculo do estimador Kernel, o investigador 

pode experimentar diferentes valores de τ gerando assim variações de intensidade até 

encontrar o padrão que melhor se adapte à região estudada refletindo a densidade 

local dos eventos (Bailey & Gatrell 1995, Cromely & McLafferty 2002). 
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Figura 2. Simulação de resultados de Kernel quártico:

(a) alisamento produzido por valor pequeno de raio de influência

(τ= 0,73km); (b) alisamento produzido pelo emprego de valor

maior do raio de influência (τ= 4,9km).  

 

O estimador Kernel apresenta como desvantagem o fato de não levar em 

conta a distribuição populacional onde os eventos estão inseridos. Se a população se 

distribuísse uniformemente na região, então um Kernel único de eventos seria 

apropriado. Contudo, uma vez que isto nem sempre ocorre, e a população tende, 

normalmente, a se concentrar em algumas áreas, métodos que levem em conta esta 

população devem, também, ser considerados (Sabel et al. 2000). Neste cenário 

epidemiológico assume-se que a intensidade de eventos vai variar com a densidade 

populacional (Bailey & Gatrell 1995). Essa abordagem também se aplica na 

comparação de dois processos espaciais (ex: casos/controles; homens/mulheres) 

(Kelsall & Diggle 1995). A análise mais simplificada consiste na comparação visual 

de mapas alisados para cada um dos processos (Santos et al. 2001). Contudo outras 

abordagens devem ser consideradas. O estimador Kernel como referido, avalia os 

eventos tendo o ponto como unidade de análise. Levando-se em conta que o dado 

populacional é agrupado e a unidade mínima oficial de agrupamento é o setor 
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censitário, ao atribuir-se ao centróide dessa região o dado populacional conhecido, 

tem-se a possibilidade de estimar a intensidade desse processo (população) através de 

uma função Kernel. Com essa abordagem Kelsall & Diggle (1995) consideram o 

problema da estimativa da variação espacial do risco relativo equivalente à 

estimativa da razão de duas densidades bivariadas. A razão entre as duas funções 

será a intensidade do risco (Carvalho & Câmara 2002) e o mapa produzido a partir 

dessa razão será um mapa de risco relativo (Sabel et al. 2000). 

 

 

1.3.2. Análise de cluster hierárquico de vizinhos próximos 

 

Análise de cluster é um termo genérico usado em um grande número de 

técnicas que tentam determinar se uma base de dados é composta por grupos 

distintos (Everitt 1994). De modo geral a análise de cluster é um método de 

classificação que utiliza a característica de certos objetos com o intuito de agrupá-los. 

Para Bailey & Gatrell (1995), a aplicação das técnicas de agrupamento em geral 

inicia-se de forma homogênea, de tal forma que, a análise de clusters divide as 

observações em grupos partindo do cálculo de uma matriz de dissimilaridade entre os 

pares de eventos. Técnicas de hierarquia de cluster do tipo agrupador, por exemplo, 

iniciam-se com os eventos separados e procede-se à união das observações mais 

semelhantes em clusters, com base em critérios pré-definidos. No cluster hierárquico, 

a distância entre vizinhos mais próximos freqüentemente é usada como medida de 

dissimilaridade. Existem diversos tipos de distâncias métricas disponíveis, mas a 

Euclidiana é a mais comumente usada por ser bastante intuitiva (Wu et al. 1999). Na 

análise hierárquica de cluster a menor distância entre dois objetos é primeiramente 

identificada e estes objetos são agrupados em um novo cluster. As distâncias entre 

estes clusters são calculadas, e estes por sua vez, podem ser agrupados num próximo 

nível (Peterson 2002). Bailey & Gatrell (1995) afirmam que a análise de hierarquia 

de aglomerados é um método exploratório de estatística multivariada para identificar 

agrupamento natural de objetos que pode ou não explorar a localização espacial 

destes eventos. Ressaltam ainda que técnicas espaciais de análise multivariada ainda 

são pouco desenvolvidas. 
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Métodos de hierarquia de cluster estão entre as mais antigas rotinas de 

aglomerados (King 1967, Everitt 1974) e dentre os métodos utilizados está o de 

vizinhos próximos (Johnson 1967, D’andrade 1978). A maioria das técnicas de 

hierarquia não tem a capacidade de agrupar os eventos ou os clusters identificados 

para um nível mais elevado de aglomeração. A rotina de cluster hierárquico de 

vizinhos próximos (nearest neighbor hierarchical clustering), implementada pelo 

programa Crimestat 2.0 (Levine 2002), é uma rotina de agrupamento de distância 

que une pontos com base em sua proximidade espacial. Ou seja, agrupa casos 

incidentes que estão espacialmente próximos. De forma geral, a rotina identifica 

aglomerados vizinhos de primeira ordem os quais representam os pontos que estão 

mais próximos que a distância limiar proposta e que tenham pelo menos o número 

mínimo de pontos determinados. Na seqüência da análise, os aglomerados de 

primeira ordem são tratados como pontos individuais que podem ser agrupados em 

aglomerados de segunda ordem e assim sucessivamente até que se atinja um único 

aglomerado ou que as condições estabelecidas não sejam mais atendidas (Levine 

2002). 

 

Ao se conduzir a análise hierárquica de vizinhos próximos alguns parâmetros 

devem ser definidos: (i) a distância limiar, que é a probabilidade de selecionar um 

par ao acaso; (ii) o número mínimo de pontos necessários para constituir um cluster e 

(iii) o tamanho da elipse que vai ser utilizada para identificar o local de ocorrência 

destes aglomerados. Se apenas pares de eventos estivessem sendo agrupados, então a 

distância limiar seria o parâmetro de maior importância a ser considerado. 

Utilizando-se o valor padrão definido pelo programa (p<0,5) aproximadamente 

metade dos pares seria selecionada ao acaso se os dados obedecessem a uma 

distribuição randômica. Contudo, uma vez que, além da distância limiar, utiliza-se o 

número mínimo de eventos na construção da rotina de análise a chance de encontrar 

aglomerados com este número mínimo de pontos é menor. 

 

A escolha dos valores desta distância limiar vai depender do objetivo do 

estudo. Para intervenções centradas numa localização particular o uso de uma 

distância limiar pequena pode ser apropriado; por outro lado, a identificação de áreas 
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mais amplas, em algumas situações, pode ser melhor que a seleção de micro-

ambientes. O número de eventos mínimos para definir um cluster é de suma 

importância na identificação dos aglomerados uma vez que o programa desconsidera 

a localização do ponto inicial se o cluster não congrega este número mínimo de 

pontos. Em geral o critério do número mínimo de pontos é mais crítico que a 

distância limiar, embora a última também possa influenciar os resultados. Levine 

(2002) sugere que a investigação pode ser realizada com diferentes critérios até que 

se encontre o critério que melhor se adapte à situação estudada. Por sua vez, a 

definição do tamanho da elipse a ser utilizada na visualização dos aglomerados 

identificados também é influenciada pelo objetivo do estudo. A rotina presente no 

programa disponibiliza a escolha de valores que vão de um a dois desvios padrões. A 

utilização de elipses construídas com base em um desvio padrão pode não ser o mais 

adequado para a visualização do evento em escala regional. Mais uma vez o 

investigador deve balancear a necessidade de identificar de forma acurada a 

localização do cluster versus a necessidade de facilitar a adequada visualização da 

área estudada. 

 

O cluster hierárquico de vizinhos próximos além de ser um método 

exploratório de análise espacial pode ser combinado com uma simulação de Monte 

Carlo (Barnard 1963). Nessa situação, pode ser então classificado como método de 

modelagem de padrão espacial de pontos, uma vez que utiliza técnicas para testar 

hipóteses comparando a distribuição observada a um modelo particular, o de 

aleatoriedade espacial completa (AEC). O modelo padrão para a AEC é que os 

eventos seguem um processo homogêneo de Poisson na área estudada, ou seja, os 

eventos são independentes e uniformemente distribuídos na região. Isto significa 

dizer que: (i) qualquer evento tem a mesma probabilidade de ocorrer em qualquer 

posição da região sob estudo, e (ii) a posição de qualquer evento é independente da 

posição de outro evento, ou seja os eventos não interagem uns com os outros. O 

interesse em utilizar-se a AEC respalda-se no fato dela representar o primeiro passo 

na testagem da hipótese de que as observações se distribuem de forma regular, 

aglomerada ou aleatória. De forma conceitual a distância limiar define a 

probabilidade de dois pontos serem agrupados ao acaso, o teste de significância 
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estatística avalia o intervalo de confiança em torno da distância dos vizinhos de 

primeira ordem. Se a probabilidade é 5% então aproximadamente 5% de todos os 

pares de casos seriam identificados numa distribuição aleatória. No entanto, a rotina 

hierárquica de vizinhos próximos leva em conta outros parâmetros, e a probabilidade 

de distribuição levando em conta estes parâmetros não é conhecida. Neste sentido, é 

necessária uma simulação de Monte Carlo considerando apenas os clusters 

hierárquicos de primeira ordem. Levine (2002) ressalta que testar a significância de 

clusters identificados pela técnica de cluster hierárquico de vizinhos próximos não é 

um procedimento simples. De forma geral a rotina avalia o número de clusters em 

cada simulação de acordo com os parâmetros estabelecidos para a base de dados real 

(distância limiar e número mínimo de pontos). O procedimento é realizado K vezes 

(K é definido pelo usuário, ex: 100, 1.000, 10.000). 

 

A técnica de cluster hierárquico de vizinhos próximos determina se existem 

aglomerados (ex: “áreas quentes”) na distribuição dos eventos utilizando um critério 

quantitativo. A identificação de aglomerados usando dados absolutos pode produzir 

uma falsa impressão uma vez que dados populacionais não são considerados. Além 

disso, o tamanho da área estudada é dependente do tamanho da amostra uma vez que 

o intervalo de confiança em torno da distância média aleatória é utilizado como um 

dos critérios. Uma outra desvantagem é a existência de um certo grau de 

arbitrariedade uma vez que o número mínimo de eventos a compor um cluster é 

definido pelo investigador, da mesma forma como a definição da probabilidade a ser 

empregada. Dentre as vantagens da técnica ressalta-se: (i) habilidade para identificar 

micro-ambientes geográficos onde exista concentração de eventos; (ii) pode ser 

aplicada para qualquer base de dados, independente da sua abrangência  (ex: 

município ou distrito urbano); e (iii) a ligação entre os diversos clusters encontrados 

pode ser visualizada através de clusters secundários ou ainda num nível de hierarquia 

mais elevado, ou seja, existem diferentes escalas de agrupamento de eventos que 

podem ser identificadas por esta técnica. 

 

O processo de unificação dos aglomerados identificados pela técnica de 

cluster hierárquico de vizinhos próximos pode ser graficamente representado de 
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forma espacial, através de mapas, ou ainda de forma não espacial através de árvore 

hierárquica, também chamada de dendograma. Na Figura 3, observa-se uma 

representação esquemática de um dendograma no qual a linha da base é representada 

por pontos isolados, ou seja, eventos individuais. Com base no grau de similaridade 

destes eventos ou nas suas características compartilhadas eles vão sendo agrupados, 

inicialmente em um primeiro agrupamento, identificado como cluster de primeira 

ordem. A partir deste ponto cada cluster passa a ser identificado como se fosse um 

evento isolado e de acordo com as premissas pré-estabelecidas vão sendo agrupados 

até alcançar o último agrupamento possível ou até que as condições estabelecidas 

não sejam mais atendidas. O dendograma é a representação gráfica dos vários passos 

do processo hierárquico de agrupamento (Wu et al. 1999).  A utilização desta forma 

de apresentação evidencia a ligação entre os eventos e os clusters identificados em 

seus diversos níveis. 
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Cluster 2a ordem 

Cluster 4a ordem 

Cluster 1a ordem 

Evento individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Técnica de hierarquia de cluster. Processo esquemático da unificação dos 

eventos em clusters hierárquicos, mostrado pelo dendograma. Cada um dos pontos da 

figura representa um cluster. Adaptado de Levine (2002). 

 

 

 

 



Introdução                                                                                                                                                                36 
 

Em saúde a utilização desta técnica tem sido pouco documentada. Em geral 

tem sido aplicada em situações onde o componente espacial não é explorado (Overall 

et al. 1993, Hines et al. 1995, Abdel-Halim & Abdel-Aal 1999, Wu et al. 1999) ou 

ainda é usada em combinação de abordagem espacial e não espacial (Schimitt et al. 

2000). A maioria dos exemplos disponíveis de sua aplicação explorando a 

localização espacial encontra-se na identificação de áreas de maior ocorrência de 

crimes (Grubesic & Murray 2001, Levine 2002). 

 

 

1.3.3. Estatística espacial scan 

 

A maioria dos métodos estatísticos para análise de cluster de dados pontuais é 

descritivo; conseguem detectar a localização do aglomerado sem fazer inferências 

estatísticas, ou por outro lado, conseguem fazer inferências sem ter a habilidade de 

detectar a localização do cluster. Esta é uma diferença básica da estatística espacial 

scan a qual possui a habilidade de realizar ambos os procedimentos, de tal forma 

que, uma vez que a hipótese nula é rejeitada consegue-se localizar a área específica 

do mapa que causou a rejeição (Kulldorff 1997). Inicialmente a estatística scan, ou 

estatística de varredura, foi usada para identificar cluster em uma única dimensão, ou 

seja, cluster no tempo (Wallenstein 1980, Weinstock 1981). Este método consiste em 

identificar o intervalo de tempo de uma determinada duração que contenha mais 

casos que qualquer outro intervalo de tempo do mesmo tamanho. Recentemente a 

estatística espacial scan bidimensional foi proposta para a investigação de 

aglomerados puramente espaciais (Kulldorff & Nagawarlla 1995, Kulldorff 1997). O 

método leva em conta a distribuição populacional irregular que influencia a 

distribuição destes pontos sob a hipótese nula (Turnbull et al. 1990, Kulldorf 1997), 

assim como a janela de varredura pode assumir qualquer forma e seu tamanho pode 

variar enquanto a área é varrida. Para Kulldorff (1997) o método pode ser aplicado 

em diferentes áreas, como na astronomia, geografia, zoologia e na epidemiologia na 

busca de aglomerados de doenças. 
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Dois tipos diferentes de modelos probabilísticos podem ser considerados 

quando se aplica a estatística espacial scan: (i) Bernoulli e (ii) Poisson. No modelo 

Bernoulli cada unidade de medida corresponde a uma entidade ou indivíduo que 

pode ter qualquer um dos dois status: “casos” ou “não casos”. Isto pode representar 

pessoas com ou sem a doença, ou ainda, pessoas com diferentes estágios de doenças, 

podendo significar casos e controles de uma população em geral, ou constituir o 

conjunto total da população. Os indivíduos em qualquer destas situações são 

identificados como pontos e sua localização constitui o processo pontual, ou ainda os 

eventos podem ser agregados para áreas pré-determinadas (estados, municípios, 

distritos, etc). No modelo Poisson o número de eventos em cada área é considerado 

como distribuído de acordo com a população sob risco conhecida. Sob a hipótese 

nula o número esperado de casos em cada área é proporcional ao tamanho de sua 

população. O modelo Poisson requer a contagem de casos e população para cada 

região de localização dos eventos (ex: municípios, distritos), assim como o 

conhecimento das coordenadas geográficas para cada uma destas localizações. Para 

qualquer um dos modelos descritos, Bernoulli ou Poisson, a estatística scan ajusta 

para a densidade populacional irregular presente em praticamente todas as 

populações, e a análise é condicionada ao número total de casos observados. A 

escolha de qual dos modelos deve ser utilizado, Bernoulli ou Poisson, está na 

dependência do tipo de dado disponível. Para dados binários o modelo Bernoulli é o 

indicado, por outro lado, para dados em forma de contagens de eventos o modelo 

Poisson é o indicado (Kulldorff 1997, Kulldorff 2003). 

 

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

se move através da área de interesse, ou seja, é uma estatística de varredura onde, o 

círculo é capaz de incluir diferentes conjuntos de áreas vizinhas. Na identificação do 

cluster, uma área é incluída se o seu centróide está contido na janela. Por razões 

práticas o centro da janela é posicionado apenas no centróide 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 50%, 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 
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conhecimento, a priori, do tamanho e da localização do aglomerado (Kulldorff 

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

um deles podendo conter uma série diferente de regiões vizinhas com a possibilidade 

de conter um aglomerado de eventos. Cada círculo geográfico criado inclui um set 

único de localizações ou áreas administrativas, e é tratado como um cluster em 

potencial através da comparação do número de casos dentro da janela com o número 

de casos esperados se os casos estivessem aleatoriamente distribuídos no espaço. 

Quando a base de dados é varrida na tentativa de identificar clusters com um número 

maior de casos que o esperado - clusters com altas taxas - isto equivale a um teste 

estatístico unicaudal. Para cada janela, o método testa a hipótese nula frente a 

hipótese alternativa que existe um risco elevado de ocorrência de eventos dentro 

desta janela em comparação com o exterior. Apesar da limitação imposta pelo nível 

mínimo de agregação para o qual o dado está disponível, o método pode detectar 

agregados espaciais independente de bordas geográficas predefinidas uma vez que 

combina qualquer número de localidades próximas no mesmo aglomerado (Kulldorff 

2001). 

 

Quando o tamanho da janela de varredura é fixa a estatística gerada leva em 

conta o número máximo de pontos na janela em qualquer momento. Com a variação 

do tamanho da janela, que ocorre na aplicação da estatística scan, isto não é mais 

possível, e assim, o teste de razão de verossimilhança (likelihood ratio test) é 

utilizado (Loader 1991). Para cada localização e tamanho da janela de varredura a 

hipótese alternativa é que existe uma taxa elevada dentro do círculo quando 

comparado com a região externa. A função de verossimilhança é maximizada para 

todas as janelas e aquela, com a máxima verossimilhança é considerada o cluster 

mais provável. Ou seja, o cluster que tem a menor probabilidade de ter ocorrido ao 

acaso. A razão de verossimilhança para esta janela constitui a estatística máxima da 

razão de verossimilhança. A sua distribuição sob a hipótese nula é obtida através da 

repetição desta análise num grande número aleatório de replicações do teste gerados 

sob a hipótese nula.  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 9999 
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repetições a hipótese nula é rejeitada no nível de 5% se o valor do teste estatístico 

com os dados não simulados estiver entre os 500 valores mais altos do teste 

resultante das repetições (Kulldorff 1997). Os cálculos são realizados pelo programa 

SaTScan, criado por Kulldorff  e colaboradores (1998),  que implementa este teste 

de varredura. Além do conglomerado mais verossímil o método também identifica 

conglomerados secundários com altos valores de verossimilhança. Alguns destes 

clusters podem estar relacionados ao cluster mais verossímil tendo áreas de 

sobreposição. Estes clusters secundários são de pouco interesse, entretanto a sua 

existência indica que, ainda que seja possível identificar a localização de um cluster, 

os seus limites exatos são imprecisos. Por outro lado, 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 aglomerado de maior 

verossimilhança. Para inferir se este cluster secundário é estatisticamente 

significativo pode-se comparar a sua razão de verossimilhança ao valor máximo da 

verossimilhança gerada pela simulação de Monte Carlo. Qualquer cluster secundário 

que esteja abaixo do nível de significância de 5% poderia rejeitar a hipótese nula. 

Este resultado é conservador uma vez que compara um cluster secundário da base de 

dados real com o cluster mais provável da repetição. Desta forma, os valores de p 

associados com esses conglomerados são conservadores, ou seja, tendem a ser 

maiores que os verdadeiros valores  (Kulldorf & Nagarwalla 1995, Kulldorff 1997, 

Kulldorf 2003).  Adicionalmente, na análise da presença de clusters estatisticamente 

significantes, além do ajuste pela distribuição populacional, a estatística scan 

incorpora a possibilidade de aplicação de métodos de análise que levam em conta o 

ajuste das variáveis potencialmente de confusão. Kulldorff e colaboradores (1997) 

avaliaram a mortalidade por câncer de mama em uma área nos Estados Unidos, para 

a identificação de clusters de maior ocorrência de óbitos. Nesse estudo os autores 

ajustaram os clusters detectados pela idade, paridade e raça, consideradas variáveis 

de confusão. 

 

Comparada com outros métodos estatísticos espaciais, a estatística scan 

apresenta vantagens que a torna indicada no rastreamento de cluster: (i) pode ser 

ajustada para a densidade populacional; (ii) pode ser ajustada por variáveis de 

 



Introdução                                                                                                                                                                40 
 

confusão; (iii) sua aplicação minimiza viés de pré-seleção uma vez que procura por 

aglomerados sem especificar seu tamanho e localização; (iv) o teste estatístico de 

razão de verossimilhança leva em conta testagens múltiplas informando um único 

valor de p ao testar a hipótese nula; (v) estima a localização aproximada do cluster 

que rejeitou a hipótese nula (Kuldorff et al. 1997). Por outro lado, uma das principais 

desvantagens do método consiste no fato de que os clusters são sempre definidos 

como círculos. Nessa situação, se uma área de baixa ocorrência de casos está rodeada 

por áreas com maior número de casos ela será sempre incluída no aglomerado, 

apesar de poder apresentar características diferentes (Sankoh et al. 2001). Ou seja, 

existe a tendência de identificar um aglomerado maior do que ele é, uma vez que 

regiões onde nenhum caso foi registrado podem ser incorporadas na identificação do 

cluster. Da mesma forma, uma outra desvantagem do método baseia-se no fato de 

que o uso de dados agregados para um determinado nível (por exemplo: distritos), 

implica na ausência de resolução para identificar aglomerados que afetem somente 

partes destas áreas (Kulldorff 2001).  

 

 

1.4. Aplicação das técnicas de Kernel e estatística espacial scan em doenças 

transmissíveis 

 

A última década testemunhou um grande número de publicações abordando 

doenças transmissíveis e uso de ferramentas de análise espacial associadas a SIG. 

Com o objetivo de identificar estudos que utilizaram as técnicas de Kernel e 

estatística espacial scan procedeu-se uma revisão sistemática da literatura nas 

seguintes bases de dados oficiais de referências bibliográficas: MEDLINE, LILACS, 

MedCaribe, Banco de teses da CAPES e publicações oficiais do Ministério da 

Saúde/FUNASA. Adicionalmente, utilizou-se o recurso de busca de artigos 

relacionados e busca nas páginas de internet da ESRI e SaTScan. Artigos 

publicados em português, inglês ou espanhol foram incluídos. Os unitermos 

utilizados na busca foram: transmissible diseases, infectious diseases, Kernel, 

estatística scan e SaTScan, de forma isolada ou combinada. O resultado dessa 

revisão encontra-se sumarizado na Tabela 1. Em sua maioria, os artigos identificados 
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foram publicados a partir do ano de 2001, o que sinaliza o recente avanço do uso de 

técnicas de análise espacial e SIG na área de saúde, mais especificamente no estudo 

de doenças transmissíveis. Observa-se que, de onze artigos identificados, um foi 

conduzido na Ásia, um na Europa e nove no continente americano, dos quais seis 

foram conduzidos e publicados no Brasil. É importante ressaltar que três dos artigos 

nacionais foram publicados no Boletim Epidemiológico do Ministério da 

Saúde/FUNASA, indicando que as ferramentas de análise espacial vêm sendo 

progressivamente incorporadas nos programas de controle do país para vigilância em 

saúde. Existiu uma similaridade nos objetivos definidos nos diferentes estudos, que, 

regra geral, consistia na avaliação da distribuição espacial dos eventos e na 

identificação de possíveis aglomerados. Vale destacar que, na condução desta 

revisão, identificou-se pelo menos treze artigos focalizando doenças transmissíveis 

em medicina veterinária  que utilizaram a estatística scan nas diferentes abordagens 

tais como temporal, espacial e/ou espaço/temporal (não incluídos na tabela).  
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Tabela 1. Estudos utilizando as técnicas de análise espacial Kernel e estatística espacial scan, em eventos de saúde humana  
Autor, Ano 
 

Periódico   Local/ Período Objetivo Técnica / Programa Resultados 

Zeman 1997 Int J Epidemiol República Checa, 
1987 - 1993 

• Distribuição espacial de encefalite transmitida 
por carrapato (ETC) e Borreliose de Lyme 
(BL) 

Kernel 
Rotina de programação em linguagem 
C para Linux 
ArcView GIS 2.0 

Áreas de “risco” com concentração de casos. A 
ETC apresenta maior padrão de aglomeração 
que a BL 

Souza-Santos e 
Carvalho 2000 

Cad Saúde 
Pública 

Rio de Janeiro, Brazil 
Jun/1992 - Jul/1994 

• Distribuição espacial do Aedes aegypti Kernel  
S-plus, versão 3.4 com módulo 
espacial 

Áreas com maior densidade de quarteirões 
positivos para larvas de Aedes. Identificação 
de áreas de risco para transmissão de dengue. 

Oliveira et al. 
2001 

Cad Saúde 
Pública 

Belo Horizonte,  Brasil 
1994 – 1997 

• Comparação dos padrões de distribuição 
espacial da leishmanione visceral (LV) canina e 
humana; 

• Identificação de áreas focais para intervenção 

Kernel  
MapInfo 3.1 
InfoMap software 

Áreas de maior densidade de cães infectados 
comparadas visualmente a áreas de maior 
densidade de casos humanos de LV 

Stone 2001 Biblioteca da 
ESRI 

Texas, EUA 
1995 – 1998 

• Distribuição espacial da tuberculose (TB) Kernel 
Estatística espacial scan 
ArcView GIS 
SatScan 

Áreas de maior densidade de casos de TB e 
áreas de risco para casos de TB. 
Áreas de risco de acordo com determinado 
padrão genético comparado aos demais casos 
de TB  

Moura et al. 
2002 

Boletim 
Eletrônico 
Epidemiológico 
- FUNASA 

Paraná, Brasil 
Nov/2001 – Jan/2002 

• Distribuição espacial de um surto de 
Toxoplasmose e prováveis fontes de 
contaminação e fatores de risco 

Kernel  
ArcView GIS 

Áreas de alta densidade de casos de 
toxoplasmose. 
Identificação de prováveis fontes de 
contaminação 

Moura et al. 
2002 

Boletim 
eletrônico 
Epidemiológico 
- FUNASA 

Paraná, Brasil 
Set/2000 – Nov/2000 
 

• Descrição de surto de doença diarréica aguda e 
prováveis fontes de infecção e fatores de risco 

Kernel 
 ArcView GIS 

Áreas com altas densidades de casos de 
ciclóspora 

Sabroza et al. 
2002 

Boletim 
eletrônico 
Epidemiológico 
- FUNASA 

Brasil 
1970 – 2001 

• Vigilância e monitoramento da Leishmaniose 
tegumentar americana (LTA); 

• Identificação de áreas prioritárias para 
intervenção 

Kernel 
Não informado 

Municípios com maior densidade de casos de 
LTA 

Siqueira Jr 2001 Banco de 
Dados 
Periódicos 
Capes 

Goiânia, Brasil 
1994-2000 

• Descrição do padrão espacial da progressão de 
casos de dengue; 

• Identificação de aglomerados de casos 

Estatística espacial scan SaTScan Áreas de cluster de alto e baixo risco para 
dengue por período 

Cousens et al. 
2001 

Lancet  Grã Bretanha
 Indeterminado - 2000 

• Investigação de aglomerados de Doença de 
Creutzfeldt-Jakob (DCJ) 

Estatística espacial scan SaTScan Identificação de clusters de alto risco para DCJ 

Chaput et al. 
2002 

Emerg Infect 
Dis 

Connecticut, EUA  
1997 – 2000 

• Distribuição espacial da Ehrlichiose 
granulocítica humana (EGH) 

Estatística espacial scan SaTScan Áreas de aglomerados de alto risco para EGH 

Sauders et al. 
2003 

Emerg Infect 
Dis 

Nova York, EUA  
Nov/1996 – Jun/2000 

• Identificação de aglomerados espaciais e 
temporais de Listeriose humana (LH) 

Estatística espaço/temporal scan 
SaTScan 

Aglomerados espaço temporais de LH 
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1.5. Vigilância das pneumonias na infância 

 

As infecções do trato respiratório representam importante causa de morbidade 

e mortalidade entre crianças menores de cinco anos de idade nos países em 

desenvolvimento, onde estima-se que ocorram mais de 4 milhões de óbitos tendo 

como causa básica especialmente as pneumonias de etiologia bacteriana (Murray & 

Lopez 1997, Mulholand 1999, WHO 1999). Em recente revisão sobre a causa dos 

óbitos na infância em 42 países em desenvolvimento, responsáveis por 90% dos 

óbitos em 2000, Black e colaboradores (2003) mostram que as pneumonias 

representam a segunda causa de óbitos, contribuindo com 21% da mortalidade em 

crianças com menos de cinco anos de idade. Para o Brasil, a taxa de mortalidade por 

doença respiratória aguda em menores de cinco anos em 1999 foi de 187/100.000 

crianças, para o país como um todo, e 133/10.000 crianças para a região centro-oeste 

(Duarte et al. 2002). Para o município de Goiânia, dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (Ministério da Saúde), indicam 

que a taxa de mortalidade específica para pneumonias foi de 15 por 100.000 crianças 

no ano de 2000 e que no mesmo período aproximadamente 30% das internações 

registradas pelo Sistema Único de Saúde foram por pneumonias. Esses valores 

elevados de internações por pneumonias podem estar superestimados uma vez que 

incorporam casos internados na rede de hospitais da cidade não distinguindo entre 

crianças residentes ou não no município. Um outro fator que pode explicar esta 

proporção elevada de internações por pneumonia é que casos internados como 

pneumonia podem não ter seu diagnóstico confirmado numa avaliação mais 

específica. Desta forma, recentemente implementou-se um sistema de vigilância de 

pneumonias no município utilizando-se  definição de caso com maior acurácia para 

confirmação do diagnóstico de pneumonia de acordo com critérios radiológicos 

estabelecidos pela OMS (WHO 2001). Detalhes deste sistema foram recentemente 

apresentados (Franco et al. 2003). 

 

Historicamente, as pneumonias não fazem parte do elenco de doenças 

consideradas de notificação compulsória. Por este motivo, informações relativas às 

pneumonias bacterianas são geralmente obtidas de dados coletados de sistemas de 
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vigilância de base laboratorial referentes às bactérias mais freqüentemente isoladas 

de casos de pneumonia na infância: Streptococcus pneumoniae e Haemophilus 

influenzae. No entanto, este tipo de vigilância, focaliza especialmente a emergência 

de resistência antimicrobiana de isolados bacterianos de casos hospitalizados não 

refletindo a real magnitude da enfermidade na população pediátrica (Chin et al. 1999, 

Andrade et al. 2001, Hoban et al. 2001). No ano de 1998, foi implementado nos 

Estados Unidos um sistema de vigilância laboratorial tendo como um dos objetivos a 

avaliação do efeito da vacina pneumocócica conjugada 7-valente (licenciada pelo 

Food and Drug Administration - FDA em 2001) na epidemiologia de doença 

invasiva. Esse sistema de vigilância ativo foi denominado “Active Bacterial Core 

Surveillance”, e abrange uma rede laboratorial composta por 10 estados americanos. 

Um dos métodos utilizados pelo sistema é a coleta de isolados de S. pneumoniae de 

casos identificados e sua sorotipagem (Pinner et al. 2003). No início da década de 90 

a Organização Pan-Americana da Saúde implementou uma rede de vigilância 

laboratorial e epidemiológica para determinar a prevalência de S. pneumoniae 

causador de doença invasiva, particularmente de pneumonias, e os padrões de 

susceptibilidade à penicilina na América Latina (SIREVA-VIGIA) (Di Fábio et al. 

2001). Recentemente, estudos sobre o H. influenzae também foram incluídos nessa 

rede (Andrade et al. 2001). No entanto, dados obtidos de vigilância laboratorial 

tendem a apresentar viés de seleção uma vez que priorizam principalmente a coleta 

de espécimes clínicas oriundas de casos graves, subestimando casos moderados e 

leves. Outro fator de viés nesse tipo de dado é a ausência de denominadores, o que 

dificulta a obtenção de coeficientes, e conseqüentemente, compromete a comparação 

da incidência de pneumonias nas diversas regiões (Hausdorff et al. 2000, Andrade et 

al. 2001).  

  

Idealmente, a identificação de agentes bacterianos causadores de pneumonias 

deve ser realizada por cultura de fluídos estéreis incluindo sangue e/ou líquidos 

corporais. No entanto, a sensibilidade da hemocultura para determinar a etiologia 

bacteriana das pneumonias é baixa (Hickey et al. 1996), mesmo em locais de alta 

prevalência de casos graves, com laboratório bem equipado e pessoal técnico 

qualificado (Arifeen & Breiman 2002). Somam-se a estes fatores os problemas 
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relacionados aos procedimentos de coleta, transporte e processamento dos espécimes 

clínicos e ainda, o uso prévio de antibióticos. Estima-se que aproximadamente 

metade das infecções respiratórias baixas seja causada pelo H. influenzae tipo b e 

S. pneumoniae (Mulholland 1999). Em boa parte das vezes, após colonização das 

vias aéreas superiores (nasofaringe) estas bactérias atingem o pulmão por 

contigüidade, não havendo bacteremia, o que dificulta a recuperação no sangue do 

agente etiológico (Forgie et al. 1992, Falade et al. 1997, Drummond et al. 2000). De 

acordo com Fedson & Musher (2003), 80% das pneumonias pneumocócicas 

representam pneumonias não bacterêmicas, enquanto Shann (1999) afirma que o H. 

influenzae não sorotipável é o responsável pela maioria das pneumonias não 

bacterêmicas. O agente etiológico das pneumonias em crianças poderia ser 

adequadamente identificado por punção pulmonar, no entanto, a necessidade de 

condições técnicas apropriadas e de pessoal especializado, tanto para a realização do 

procedimento quanto para lidar com potenciais complicações, limitam o uso deste 

método (Shann et al. 1984, Wall et al. 1986, Adegbola et al. 1994, Falade et al. 

1997).  

 

Levando-se em conta o baixo rendimento da hemocultura e que boa parte das 

pneumonias na infância são representadas por pneumonias não bacterêmicas, 

recentemente, a Organização Mundial da Saúde reuniu um grupo de especialistas 

para deliberar sobre a padronização de coleta de dados relativos à carga das 

pneumonias. O objetivo é criar uma fonte de dados homogênea com metodologia e 

definições comuns para viabilizar comparações entre estudos de avaliação de 

vacinas. Deste modo, a radiografia do tórax foi definida como um instrumento que 

reúne os requisitos necessários para a condução da vigilância de pneumonias na 

infância (WHO 2001), por constituir-se em prova direta da alteração anátomo-

patológica indicativa de pneumonia (Lagos et al. 2003). Os critérios para realização e 

interpretação da radiografia de tórax, como ferramenta de diagnóstico e vigilância 

das pneumonias, encontram-se em documento preparado por este grupo de expertos 

(WHO 2001). Uma das principais vantagens do uso do raio-X consiste na sua fácil 

implementação nas diversas regiões, além de constituir-se em método de alta 

especificidade para o diagnóstico das pneumonias bacterianas (Davies et al. 1996, 
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Swingler 2000). É importante destacar que a utilização da radiografia de tórax como 

instrumento de estudos epidemiológicos requer um processo de padronização de 

leitura entre os distintos observadores. Trabalho recentemente publicado por Lagos e 

colaboradores (2003), avaliando a reprodutibilidade da interpretação do raio-X de 

tórax após treinamento de vários observadores, verificaram que 73% dos centros 

avaliados apresentaram  índice Kappa maior que 0,50. É importante ressaltar que a 

metodologia proposta pela OMS não leva em conta o tempo de doença, que pode 

representar fator determinante no aparecimento da imagem radiológica do 

comprometimento pulmonar. Por exemplo, crianças atendidas nos serviços de saúde 

com tempo de duração de doença de aproximadamente seis horas tendem a ter menor 

probabilidade de apresentar sinais radiológicos de pneumonia do que crianças 

atendidas após trinta horas de aparecimento dos sintomas. Apesar desta limitação, os 

critérios propostos pela OMS para o diagnóstico de pneumonias radiologicamente 

definidas têm sido bastante explorados como mostra a Tabela 2, que sumariza 

informações de sete estudos conduzidos em diferentes continentes:  Ásia (Indonésia), 

Américas (Chile, Brasil e Estados Unidos) e África (Gâmbia e África do Sul). 

Embora esses estudos tenham utilizado a mesma metodologia para o diagnóstico de 

pneumonias, diferentes delineamentos foram empregados incluindo ensaios clínicos, 

coorte retrospectiva, estudo caso controle e estudos descritivos. Observa-se que três 

dos oito estudos referenciados foram conduzidos com o objetivo de avaliar a vacina 

Hib (Mulholand et al. 1997, Levine et al. 1999, Andrade et al. 2004) enquanto três 

foram realizados para avaliar a eficácia das vacinas pneumocócicas (7-valente e 9-

valente) (Black et al. 2002, Madhi et al. 2002, Klugman et al. 2003). O estudo 

conduzido em Lombok, Indonésia, foi delineado para subsidiar o programa de 

controle na avaliação do custo-benefício de se implementar a vacinação naquela 

região (Sutanto et al. 2002).  
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Tabela 2. Estudos utilizando os critérios da OMSa para diagnóstico de pneumonia radiologicamente confirmada.  
Autores, Ano
 

Local/ Período Objetivo Tipo de delineamento População de estudo Resultados 

Levine et al, 
1999 

Santiago, Chile  
Nov/92 - Mar/95 

Efetividade da vacinação contra o Hib  na prevenção de 
pneumonia cliínica e radiologicamente confirmada 

Coorte retrospectiva Crianças de 4 a 23 meses de 
idade 
 

Efetividade (IC 95%) 
• 22,0% (-7,0 – 43,0) 

Mulholland et 
al, 1997 

Gâmbia, África 
Mar/93 - Out/95 

Eficácia da vacina Hib na prevenção de pneumonias 
• efeito primário: pneumonia confirmada pelo 

isolamento do Hib 
• doença invasiva confirmada pelo isolamento do Hib. 
• efeito secundário: pneumonia definida 

radiologicamente 

Ensaio clínico 
randomizado duplo cego 
placebo controlado 

Crianças de 2 a 12 meses de 
idade 

Eficácia (IC 95%) 
• 100,0% (55,0-100,0) 

 
• 95,0%   (67,0-100,0) 
• 21,1%   (  4,6 - 34,9) 

Black et al, 
2002 

Califórnia, EUA 
Out/95 - Abr/99 

Eficácia da vacina conjugada pneumocócica heptavalente  
• efeito primário: infecção invasiva por pneumococo 

com sorotipos incluídos na vacina 7-valente. 
• efeito secundário: pneumonia clinica e 

radiologicamente definida 

Ensaio clínico 
randomizado duplo cego 
placebo controlado 

Crianças de 2 meses a 5 anos de 
idade 

Eficácia (IC 95%) 
• 87,5% (p=0,04) 

 
• 17,7% (4,8 –28,9) 

Sutanto et al, 
2002 
 

Lombok, Indonésia 
Fev/98 - Jan/99 

Determinar a incidência de pneumonias radiologicamente 
confirmadas em ambulatórios e hospitais. 
Determinar a mortalidade por infecções respiratórias 
agudas 

Vigilância prospectiva Crianças de zona rural menores 
de 2 anos  

Incidência: 1,8/100crianças ano 
Mortalidade: 33/1000 nascidos vivos 

Madhi et al, 
2002 
 

Soweto, África do 
Sul 
Mar/97 - Fev/98 

Determinar a carga das pneumonias radiologicamente 
confirmadas entre crianças infectadas ou não pelo HIV. 
Determinar o impacto potencial da vacina pneumocócica 
conjugada 9 valente 

Vigilância prospectiva Crianças de 2 a 60 meses de 
idade hospitalizadas com 
infecção respiratória baixa 

Infectadas pelo HIV: 63,7%, não 
infectadas: 42,4% 
 
Impacto: 8,5% 

Klugman et al, 
2003 
 

Soweto, África do 
Sul 
Mar/98 - Nov/01 

Eficácia da vacina pneumocócica conjugada 9 valente  
• efeito primário: episódio de doença pneumocócica 

invasiva causada por sorotipos incluídos na vacina em 
crianças com e sem infecção pelo HIV 

• efeito secundário: episódio de doença pneumocócica 
invasiva e pneumonia radiologicamente confirmada 
em crianças infectadas pelo HIV 

Ensaio clínico 
randomizado duplo cego 
placebo controlado 

Crianças de 28 dias a 84 dias de 
idade que não haviam sido 
vacinadas previamente ou 
recebido apenas BCG e/ou 
antipólio oral 

Eficácia (IC 95%) 
• HIV(+) 65,0% (24,0 –86,0) 

HIV (-) 83,0% (39,0 – 97,0) 
 

• HIV (+) 25,0% (4,0 – 41,0) 
 

Andrade et al, 
2004 

Goiânia, Brasil 
Mai/00 - Ago/01 

Efetividade da vacinação contra o Haemophilus influenzae 
em crianças com pneumonia radiologicamente confirmada 

Estudo caso-controle  Casos: crianças de 2-24 meses 
de idade com PRC-AC. 
Controles de vizinhança (1:2) 

Efetividade (IC 95%) 
31,0% (-9,0 – 57,0) 

aWHO, 2001; Hib: Haemophilus influenzae tipo b; PRC-AC: Pneumonia radiologicamente confirmada adquirida na comunidade; HIV: Vírus da imunodeficiência humana; DPT: Difteria, pertussis e tétano 
IC95%: Intervalo de 95% de confiança 
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Uma vez que a pneumonia na infância não é uma doença que faça parte da 

rotina de notificação dos agravos à saúde no Brasil, não existem dados 

epidemiológicos disponíveis, coletados de forma sistemática. Portanto, para avaliar a 

carga da pneumonia no município de Goiânia um sistema de vigilância prospectivo 

de base populacional foi implementado, integrando dados epidemiológicos, 

microbiológicos e moleculares (Andrade 2002). Utilizando-se a estrutura deste 

sistema de vigilância Andrade et al. (2004) delinearam um estudo caso-controle que 

detectou 31% de redução de pneumonias radiologicamente definidas após a 

introdução da vacinação contra o Hib em Goiânia. Adicionalmente, a implementação 

deste sistema de vigilância de pneumonias forneceu uma linha de base pré-

introdução da vacina anti-pneumocócica no Programa Nacional de Imunização e 

viabilizou a criação de uma base de dados digital, geocodificável  para explorar o uso 

do SIG como ferramenta de vigilância de áreas de risco de pneumonias no município 

(Andrade 2002). 
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2. Objetivos 
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 Analisar o padrão espacial de distribuição de casos de pneumonia em crianças 

menores de cinco anos do município de Goiânia. 

 

 Avaliar se o padrão de distribuição espacial de casos de pneumonia no 

município ocorre de forma aleatória. 

 

 Identificar  “áreas quentes” e de risco de ocorrência de pneumonias no 

município. 
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3. Material e Métodos
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3.1. Área de estudo 

 

O estudo foi conduzido no município de Goiânia, capital do estado de Goiás, 

localizado no Brasil-Central nas coordenadas geográficas 49o00’ - 49o45’ W e 

16o30’- 17o00’ S. Goiânia caracteriza-se por ser uma cidade urbanizada com 741 

quilômetros quadrados de extensão territorial (Figura 4). A população do município, 

de acordo com o censo mais recente é de 1.090.581 habitantes dos quais 90.576 são 

crianças menores de cinco anos de idade (IBGE 2002). A taxa de mortalidade infantil 

estimada para o município é de 15,5 por 1.000 nascidos vivos (Ministério da Saúde). 

O município encontra-se dividido em 1.066 setores censitários, que são a base 

operacional do censo demográfico, e são definidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) como a menor unidade espacial para os quais dados 

censitários e econômicos estão disponíveis (IBGE 2002). Essas unidades são 

agrupadas em 63 regiões censitárias, denominadas distritos censitários (Figura 4). 

Esses distritos compõem áreas do município relativamente homogêneas com relação 

ao status econômico e condições de vida da população. O IBGE e a Companhia de 

Processamento de Dados do Município (COMDATA) categorizam estes distritos em 

diferentes níveis sócio-econômicos utilizando como  ponto de corte, para a definição 

de linha de pobreza, a renda de até dois salários mínimos dos chefes de família. A 

legenda da Figura 5 identifica a proporção de chefes de família com renda até dois 

salários de acordo com distritos de residência. O município apresenta um padrão 

concêntrico de distribuição de renda com altas proporções de chefes de família com 

renda inferior a dois salários mínimos nos distritos de localização mais periférica. 

Através da avaliação dessa distribuição é possível identificar quatro grandes áreas de 

baixo nível sócio econômico, onde, 43 a 61% dos chefes de família residentes nestas 

regiões têm renda inferior a dois salários mínimos. Apesar de apresentarem baixo 

nível sócio econômico, no que se refere à distribuição de renda do chefe da família, 

estas regiões têm características distintas. As regiões noroeste e sudoeste 

correspondem a áreas de expansão urbana relativamente recentes com escassa infra-

estrutura. As regiões oeste e leste congregam uma população estabelecida há mais 

tempo e conta com infraestrutura mais adequada em relação às duas áreas 

mencionadas (IPLAN 1992).  
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Figura 4. Município de Goiânia com os 63 distritos censitários. 
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Figura 5. Nível sócio-econômico por distritos de acordo com a renda do chefe da 

família 
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3.2. População de estudo  

 

 

Um sistema de vigilância ativo de base populacional e com característica 

prospectiva, foi implementado no município em maio de 2000 com o objetivo de 

ampliar a detecção de meningites e pneumonias por Streptococcus pneumoniae e 

Haemophilus influenzae em crianças menores de cinco anos de idade em 

consonância com os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde 

(WHO 1999). A estratégia de implementação deste sistema de vigilância levou em 

conta a organização dos serviços de saúde do município e a rotina de atendimento de 

crianças com infecção respiratória aguda adotada pelos pediatras.  O fluxograma do 

sistema de vigilância dos casos de pneumonia, apresentado na Figura 6, mostra que, 

no nível ambulatorial (centros de saúde), as crianças eram atendidas pelos pediatras e 

aquelas que apresentassem sinais e/ou sintomas clínicos de pneumonia de acordo 

com os critérios estabelecidos pela OMS (WHO 1999), eram encaminhadas para a 

realização de radiografia de tórax. Ressalta-se que, em nosso meio, em caso de 

suspeita de pneumonia a radiografia de tórax é realizado de forma rotineira no nível 

ambulatorial. Desta forma, ainda nos centros de saúde, crianças com radiografia de 

tórax compatível com pneumonia de provável etiologia bacteriana, eram 

encaminhadas pelos pediatras para internação. O procedimento de internação era 

indicado independente do grau de gravidade da doença, ou seja, pneumonia leve, 

moderada ou grave. No município de Goiânia todas as solicitações de internação 

hospitalar são encaminhadas para uma central de internação (Central de Regulação 

Médica) para obtenção da guia de internação. Esta central conta com um sistema 

informatizado, integrado à Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Desta forma, a 

equipe de investigação monitorava diariamente a internação de crianças menores de 

cinco anos, residentes no município, com diagnóstico radiológico de pneumonia de 

provável etiologia bacteriana estabelecido pelo pediatra. Com este procedimento, as 

internações referentes a estes casos eram coletadas diariamente. Este sistema 

informatizado incluía um amplo espectro de hospitais de característica pública, 

privada e universitário que dispunham de atendimento pediátrico e que cobriam cerca 

de 90% das internações por pneumonia na cidade (Tabela 3). A cada solicitação de 
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internação o sistema designava o hospital para onde a criança deveria ser 

encaminhada levando em conta a disponibilidade de vagas e a proximidade com o 

local de residência da criança. No nível hospitalar, um dos integrantes da equipe de 

pesquisa fotografava todas as radiografias de tórax utilizando a câmera digital 

Mavica FD90 de acordo com o procedimento padrão estabelecido pela OMS (WHO 

2001). Ressalta-se que, ainda no nível hospitalar era conduzida uma busca ativa de 

casos de pneumonias que por ventura pudessem ter sido internados sem passar pela 

Central de Regulação Médica. Desta forma, todos os casos de pneumonia internados 

durante o período de estudo foram incluídos, independente do modo de ingresso na 

unidade hospitalar. Deste modo, uma base de dados foi construída para o 

armazenamento de todas as imagens digitais das radiografias. Estes arquivos digitais 

eram enviados a dois radiologistas previamente treinados de acordo com o guia de 

interpretação de radiografias de tórax, desenvolvido recentemente pela OMS, para 

diagnóstico de pneumonias de provável etiologia  bacteriana em crianças (WHO 

2001). Uma visita domiciliar era realizada para cada criança com pneumonia 

radiológica com o objetivo de verificar a exatidão do endereço de residência e 

realizar uma entrevista para obtenção de dados epidemiológicos. O tempo médio 

decorrido entre a internação e a visita domiciliar foi de 4 dias, de forma a minimizar 

perda de informação. Os dados de população utilizados no procedimento de análise 

foram obtidos no Censo 2000 (IBGE 2002).  O protocolo do estudo foi revisado e 

aprovado pelos comitês de ética regional e nacional. Consentimento informado foi 

obtido dos pais ou responsáveis pelas crianças. 
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Figura 6. Fluxograma do sistema de vigilância de pneumonias
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Tabela 3. Hospitais participantes da rede de vigilância de pneumonias  

Nome Característica 

Clínica Metropolitana Privado 

Hospital das Clínicas Universitário 

Hospital da Criança Privado 

Hospital Coração de Jesus Privado 

Hospital Dom Bosco Privado 

Hospital Ebenezer Privado 

Hospital Garavelo Privado 

Hospital Infantil de Campinas Privado 

Hospital Lúcio Rebelo Privado 

Hospital Materno Infantil Público 

Hospital Menino Jesus Privado 

Hospital Santa Bárbara Privado 

Hospital São Bernardo Privado 

Hospital São Carlos Privado 

Hospital São Judas Tadeu Privado 

Hospital e Maternidade São Miguel Privado 

Instituto Goiano de Pediatria Privado 

Pronto Socorro Infantil de Goiânia Privado 
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3.3. Georeferenciamento dos casos 

 

Utilizou-se o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG), produzido 

pela Companhia de Processamento de Dados do Município (COMDATA), que 

contém os limites geográficos do município com detalhamento em nível de ruas, 

quadras, lotes, setores censitários e distritos censitários. Este mapa foi usado como 

camada básica no georeferenciamento dos casos de pneumonia por local de 

residência. Para o georeferenciamento utilizou-se o programa SIGGO (versão 2.0) 

que é um Sistema de Mapas Digitais cujos dados são compostos principalmente pelo 

MUBDG. O SIGGO possibilita o processo de georeferenciamento através da 

localização de uma variável identificadora, que é a chave primária das unidades que 

compõem o MUBDG. Através da ferramenta de busca do SIGGO o local de moradia 

era identificado e a sua chave de identificação era manualmente anotada (PK do 

lote). Através desta chave de identificação foi possível atribuir a cada caso sua 

localização espacial (coordenadas X,Y), vinculando-se a camada de lotes à camada 

de casos. Neste procedimento utilizou-se o programa de sistema de informação 

geográfica ArcView GIS (versão 3.2) (ESRI 1999). Uma camada contendo a 

distribuição dos casos foi construída e, esta por sua vez, foi sobreposta à camada com 

as delimitações dos distritos censitários gerando um mapa digital com a localização 

dos casos de forma individualizada (Figura 7). Vale ressaltar que o mapa digital 

utilizado incorpora dados da última contagem populacional de acordo com os dados 

do Censo 2000. Apenas 19 (2,6%) endereços não foram localizados no mapa digital.  

Para estes casos utilizou-se um Sistema de Posicionamento Global (GPS) para 

identificar e geocodificar as coordenadas (X,Y) das residências destas crianças. Este 

processo foi realizado por um dos integrantes da equipe de campo e, desta forma, 

todos os casos de pneumonia identificados pelo sistema de vigilância foram 

geocodificados. 
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3.4. Análise de dados 

 

Análise exploratória dos dados populacionais foi realizada com o intuito de 

identificar os distritos com valores populacionais extremamente baixos. Para este 

procedimento utilizou-se o programa SPSS (Statistical Package for Social Science, 

versão 10.0.1). Ao todo, foram excluídos 7 de 63 distritos por apresentarem 

população de crianças menores de cinco anos inferior a 200, valor considerado 

extremamente baixo pela análise exploratória e assim estes distritos foram excluídos 

da análise espacial de agregados de área. As taxas anuais de pneumonia por 100.000 

crianças menores de cinco anos e respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 

95%) (Fleiss 1981) foram calculados por distrito e para todo o município. Nesta 

abordagem foi utilizado como numerador os casos de pneumonia em menores de 

cinco anos e como denominador a população de menores de cinco anos por distrito. 

Risco Relativo e respectivos IC95% foram calculados para as taxas de incidência de 

pneumonia de acordo com nível sócio-econômico tendo como referência a renda alta 

(3%-13%). Um mapa cloroplético mostrando as taxas de incidência (quebras naturais 

como ponto de corte) foi construído para finalidade de comparação da abordagem 

epidemiológica descritiva tradicional com os resultados oriundos da análise espacial. 

 

 O fluxograma apresentado na Figura 7 esquematiza o processo  de análise 

espacial de dados de ponto e de área. Inicialmente realizou-se análise espacial 

exploratória de padrão de pontos levando-se em conta as coordenadas (X,Y) dos 

casos de pneumonia por local de residência. Um mapa de distribuição de pontos foi 

construído utilizando-se o programa ArcView. A técnica de Kernel foi aplicada, 

através da extensão Spatial Analyst (versão 1.0) (ESRI 1997), para identificar a 

intensidade da distribuição dos casos de pneumonia no município. Esta é uma técnica 

de interpolação e suavização de dados apropriada para a aplicação em dados de 

localização pontual. Esta técnica envolve a disposição de uma superfície simétrica 

sobre cada ponto usando a largura de banda para definir o raio de influência, sem 

levar em conta a distribuição da população (Bailey & Gatrell 1995). Na aplicação do 

estimador kernel uma janela é movimentada ao longo da área do município e a 

intensidade dos casos de pneumonia é calculada dentro desta janela. Os casos 
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contidos nesta janela são ponderados de acordo com a distância até o centro do raio, 

que é a localização onde a intensidade está sendo estimada. Desta forma, a 

distribuição pontual é transformada numa superfície suavizada sendo apresentada 

como um mapa contínuo, representando os diferentes níveis de intensidade de casos. 

A quantidade de alisamento, ou seja, a largura do raio de influência foi definida 

como 3.000 metros, uma vez que este valor gerou uma representação adequada da 

distribuição dos casos de pneumonia no município minimizando o viés de 

superalisamento ou a ocorrência de padrões de distribuição sub-alisados. 

 

Análise hierárquica de vizinhos próximos foi aplicada para identificar grupos 

de casos espacialmente próximos utilizando-se o programa CrimeStat (versão 2.0) 

(Levine 2002). Esta abordagem, de distribuição pontual, compara a distância de cada 

caso ao seu vizinho mais próximo com a distância mínima de vizinho próximo 

esperada considerando uma distribuição randômica de pontos (D'andrade 1978). 

Com esta técnica dois ou mais casos de pneumonia são inicialmente agrupados 

(clusters de primeira ordem) tendo como referência o vizinho mais próximo do caso 

de pneumonia. Assim, estes pares de casos são subseqüentemente agrupados em 

clusters de segunda ordem. O processo é repetido até que todos os casos sejam 

agrupados num único cluster ou que os critérios definidos para o agrupamento não 

sejam mais atendidos. A significância estatística é testada apenas para os clusters de 

primeira ordem, através de uma simulação de Monte Carlo. Utilizou-se um nível de 

confiança de 95% e teste monocaudal e cada grupo deveria ter no mínimo cinco 

casos para ser considerado um cluster. Para identificar a localização aproximada dos 

clusters a técnica calcula a elipse de desvios padrões (standard deviational ellipse) 

que é a estatística que mede a dispersão dos eventos em duas dimensões. Para uma 

melhor visualização dos clusters, optou-se por utilizar dois desvios padrões na 

construção das elipses, o que permitiu uma cobertura de mais de 99% dos casos em 

cada cluster. Clusters de primeira ordem incluíram casos que eram mais próximos 

que à distância limiar definida e pertenciam a um grupo contendo pelo menos cinco 

casos. Uma vez identificados os clusters de primeira ordem, estes eram tratados 

como pontos e aglomerados subseqüentes eram investigados com o objetivo de 

produzir uma hierarquia de clusters. As camadas oriundas da aplicação desta técnica 
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de análise espacial foram agregados às demais camadas (casos e distritos censitários) 

e mostrados, em forma de mapas, pelo programa ArcView. 

 

 

A análise espacial de padrão de área para a identificação de clusters utilizou 

os distritos censitários como unidade espacial de análise. Este processo foi utilizado 

para testar se os casos de pneumonia, agrupados em distritos censitários, eram 

distribuídos aleatoriamente no município, e caso não fossem, testar a sua 

significância estatística. Para tanto, utilizou-se o programa ArcView para agrupar os 

casos de acordo com o distrito censitário de moradia (point-in-polygon). Desta 

forma, a estatística espacial scan  (Kulldorff 1997), que é um teste de detecção de 

cluster, foi aplicada para testar a hipótese nula de que não havia diferença 

estatisticamente significante entre o risco relativo (RR) de ocorrência de casos de 

pneumonia entre qualquer distrito ou agrupamento de distritos. Para levar em conta a 

sazonalidade da doença, clusters de pneumonia diagnosticados no período de maior 

incidência de casos (inverno: maio-agosto) foram testados e comparados com o 

período total de estudo. Os cálculos foram realizados pelo programa SaTScan 

(versão 2.1.3) (Kulldorff et al. 1998), construído especificamente para implementar a 

estatística espacial scan. O SaTScan aplica uma janela circular sobre o  mapa – 

janela de varredura, que se move sobre a região e é localizada no centróide de cada 

distrito. Este procedimento permite a definição do tamanho máximo do cluster a ser 

identificado podendo-se  utilizar qualquer valor que não englobe mais que 50% da 

população total. Em nosso estudo, a base de dados foi varrida na tentativa de 

identificar clusters em dimensão espacial variando de 0 a 30% da população total sob 

risco. Este valor foi estabelecido uma vez que este tamanho de cluster permite que 

distritos com poucas ocorrências de casos fiquem fora da área de varredura enquanto 

distritos com valores excepcionalmente altos de ocorrência de eventos sejam 

incluídos nesta janela (Kulldorff et al. 1998). Para cada janela de distinta posição e 

tamanho a técnica testa o risco de ocorrência de pneumonia dentro e fora da janela, 

com a hipótese nula de ausência de risco. A hipótese nula assume que o número de 

casos de pneumonia para cada distrito é proporcional às suas respectivas populações.  

Sob a hipótese nula de aleatoriedade espacial, o número esperado de casos em cada 
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janela é proporcional à soma das populações dos distritos cujos centróides estão 

inseridos no círculo. Desta forma, a estatística espacial scan é ajustada para 

distribuições populacionais heterogêneas. O risco relativo (RR) para cada uma destas 

áreas foi calculado como a razão dos casos observados pelos casos esperados.  A 

base de dados foi varrida para a identificação de áreas de alto risco,  ou seja, distritos 

em risco de apresentar excesso de casos de pneumonia. Este procedimento é 

equivalente a um teste estatístico unicaudal. Clusters foram identificados, pela janela 

de varredura, associado com a máxima verossimilhança e um teste de razão de 

verossimilhança foi aplicado. A distribuição da razão de verossimilhança e seu valor 

correspondente de p foi obtido pela simulação de Monte Carlo com 999 repetições 

randômicas. De acordo com Kulldorff (2003) este número de replicações é suficiente 

para assegurar poder estatístico satisfatório para todos os tipos de bancos de dados e, 

independentemente do número de simulações utilizadas, o resultado do teste de 

hipótese não é enviesado, resultando num nível de significância adequado. A 

hipótese nula foi rejeitada ao nível de 5% se o valor do teste estatístico dos dados 

reais, encontrava-se incluído entre os 50 valores mais altos do teste, resultante das 

repetições. Deste modo, o problema de múltiplas testagens, usando várias janelas de 

varredura, foi levado em conta e o erro tipo I ficou restrito a 5% (Kulldorff 2003). Os 

resultados oriundos da aplicação desta técnica de análise espacial foram mostrados, 

em forma de mapas, produzidos pelo programa ArcView.  
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Nos 16 meses de vigilância (maio/2000-agosto/2001) que foram analisados,  724 

casos incidentes de pneumonia foram confirmados, de forma independente pelos dois 

radiologistas. Este período de estudo inclui a alta sazonalidade (maio-agosto) e o 

período inter-sazonal (setembro-abril), respectivamente estações seca/fria e chuvosa. 

Estimou-se uma taxa anual de incidência de 556 casos por 100.000 crianças menores 

de cinco anos. A Tabela 4 evidencia que a taxa mais alta de incidência de pneumonia 

(919,3 por 100.000) foi detectada numa região de muito baixo nível de renda, onde 

estavam localizados 25,6% dos casos de pneumonia diagnosticados. Os distritos que 

concentram as rendas mais altas, de acordo com a proporção de chefes de família 

com renda superior a dois salários mínimos, apresentaram uma taxa de incidência 

estatisticamente inferior às demais regiões (renda intermediária, baixa e muito baixa, 

RR= 3,1; 3,6 e 3,8, respectivamente).  

 

Tabela  4. Taxa de incidência de pneumonia em crianças menores de cinco anos de 

acordo com a linha de pobreza do município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001. 
Taxa de incidência Nível 

socioeconômico 

No. 

Distritos 

No. 

Casos 

População 

<5 anos x 100.000    IC 95 % 

 

RR 

Renda alta   10 16   6.597    242,5       143,6 -   385,2 1,0 

Renda intermediária   20 237 31.686    748,0       657,5 -   847,4 3,1* 

Renda baixa   21 213 24.229    879,1       767,3 – 1.002,7 3,6* 

Renda muito baixa   12 258 28.064    919,3       812,6 – 1.036,2 3,8* 

Total   63   724 90.576    799,3        742,9 -   860,0    - 

IC 95% : Intervalo de 95% de confiança 
RR: Risco Relativo 
* P < 0,001 
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O mapa cloroplético apresentado na Figura 8 mostra as taxas de incidência de 

pneumonia de acordo com os distritos censitários. Vinte e um distritos, cujas taxas de 

incidência foram superiores a 857 casos por 100.000 crianças, congregaram 62,9% 

do total de casos e 42,0% da população total. A Figura 9 mostra um mapa de pontos 

com a localização espacial de cada caso de pneumonia. A aplicação da técnica de 

Kernel possibilitou visualizar uma distribuição espacial não randômica com as áreas 

mais escuras indicando “áreas quentes” de casos de pneumonia (Figura 10). O escore 

numérico apresentado na legenda da Figura 10 representa o número absoluto de 

casos de pneumonia por quilômetro quadrado. A técnica de hierarquia de vizinhos 

próximos, aplicada à distribuição de pontos, identificou trinta e três clusters de casos 

de pneumonia de primeira ordem e 3 clusters de segunda ordem (Figura 11). Os 

clusters de segunda ordem representados pelas três elipses maiores englobam áreas 

mais abrangentes enquanto os de primeira ordem compreendem áreas menores da 

vizinhança. Após 1.000 simulações de Monte Carlo, utilizando-se os mesmos 

parâmetros aplicados para os dados reais, foram identificados de um a três clusters 

atribuídos ao acaso. Desta forma, numa margem de erro de 5%, no máximo 2 (6%) 

dos clusters de primeira ordem encontrados poderiam ser atribuídos ao acaso. 

Dezoito dos aglomerados primários identificados apresentavam mais casos de 

pneumonia do que seria esperado se a distribuição fosse ao acaso, ou seja, 55% dos 

clusters primários identificados são reais quando se considera o número de eventos 

agrupados.
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Figura 8.  Taxas de incidência de pneumonia  por 100.000 em crianças menores de 

cinco anos de idade. Município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001.

Incidência pneumonia x 100.000 

Distritos censitários 

Km 4 622 0

N

0 – ≤ 245,5 
245,5  –  ≤ 515,5 
515,5  –  ≤ 857,0 
857,0 – ≤ 1277,9 

1277,9 – ≤ 2381,0 
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Figura 9. Mapa de distribuição de pontos dos 724 casos de pneumonia 

georeferenciados. Município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001.
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Figura 10. Intensidade de casos de pneumonia evidenciada pela técnica de Kernel. 

Município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001 
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Figura 11. Técnica de cluster hierárquico de vizinhos próximos. Clusters de primeira 

e de segunda ordem. Município de Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001 
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A Figura 12 mostra áreas de alto risco para ocorrência de pneumonias 

identificadas pela estatística espacial scan, a qual buscou por aglomerados que 

abrangessem menos que 30% da população total. Estas áreas de aglomerados 

representavam 28,7% da população total da área incluindo um cluster primário e 

quatro clusters secundários. O cluster mais provável (maior estatística de 

verossimilhança) ficou circunscrito geograficamente em um único distrito no 

noroeste do município (Risco Relativo = 2,1; p<0,01), com 69 casos observados 

onde eram esperados 33 casos de pneumonia. O cluster secundário significativo  

compreendeu 11 distritos da região nordeste com 186 casos observados comparados 

aos 142 casos esperados (Risco Relativo = 1,3; p=0,01). Estes dois clusters 

significativos representaram 35,3% do total de casos de pneumonias no município. 

Na Tabela 5 observam-se as respectivas taxas de incidência de pneumonia de acordo 

com os clusters identificados. Os clusters estatisticamente significativos identificados 

durante o período de maior sazonalidade da doença (maio-agosto) foram similares 

aos identificados durante todo o período de estudo, com sobreposição de áreas de 

risco independente do período sazonal analisado (dados não mostrados). Isto era de 

se esperar uma vez que a maioria dos casos ocorreu durante o período de maior 

sazonalidade.   
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Figura 12. Áreas de risco de ocorrência de pneumonias pela estatística espacial scan. 

Cluster mais provável, Risco Relativo = 2,1 e cluster secundário significativo, Risco 

Relativo = 1,3 
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Tabela 5. Casos de pneumonia em crianças menores de cinco anos no município de 

Goiânia, Maio/2000 a Agosto/2001, analisados pela estatística espacial scan. 

        No. Casos Tipo de 

Cluster 

No. 

Distritos Observados    Esperados 

População 

   <5 anos 

Incidência 

x 100.000 
RR* 

P 

valor† 

Mais provável 1     69                 33   4.067 847,7 2,1   0,002 

Secundário 11   186               142 17.433 533,1 1,3   0,014 

Secundário 3     66                 44   5.391 611,7 1,5   0,152 

Secundário 1       9                   3     443      1.015,1 2,5   0,687 

Secundário 1     14                   9 1.143 612,0 1,5   0,999 

 * Risco relativo 

 † 999 simulações de Monte Carlo 
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Neste estudo, três técnicas de análise espacial foram utilizadas para avaliar o 

padrão de distribuição espacial das pneumonias detectadas pelo sistema de vigilância 

implementado no município. As técnicas de estatística espacial aplicadas revelaram 

claramente a distribuição não randômica dos casos de pneumonia no município. 

Avaliadas em conjunto, as três metodologias de análise geraram padrões de 

distribuição espacial comparáveis. Enquanto o método de Kernel e a técnica de 

cluster hierárquico de vizinhos próximos não levaram em conta a distribuição da 

população sob risco, os resultados da estatística espacial scan são ajustados pela 

distribuição populacional no nível dos distritos.  O fato do Kernel ser uma técnica de 

fácil aplicação faz com que ela seja bastante empregada na identificação de focos em 

potencial ou surtos de eventos, os quais necessitam pronta intervenção para impedir 

sua propagação (Souza-Santos & Carvalho 2000, Moura et al. 2002, Santos et al. 

2001). Por sua praticidade e facilidade de aplicação no planejamento de atividades 

dos serviços de saúde, a técnica de Kernel é indicada para identificar áreas onde 

casos de pneumonia estão ocorrendo de forma mais concentrada. 

 

O uso de um sistema de informação geográfica e de estatística espacial 

permitiu a identificação de áreas de risco de pneumonia em crianças menores de 

cinco anos em área urbana. Os dois métodos que exploraram o processo pontual de 

distribuição dos eventos evidenciaram aglomeração de casos de pneumonia em áreas 

marcadamente análogas.  A técnica de estatística espacial scan calculou uma razão 

de máxima verossimilhança de casos de pneumonias levando em conta a população 

de menores de cinco anos e identificou os grupos de distritos censitários que 

rejeitaram a hipótese nula de ausência de cluster. Uma vez que cada técnica baseia a 

detecção de cluster em critérios próprios, apesar de áreas diferentes terem sido 

identificadas em cada método, a sobreposição de alguns distritos indicou que os 

diferentes métodos ilustram elementos diferentes de um mesmo cluster. Desta forma, 

estas técnicas de análise espacial produzem melhores resultados quando utilizadas 

em conjunto ao invés de isoladamente. 
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A análise utilizada mostrou que a combinação de um sistema de vigilância 

adequado com a aplicação de técnicas de análise espacial implementa o 

entendimento da epidemiologia das pneumonias. Desta forma, áreas caracterizadas 

por assentamentos recentes e populosos, aliado a baixo nível sócio-econômico, 

estavam fortemente associadas ao risco de adquirir pneumonia. De fato a associação 

entre pneumonia e baixo nível sócio-econômico tem sido bem documentada em 

estudos observacionais (Fonseca et al. 1996, Berman et al. 1983). Em nossa 

abordagem espacial, risco aumentado de pneumonia foi observado em um distrito 

localizado na região considerada de muito baixo nível de renda, no noroeste da 

cidade, onde a estatística espacial scan identificou o cluster mais provável (RR= 2,1; 

p <0,01). Um cluster secundário foi detectado em área pobre da região leste (RR= 

1,3; p=0,01); contudo a população nesta área tem uma infraestrutura urbana melhor 

estabelecida ao se comparar com a região noroeste. A técnica de cluster hierárquico 

de vizinhos próximos identificou conglomerados de pneumonia nesta mesma região 

noroeste, porém distribuída de forma um pouco mais esparsa.  Uma vez que esta 

técnica considera o processo de distribuição pontual seus resultados não são 

influenciados pelos limites geográficos dos distritos. Estes clusters são compostos de 

distritos urbanos que concentram áreas sem infraestrutura sanitária. Foram 

originados por migrações interdistrais e migrantes vindos de municípios pobres da 

vizinhança que se concentraram na região noroeste do município de Goiânia. 

 

A relação entre pneumonia e mortalidade infantil tem sido tradicionalmente 

relatada na literatura através de estudos descritivos (Garenne et al. 1992, Shann & 

Steinhoff 1999, Williams et al. 2002). Um risco aumentado de mortalidade por 

pneumonia em crianças tem sido associado à desnutrição (Tupasi et al. 1988, 

Escobar et al. 1976, Victora et al. 1999). No Brasil, a pneumonia na infância tem um 

papel importante na mortalidade infantil sendo responsável por 10% do total dos 

óbitos na infância (Victora et al. 1999). Estudo recente da distribuição espacial da 

mortalidade infantil conduzido em Goiânia, identificou presença de cluster de 

mortalidade pós-neonatal na região noroeste do município (Morais Neto et al. 2001) 

sobrepondo-se ao cluster de pneumonia identificado pelas técnicas de análise 

espacial utilizadas neste estudo. A relação entre o aumento de mortalidade por 
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pneumonia em crianças e a proporção de famílias com renda muito baixa já foi 

relatada no passado (Payling-Wright & Payling-Wright 1945). Mais recentemente, 

Szwarcwald et al. (2002), examinaram a associação entre a taxa de mortalidade 

infantil e o padrão espacial da pobreza no Rio de Janeiro e mostraram que a 

concentração espacial de pobreza era um dos melhores preditores de mortalidade 

infantil. 

 

O uso da abordagem epidemiológica tradicional, como evidenciado no mapa 

cloroplético, possibilitou a identificação de áreas com altas taxas de incidência de 

pneumonia, acima de 857 por 100.000 crianças. Estas áreas em conjunto, 

representaram 63% do total de pneumonias no município. Apesar do número de 

casos identificados pela análise epidemiológica tradicional ser quase o dobro dos 

casos detectados pela análise de risco espacial (35%), a primeira identificou áreas 

mais dispersas na região de estudo. Por outro lado, as ferramentas e as técnicas de 

análise espacial aplicadas neste estudo foram capazes de delimitar regiões de risco, 

otimizando áreas alvo prioritárias para intervenções educativas ou preventivas. Neste 

sentido, elas revelaram o que não seria facilmente identificado pelo mapeamento das 

taxas de incidência de pneumonia por distrito ou pela plotagem da localização 

pontual dos casos de pneumonia. Embora setores censitários sejam o menor nível de 

resolução geográfica com dados populacionais atualmente disponíveis, este tipo de 

unidade espacial iria certamente produzir um grande número de setores censitários 

sem ocorrência de pneumonia e/ou com pequena população, esta última gerando 

taxas de incidência instáveis. Em regiões em desenvolvimento, recursos destinados a 

programas preventivos devem priorizar comunidades onde o custo-efetividade destes 

procedimentos possa ser maximizado. 

 

A utilidade dos SIG’s e de técnicas de análise espacial na informação em 

saúde dependem da qualidade dos dados (Moore & Carpenter 1999). Algumas 

considerações metodológicas sobre o sistema de vigilância de pneumonias 

estabelecido no município devem ser enfatizadas. Os dados são provenientes de fonte 

primária coletados em paralelo, independente da fonte oficial. A definição de caso de 

pneumonia baseada na radiografia do tórax apresenta uma alta especificidade no 
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diagnóstico de pneumonias. A radiografia de tórax é um exame factível aplicado de 

forma rotineira no diagnóstico de pneumonias no nosso meio. No presente estudo, a 

seleção de casos de pneumonia adquirida na infância compreendendo todos os níveis 

de gravidade da doença minimizou viés de seleção. Isto permitiu inferências para a 

população alvo de crianças com até cinco anos de idade. Assim, estes resultados 

tendem a reproduzir o cenário clínico observado no nível ambulatorial. Além disso, a 

característica populacional do estudo, aprimorou a representatividade dos casos, 

viabilizando maior validade externa dos resultados. Desta forma, os casos de 

pneumonia adquiridos na comunidade aqui detectados são os mais representativos 

possíveis de uma abordagem de base populacional. No entanto, a probabilidade de 

não detecção de casos de pneumonia submetidos a tratamento presuntivo, e, portanto, 

não encaminhados para radiografia de tórax, deve também ser considerada. Contudo, 

em nossa região, a radiografia de tórax é universalmente utilizada para confirmar 

casos suspeitos de pneumonia.  

 

Assim, neste estudo a validade externa dos casos de pneumonia viabilizou a 

utilização do SIG, aliado às técnicas de análise espacial na identificação de áreas de 

risco para pneumonias. A abordagem de vigilância baseada em SIG pode contribuir 

na prevenção da morbidade e da mortalidade por pneumonias uma vez que ela 

oferece uma ferramenta adequada na definição de áreas para planejamento de ações 

primárias de saúde, apoiando o programa de controle na implementação das 

coberturas de vacinação de pneumonia. No cenário de Goiânia ações de saúde são 

organizadas tendo como referência os distritos censitários ou ainda a agregação 

destes distritos. Desta forma, a estatística espacial scan torna-se a melhor opção para 

convencer os gestores em saúde que é possível otimizar recursos utilizando a 

epidemiologia espacial. 

 

A nosso ver, este é o primeiro sistema de vigilância de pneumonias adquiridas 

na comunidade em menores de cinco anos implementado em larga escala e 

conduzido numa área geográfica bem definida no Brasil. Os dados aqui utilizados 

estão em consonância com recentes esforços da OMS para implementar e padronizar 

a vigilância de pneumonia pediátrica em países em desenvolvimento. Finalmente, o 
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presente estudo é uma demonstração importante de como o SIG, aliado a técnicas de 

análise espacial,  pode ser incorporado na rotina de vigilância de doenças infecciosas 

servindo de guia para o atendimento pediátrico e implementação de vacinas. 
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Os estudos epidemiológicos muito se enriqueceram com o aporte da 

distribuição espacial dos eventos. Neste estudo, a utilização do SIG facilitou a 

vinculação entre a epidemiologia descritiva e a analítica auxiliando na formulação de 

hipóteses causais nas pneumonias. A experiência acumulada pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia na utilização do SIG  em estudos de morbidade e 

mortalidade de doenças transmissíveis, aliado à disponibilidade de aplicativos 

necessários para a implementação do SIG, foram de fundamental importância para 

garantir a exeqüibilidade da presente investigação. Destaca-se que a estrutura básica 

da construção e atualização do mapa digital do município encontra-se bem 

desenvolvida, tornando o uso do SIG, neste cenário, um procedimento relativamente 

fácil e simples que gera respostas rápidas para tomada de ação em saúde pública.  

 

No caso específico das pneumonias, a aplicabilidade do SIG estará na 

dependência da validade externa dos dados coletados. Neste trabalho, os dados do 

período de 2000 a 2001 foram representativos dos casos de pneumonia confirmados 

radiologicamente, uma vez que eram oriundos do sistema de vigilância de 

pneumonias implementado no município de Goiânia. Nesse contexto, foi possível a 

utilização das ferramentas de análise espacial para visualizar o padrão da distribuição 

das pneumonias no município, além da identificação de áreas alvo para atuação dos 

programas de controle. Nosso estudo evidenciou consistência entre os resultados 

advindos da abordagem exploratória de pontos e aqueles obtidos por análise espacial 

de área que incorpora dados populacionais.  

 

Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia planeja  

incorporar os casos hospitalizados por pneumonias como eventos sentinela na 

infância no sistema de monitoramento e acompanhamento de eventos em saúde do 

município, com o objetivo de avaliar a atenção básica à saúde e subsidiar a atuação 

do Programa de Saúde da Família. Para a continuidade do uso do SIG e de técnicas 

de análise espacial, na vigilância das pneumonias, identifica-se a necessidade da 

estruturação de um sistema oficial no qual os dados relativos às pneumonias sejam 

coletados de forma rotineira e homogênea no nosso meio.  
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A nosso ver, este estudo ratifica o papel importante do SIG e da análise 

espacial nos sistemas de vigilância de doenças infecciosas, exemplificado pelas 

pneumonias. Um grande impacto na prevenção da mortalidade e morbidade das 

pneumonias pode advir da utilização de um sistema de vigilância acoplado a um SIG. 

Neste contexto, este conjunto de informações pode ser utilizado para o 

monitoramento das taxas de coberturas vacinais e identificação de áreas alvo de 

intervenção.  
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Distritos censitários do município de Goiânia. Distribuição dos 724 casos 

de pneumonia por distrito e população menor de cinco anos de idade. 

Distrito Censitário 
Número do 

distrito 
Número de 

Casos 
População 
< 5 anos 

Central 1 3 972 
Sul 2 1 548 
Marista 3 0 290 
Oeste 4 3 1138 
Aeroporto 5 2 608 
Norte Ferroviário 6 9 443 
Vila Nova 7 11 1063 
Leste Universitário 8 13 1237 
Jardim Goiás 9 6 511 
Alto da Glória e Redenção 10 1 807 
Santo Antonio 11 1 310 
Pedro Ludovico/Bela Vista / Jd Esmeraldas 12 20 2843 
Bueno 13 6 1555 
Nova Suíça 14 0 361 
Parque Amazônia 15 21 2066 
Jardim América 16 22 2923 
Sudoeste 17 4 1645 
Cidade Jardim 18 19 2921 
Coimbra 19 7 565 
Campinas 20 15 1457 
Aeroviários 21 20 1317 
Marechal Rondon 22 8 2430 
Criméia Leste 23 7 1156 
Negrão de Lima 24 8 512 
Bairro Feliz 25 10 915 
Jardim Novo Mundo 26 47 3678 
Riviera / Água Branca 27 8 1458 
Autódromo ou Parque Lozandes 28 0 53 
Parque das Laranjeiras / Jd da Luz 29 29 3384 
Jardim Atlântico 30 1 407 
Jardim Europa 31 28 2702 
Novo Horizonte / Faiçalville 32 13 2177 
Celina Park / Recreio dos funcionários 33 8 1739 
Caravelas 34 3 720 
Baliza / Itaipu 35 12 2658 
Parque Santa Rita 36 14 1143 
Parque Oeste Industrial 37 5 991 
João Braz 38 15 2636 
Vila Rizzo 39 3 802 
Parque Bom Jesus 40 1 181 
Vera Cruz 41 13 1852 
Jardim Petrópolis 42 6 614 
Vila Regina / Pq Ind Paulista / Santos Dumont 43 6 931 
Cândida de Morais / Maria Dilce 44 23 2236 
Capuava 45 23 1838 
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Continuação... 
 
Urias Magalhães 46 9 1746 
Goiânia II 47 0 430 
Santa Genoveva 48 2 389 
Aeroporto Internacional Santa Genoveva 49 0 23 
Jaó 50 0 288 
Santo Hilário 51 16 2067 
Vila Pedroso 52 21 2253 
Chácaras São Joaquim 53 3 601 
Mutirão e Curitiba 54 69 4067 
São Domingos 55 13 3149 
Finsocial 56 54 4863 
Jardim Balneário Meia Ponte / Mansões Goianas 57 8 1702 
Campus Universitário / Conjunto Itatiaia 58 3 761 
Vila Jardim São Judas Tadeu / Jd Pompéia 59 13 868 
Jardim Guanabara 60 37 2993 
CEASA / Aldeia do Vale 61 1 42 
Jardim Primavera (área urbana isolada) 62 0 863 
Zona Rural 63 0 678 
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Mapa do município de Goiânia com a identificação dos 63 distritos censitários  
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VIGILÂNCIA DE PNEUMONIAS EM CRIANÇAS 

IDENTIFICAÇÃO  e  AVALIAÇÃO CLÍNICA 
 
 

Número de identificação 
Nome do Hospital: ____________________________________________________     
 
Nome da Criança: _____________________________________________________ 
 
Idade da criança:  ______(em meses)          Data de Nascimento____/____/_______ 
 
Sexo :    ( 1 ) M      ( 2 ) F 
 
Endereço: Rua ___________________________No______ Qd._______Lt________ 
 
Bairro:______________________________________Cidade: _________________ 
 
Mãe:_________________________________________Tel:___________________ 
 
Data da entrevista:  ____/____/____      Entrevistador: _______________________ 
          dia    mês   ano                           
 
COLETA DE ASPIRADO DE NASOFARINGE         ( 1 ) Não         ( 2 ) Sim  
                                                       
                                                AVALIAÇÃO CLÍNICA 
 

Data da Internação 
____/_____/_____ 

Duração dos sintomas da Gripe (em dias) 
_______                           (99) NR/NS 

Sintomas 
 

Há quantos  
dias?  

Febre  (00) Não  (99) NR/NS 

Tosse                                (00) Não  (99) NR/NS 

Secreção nasal (00) Não  (99) NR/NS 

Dificuldade respiratória (00) Não  (99) NR/NS 

Dor de garganta                                                  (00) Não  (99) NR/NS 

Dor de cabeça (00) Não  (99) NR/NS 

Dor no corpo (00) Não  (99) NR/NS 

Irritabilidade (00) Não  (99) NR/NS 

Dor de ouvido (00) Não  (99) NR/NS 

Secreção no ouvido (00) Não  (99) NR/NS 

 
ID ( ) 
NHOSP        (             ) 
 
NOME (      ) 
 
IDADE ( ) 

DN  

(____/_____/_____) 

        

SEXO           (       ) 

 

END 

 

MÃE 

 

DATAE 
  
(____/_____/_____) 
 
CASP           (       ) 

 

 

 

PDATAC 
 
(____/____/____) 
 
 PDURA ( ) 
 

 

PFEBRE (       ) 

PTOSSE (          ) 

PSENA ( ) 

PDIRE ( ) 

PDORG (          ) 

 
PDORCB (          ) 
 
 
PDORC (          ) 
 
 
PIRR (          ) 
 
 
PDOROU (          ) 
 
PSECRO (          ) 

   



                                               
 
                                                        EXAME FÍSICO 

 
                                        ANOTAR DA FICHA DO PEDIATRA 
     

 
PMFEB         (       ) 
 

PDISP (          ) 

                                                

PTI ( ) 

 

PEST ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANTI ( ) 
 
PQUAL ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
PAVF (          ) 
 
PALTA 
 
_____/______/______ 

Febre 
___________                   (99) NR/NS 

Dispnéia (00) Não (01) Sim (99) NR/NS 

Tiragem intercostal                         (00) Não (01) Sim (99) NR/NS 

Estertores (00) Não (01) Sim (99) NR/NS 

                                               
 
                                                          ANTIBIÓTICO 
 
 

A criança fez uso de antibiótico nos últimos quinze dias, antes da 
internação: 
(00) Não            ( 1 ) Sim , qual: _________________________________ (99) NR/NS 
 
 
                                                         AVALIAÇÃO FINAL 
 
                                                       
( 1 ) Cura       ( 2 ) Melhora      ( 3 ) Transferido       ( 4 ) Óbito  (99) NR/NS 

 
                                                                           Data da alta: ____/_____/______ 
 
 
 

   



 
 
 
 

FORMULÁRIO RADIOLÓGICO 
Data da radiografia: ______/______/______        Médico: ________________________ 

                         

 

                                 

VIGILÂNCIA DE PNEUMONIAS EM CRIANÇAS 

Etiqueta 
                                  dia        mes       ano  
Observações: ____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

1.  PADRÃO TÉCNICO         (1)  Adequado             (2)  Inadequado           (9) NS 

 
2.  ALTERAÇÕES PARENQUIMATOSAS 

2.1.  Intersticial: 
linear / reticular  

(1) Não     (2)  SD*   (3)  ID*    (4) SE*     (5) IE* (6) LM* (7) DI* (8) IP* (9)NS 

2.2.  Alveolar  (1) Não     (2)  SD     (3)  ID      (4) SE     (5) IE   (6) LM   (7) DI   (8) IP   (9)NS 
2.3.  Mixta  
(intersticial /alveolar)  (1) Não     (2)  SD     (3)  ID      (4) SE     (5) IE   (6) LM   (7) DI   (8) IP   (9)NS 

2.4.  Colapso / 
atelectasia  

(1) Não     (2)  SD     (3)  ID (4) SE (5) IE   (6) LM   (7) DI   (8) IP   (9)NS 

2.5.  Cavitação: 
abscesso  

(1) Não    (2)  Única   (3)  Multi (9) NS  

2.6.  Cavitação: 
pneumatocele  

(1) Não    (2)  Única   (3)  Multi (9) NS  

2.7.  Hiperinsuflação      (1) Não     (2) Sim   (9) NS  

2.8.  Outra:                     (1)  Não    (2)  Sim, qual: _________________________________________ 

 
3.  OUTRAS ANORMALIDADES 

3.1.  Derrame pleural  (1)  Não     (2)  D       (3)  E      (9) NS 
3.2.  Pneumotóráx  (1)  Não     (2)  D       (3)  E      (9) NS 
3.3.  Cardiovascular  (1)  Não     (2)  Sim                (9) NS 
3.4.  Outro: (1)  Não    (2)  Sim, qual: ____________________________________ 

 
4.  AVALIAÇÃO  RADIOLÓGICA 

4.1. DIAGNÓSTICO:   (1)  Normal     (2)  Pneumonia     (3)  Outro, qual: _______________________ 

4.2. Se tem pneumonia, causa provável:  (1)  Bacteriana    (2)  Não bacteriana    (3)  
Indeterminada 
 

5. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO (Descrição):  
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

*SD=superior direita;  ID=inferior direita;  SE=superior esquerda;   
 IE=inferior esquerda; LM=lobo médio; DI=difuso; IP=infiltração perihilar 

ID ( ) 
RDATA    
(____/___/___) 
RPT (    ) 
 
 
 
 
 
RINTER     (    ) 
 
RALVE (    ) 

RMIXTA (    ) 

RCOLAP (    ) 

RABSC (    ) 

RPNEU (    ) 

RHIPER ( ) 

ROUTR (    ) 
RQUAL (    ) 
 
 
RDER (    ) 
RPNEUT (    ) 
RCARDIO (    ) 

ROUTRA ( ) 

RQUALA ( ) 
 
 

RDIAG       (    ) 
ROUTROD  (   ) 
RCAUSA    (    ) 
 
 
 
 
RDIAGDES ( ) 

 
  



411

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(2):411-421, mar-abr, 2004

ARTIGO  ARTICLE

Population-based surveillance of pediatric
pneumonia: use of spatial analysis 
in an urban area of Central Brazil

Vigilância populacional de pneumonia 
em crianças: uso de análise espacial 
numa área urbana do Brasil Central

1 Instituto de Patologia
Tropical e Saúde Pública,
Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia, Brasil.
2 Secretaria da Saúde 
do Município de Goiânia,
Goiânia, Brasil.
3 Fundação Nacional 
de Saúde, Brasília, Brasil.
4 Division of Vaccines 
and Immunization,
Pan American Health
Organization, Washington
DC, United States.

Correspondence
Ana Lúcia Sampaio
Sgambatti de Andrade
Instituto de Patologia
Tropical e Saúde Pública,
Universidade Federal de Goiás.
Rua Delenda Rezende 
de Melo s/n, Setor
Universitário, Goiânia, GO
74605-050, Brasil.
ana@iptsp.ufg.br

Ana Lúcia Sampaio Sgambatti de Andrade 1

Simonne Almeida e Silva 1

Celina Maria Turchi Martelli 1

Renato Maurício de Oliveira 1

Otaliba Libânio de Morais Neto 2

João Bosco Siqueira Júnior 3

Lícia Kamila Melo 1

José Luis Di Fábio 4

Abstract

This study examined the spatial distribution of
childhood community-acquired pneumonia de-
tected through prospective surveillance in Goiâ-
nia, Brazil. Three spatial analysis techniques
were applied to detect intra-urban geographic
aggregation of pneumonia cases: Kernel method,
nearest neighbor hierarchical technique, and
spatial scan statistic. A total of 724 pneumonia
cases confirmed by chest radiography were iden-
tified from May 2000 to August 2001. All cases
were geocoded on a digital map. The annual
pneumonia risk rate was estimated at 566 cas-
es/100,000 children. Analysis using traditional
descriptive epidemiology showed a mosaic dis-
tribution of pneumonia rates, while GIS method-
ologies showed a non-random pattern with hot
spots of pneumonia. Cluster analysis by spatial
scan statistic identified two high-risk areas for
pneumonia occurrence, including one most like-
ly cluster (RR = 2.1; p < 0.01) and one secondary
cluster (RR = 1.3; p = 0.01). The data used for the
study are in line with recent WHO-led efforts to
improve and standardize pediatric pneumonia
surveillance in developing countries and show
how GIS and spatial analysis can be applied to
discriminate target areas of pneumonia for
public heath intervention.

Pneumonia; Child Health; Spatial Analysis

Introduction

Pneumonia is one of the most important causes
of childhood morbidity and mortality, especial-
ly in developing regions 1,2. Worldwide, pneu-
monia has not been included among reportable
diseases in the official systems. Traditionally, for
bacterial pneumonia, laboratory surveillance
systems have provided invaluable reports focus-
ing on serotype distribution and emergence of
antimicrobial resistance of selected isolates
among hospitalized pneumonia cases. There
has been a great effort to systematically collect
standardized laboratory data in both developed
and developing countries, supported by inter-
national agencies 3,4,5,6. Despite such relevant
laboratory input, this type of surveillance based
on results from sterile specimens taken from
hospitalized children is prone to selection bias,
since it tends to report the more severe cases,
mostly with unfavorable evolution and under-
representing the mild and moderate spectrum
of disease occurrence. Another potential pitfall
is the lack of a denominator, which compromis-
es the external validity of the results and hinders
estimation of the burden of pneumonia among
children at the community level 7,8.

Recently, for epidemiological purposes, the
World Health Organization (WHO) has stan-
dardized the radiological diagnosis of pneumo-
nia in children to generate comparable data
when assessing the impact of public health in-
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terventions in reducing the pneumonia burden
9. Since 2000, a population-based network sur-
veillance system has been built up, applying
the WHO proposed methodology, using radio-
logically defined community-acquired pneu-
monia among children in a large city in Central
Brazil. This approach aims to produce a base-
line dataset anticipating the introduction of
conjugate pneumococcal vaccine into the rou-
tine immunization schedule. In this innovative
approach, it was possible to map the pneumo-
nia cases taking advantage of the availability of
a digital map and friendly software for spatial
epidemiological analysis.

In the last decade, geographic information
systems (GIS) have been increasingly applied
as a tool for analysis and visualization of
health-related spatial data, in epidemiological
research, and to assist decision-making for dis-
ease intervention 10. Experience has accumu-
lated with spatial analysis of mortality data and
reportable infections and chronic diseases for
surveillance purposes 11,12,13. Spatial analysis
has been also extensively applied to several in-
fectious diseases 14,15,16, but seldom incorpo-
rated into routine surveillance. Previously, we
have used GIS to establish high-risk areas for
endemic diseases and infant mortality and to
assess the feasibility of a surveillance system
based on spatially referenced epidemiological
indicators to plan, implement, and evaluate
the impact of public health interventions in an
urban setting in Central Brazil 17,18,19. In the
present study, by using the pneumonia cases
identified by the ongoing surveillance system
in the city, and under the hypothesis that there
was spatial distribution of children with com-
munity-acquired pneumonia, unlikely to occur
by chance, we describe three different GIS-
methodologies – Kernel estimation, nearest
neighbor hierarchical technique, and spatial
scan statistic – to detect intra-urban geograph-
ic clusters of community-acquired pneumonia
among children under five years old, in order
to address public health interventions.

Methods

Study area

The investigation was carried out in the Munic-
ipality of Goiânia, the capital of Goiás State, lo-
cated in Central Brazil. Goiânia is a highly ur-
banized city with an area of 741 square kilome-
ters (Figure 1). The municipality has a total
population of 1,090,581, of whom 90,576 are
children under 5 years old 20. Infant mortality

is estimated at 16 per 1,000 live births 21. Re-
gional health system attendance by children
includes universal access and coverage, and in-
patient treatment costs are reimbursed by the
government system. The National Institute of
Geography and Statistics, or National Census
Bureau (IBGE) defines a census tract as the
smallest geographic unit for which census and
economic data are available. These units are
pooled in 63 administrative divisions, called
districts, which comprise unit areas of the mu-
nicipality that are relatively homogenous with
respect to population characteristics, econom-
ic status, and living conditions. IBGE and the
Data Processing Division of the Municipality of
Goiânia (COMDATA) rank the 63 urban dis-
tricts by socioeconomic status, assuming twice
the prevailing minimum wage (approximately
US$ 108.00/month) for heads of families as the
cutoff point for defining the poverty line. The
city has a concentric pattern of income distrib-
ution, with high income converging in the in-
ner districts. Four low socioeconomic pocket
areas can be distinguished, located in the pe-
ripheral districts (Figure 1). The Northwest and
Southwest areas correspond to recently ex-
panded regions of the municipality, character-
ized by new settlement. The West and East ar-
eas congregate a more well-established mi-
grant community 22.

Surveillance of community-acquired 
pneumonia

Data on incidence of community-acquired pe-
diatric pneumonia were derived from an ongo-
ing population-based surveillance of Strepto-
coccus pneumoniae and Haemophilus influen-
zae, launched in May 2000. An active and pas-
sive surveillance network was set up with a
multi-site approach to increase the case detec-
tion of pneumonia among children under five
years of age, following the WHO Recommend-
ed Surveillance Standards 23. At the outpatient
level, children were seen by a pediatrician and
those who met the WHO criteria for pneumo-
nia were referred for chest radiographs. In our
setting, chest radiographs are routinely taken
at the pediatric outpatient clinic when pneu-
monia is suspected. According to the pediatri-
cian’s judgment, children who presented a ra-
diograph compatible with bacterial pneumo-
nia were referred to hospital regardless of dis-
ease severity. In Goiânia, all requests for hospi-
tal admission must be authorized by a “Call
Center System” (Hospital Admissions Electron-
ic Information System), located in the Munici-
pal Health Secretariat, where the research team
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closely monitored and recorded the baseline
data for all hospitalized pneumonia cases on a
daily basis. This electronic system includes
public, private, charitable, and university pedi-
atric hospitals, accounting for nearly 90 per-
cent of pneumonia admissions. For each hos-
pitalization request the system assigns the pa-
tient to the hospitals according to availability
of beds and proximity to the patient’s residence.
At the hospital level, all chest radiographs were
photographed with a digital camera, and the
files were sent to two independent radiologists
previously trained according to the recent WHO
guidelines for interpretation of radiological di-
agnosis of pediatric pneumonia 9. In the case
of each child with radiologically defined pneu-
monia, the respective household was visited to
verify the address and conduct an interview.
Median time between hospitalization and home
visit was four days to minimize loss of informa-
tion. The protocol was reviewed and approved
by the regional and national research ethics
committees. Written consent was obtained from
parents or guardians of children.

Georeferencing cases

The digital map of Goiânia city, which displays
blocks, streets, and lots (households) was used
to locate the children’s residence. Home ad-
dresses were manually geocoded to individual
points by using the geographic information sys-
tem software ArcView GIS 3.2 (Environmental
Systems Research Institute, Inc., Redlands, Unit-
ed States), generating a map layer of the cases,
which was incorporated into the district layer.
Fortunately, the available digital map has re-
cently been updated, incorporating data from
the last population count 20. For 19 (2.6%) ad-
dresses not available on the digital map, a global
positioning system (GPS) was used to mark the
household coordinates on site by the field team,
to allow all diagnosed cases to be geocoded.

Spatial analysis

Exploratory data analysis was conducted to ex-
clude districts with extremely low population
values using SPSS software (Statistical Package
for Social Science, v. 10.0.1). The population at
risk used in analyses was obtained from the
2000 Census 20. Out of a total of 63 districts, sev-
en had less than 200 inhabitants, considered ex-
tremely low values by exploratory analysis, and
were thus excluded from spatial area analysis.
The descriptive statistics method was applied to
estimate the annual pneumonia incidence rates
per 100,000 children under 5 years of age by dis-
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trict with the respective 95 percent confidence
interval (95%CI) 24. A chloropleth map showing
the pneumonia incidence rate per 100,000 using
natural breaks was depicted to allow a tradition-
al descriptive epidemiological approach and
comparison with the spatial analysis results.

Exploratory spatial point pattern analysis
was performed first, based on the coordinates
of pneumonia cases at the household level
using the extension Spatial Analyst 1.0 for
ArcView software. The Kernel method was ap-
plied to assess the intensity of pneumonia cas-
es over the municipality’s area. This is an inter-
polating and smoothing technique appropriate
for individual point location, which involves
placing a symmetrical surface over each point
using a bandwidth of the region of influence,
without considering the underlying risk pop-
ulation 25. In Kernel estimation a window is
moved across the municipality area, and the
intensity of pneumonia cases is computed with-

urban districts

% of head of households  
reporting � twice the  
minimum wage

high-income  
(3-� 13)

intermediate-income 
(13-� 31)

low-income  
(31-� 43)

very low-income  
(43-� 61)

2 0 2 4 6
Kilometers

N

Goiânia •

Figure 1

Socioeconomic status by districts according to head of family’s income. 

Municipality of Goiânia, Goiás State, Brazil.
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in this window. Cases within this window are
weighted according to their distance from the
center of the radius, the point at which intensi-
ty is being estimated. A smoothed surface was
displayed as a continuously shaped map repre-
senting intensity levels of cases. The amount of
smoothing was determined as a 3,000-meter
radius, since this value gave an adequate rep-
resentation of the pneumonia distribution in
the municipality, minimizing biased smooth or
spiky distribution patterns.

Since there are different scales to the clus-
tering of points (different geographic levels),
the hierarchical clustering technique was ap-
plied to identify these levels. Nearest neighbor
hierarchical analysis (NNH) was performed to
identify spatially close groups of cases, by us-
ing the CrimeStat® software (version 2.0) 26.
This approach compares the distance from
each case to its closest neighbor with the near-
est neighbor distance expected for a random
distribution of points 27. In this technique two
or more pneumonia cases are first grouped
(first-order clusters) on the basis of the nearest
pneumonia neighbor. Then the pairs of cases
are grouped into second-order clusters. This
process is repeated until either all cases fall in-
to a single cluster or else the grouping criteria
fail. Thus, there is a hierarchy of clusters that
can be used to visualize spots that deserve pri-
ority attention for implementing public health
intervention. A one-tailed probability level of
five percent was used, and each cluster was re-
quired to contain a minimum of five cases,
since it represented a meaningful number of
cases for accurately selecting hot-spot target
areas. To identify the approximate cluster loca-
tion, a standard deviation ellipse was calculat-
ed for each cluster. To allow an accurate display
of the cluster from a regional view, two standard
deviations were set to cover more than 99 per-
cent of the cases in each cluster. First-level clus-
ters included cases that were closer than the
threshold and belonged to a group having at
least five cases. Having established the first-or-
der clusters, subsequent clusters were searched
to produce a hierarchy of clusters.

Spatial cluster analysis was used to test
whether the confirmed pneumonia cases were
distributed randomly over space and, if not, to
evaluate any identified spatial disease clusters
for statistical significance. Spatial scan statistic
28, which is a cluster detection statistic, was ap-
plied to test the null hypothesis that the rela-
tive risk (RR) of pneumonia cases was the same
between any districts, or groups of districts. To
account for seasonality, clusters of pneumonia
cases in the high-incidence season (winter:

May-August) were tested compared to the over-
all period. The calculations were performed us-
ing the SaTScan® software, version 2.1.3 29, de-
signed specifically to implement the spatial
scan statistic. The SaTScan® imposes a circular
window on the map, which moves over the area
and centers on the centroid of each district al-
lowing the maximum cluster size to be set to
any value less than or equal to 50% of the total
population. The dataset was scanned for clus-
ters in spatial dimensions ranging from 0 to
30% of the total population at risk, since this
cluster size allowed districts with low occur-
rences of pneumonia cases outside the scan-
ning window rather than districts with excep-
tionally high pneumonia occurrences inside
the window 29. For each window of varying po-
sition and size, the software tested the risk of
pneumonia inside and outside the window,
with the null hypothesis of equal risk. Under
the null hypothesis of spatial randomness, the
expected number of cases in each window is
proportional to the combined population of
districts whose centroid is inside the circle. In
this way, the scan spatial statistic adjusts for
uneven population distributions. The dataset
was scanned for clusters with only high rates of
pneumonia (equivalent to a one-sided statisti-
cal test). Clusters were identified by scanning
window associated with the maximum likeli-
hood, and a likelihood-ratio test statistic was
calculated. The distribution of the likelihood-
ratio and its corresponding p value were ob-
tained by Monte Carlo simulations – randomly
generating 999 replications of the dataset un-
der the null hypothesis. For hypothesis testing,
the test statistic was calculated for each ran-
dom replication as well as for the study dataset
(a total of 1,000 statistics), and if the latter was
the most extreme 5% of all test statistics calcu-
lated, then the hypothesis test was significant
at p = 0.05. Thus, the problem of performing
multiple tests using many scanning windows
was addressed and type-I error was restricted
to 5%. The number of replications chosen was
considered to provide moderate statistical pow-
er while minimizing computing time.

Results

Seven hundred twenty-four incident cases of
pneumonia were confirmed by the indepen-
dent radiologists through the active and pas-
sive surveillance system in Goiânia during a
16-month period (May 2000-August 2001). This
period includes two high seasons (May-Au-
gust) and one inter-season (September-April),
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respectively the dry and rainy seasons. An an-
nual risk rate was estimated at 566 cases per
100,000 children under five years old. As shown
in Table 1, the highest incidence rate of pneu-
monia (919.3 per 100,000) was detected in the
very low-income region of the city, where 35.6
percent of the pneumonia cases were located.
There was an increased linear trend in pneu-
monia incidence rate from high-income areas
to very low-income areas.

The chloropleth map depicted in Figure 2
shows the pneumonia incidence rates per
100,000 children less than 5 years of age by dis-
trict. 62.9% of total cases and 42.0% of the total
population were located in the 21 districts
where incidence rates were over 857 cases per
100,000. The spatial location of each pneumo-
nia case geocoded to points is displayed in Fig-
ure 3. After applying the Kernel smoothing
method, visual evidence of non-random spa-
tial distribution of cases was shown, with the
dark shading locating hot spots of pneumonia
cases (Figure 4a). The numerical score of the
legend on Figure 4a represents the absolute
number of pneumonia cases per square kilo-
meter. The nearest neighbor hierarchical tech-
nique was applied to the point distribution and
identified 33 first-order clusters and 3 second-
order clusters of pneumonia cases (Figure 4b).
The second-order clusters (p < 0.05) (displayed
as three major ellipses) covered larger neigh-
borhoods, while first-order clusters covered
smaller neighborhood areas.

Spatial cluster analysis is presented in Fig-
ure 4c. High-risk areas for pneumonia occur-
rence were identified by the spatial scan statis-
tic, which searched for clusters using the maxi-
mal spatial cluster size of ≤ 30% of the total
population. These cluster areas contained
28.7% of the area’s total population, including

one primary cluster and four secondary clus-
ters. The most likely cluster (largest log-likeli-
hood statistic) was geographically circum-
scribed in one district in the Northwest of the
municipality (RR = 2.1, p < 0.01), with 69 ob-
served cases, compared to an expected 33. The
significant secondary cluster comprised eleven
Northeast districts with 186 cases observed
compared to 142 cases expected (RR = 1.3, p =
0.01). These two clusters represented 35.3% of
all pneumonia cases. Table 2 presents the re-

Table 1

Incidence rate of pneumonia cases among children under five years old according to income level 

in Goiânia, Brazil, May 2000 to August 2001.

Income areas No. districts No. cases Population Incidence rate x 100,000 
(< 5 years) (95% confidence interval)

High income 10 16 6,597 242.5 143.6-385.2

Middle income 20 237 31,686 748.0 657.5-847.4

Low income 21 213 24,229 879.1 767.3-1,002.7

Very low income 12 258 28,064 919.3 812.6-1,036.2

χ2 for trend = 23.1; p < 0.001

Total 63 724 90,576 799.3 742.9-860.0

urban districts

pneumonia incidence 
rates per 100,000

0-� 245.7

245.7-� 515.5

515.5-� 857.0

857.0-� 1277.9

1277.9-� 2381.02 0 2 4 6
Kilometers

N

Figure 2

Chloropleth map of pneumonia incidence rates per 100,000 children under 

5 years old. Municipality of Goiânia, Goiás State, Brazil, May 2000 to August 2001.
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spective incidence rate of pneumonia cases ac-
cording to the identified clusters. Spatially sig-
nificant clusters identified during the high-in-
cidence season (May-August) were similar to
those seen overall, with overlap of risk areas re-
gardless of the seasonality (data not shown).
This is not surprising, since most cases oc-
curred during the peak season.

Discussion

In the current prospective surveillance we exam-
ined the spatial pattern of pediatric pneumonia
using three spatial analysis models. The spatial
statistics applied in this study clearly revealed a
non-random distribution of pneumonia cases
within the urban districts of the municipality.
Taken together, the three GIS-methodologies
generated comparable spatial patterns. While
Kernel and nearest neighbor hierarchical tech-
niques ignored the distribution of the popula-
tion at risk, the spatial scan statistic adjusted for
population distribution at the district level. Since
Kernel estimation is an easy and fast visualizing
exploratory method, it has mostly been em-
ployed to identify potential foci of outbreaks or
events, which require prompt direct interven-
tions to block spread of transmission 30,31,32.

Using a GIS and spatial statistics, we identi-
fied “pocket risk areas” of pneumonia among
children within an urbanized developing area.
The two-point spatial methods showed pneu-
monia agglomeration in strikingly analogous
areas. The nearest neighbor method utilized an
indicator of spatial association to determine
which groups of neighboring cases were signif-
icantly related to each other. The spatial scan
technique calculated a maximum likelihood
ratio of pneumonia cases relative to the under-
lying population under five years old and iden-
tified the group of urban districts that rejected
the null hypothesis of no clustering. Because
each technique bases its cluster detection on
its own criteria, different areas were selected by
each method; however, the overlap of some
districts indicates that the two analytical meth-
ods illustrate different elements of the same
clusters. Consequently, these spatial analytical
techniques are seen as corresponding and are
best used in tandem rather than individually.

The analysis demonstrated that combining
thorough surveillance information with spatial
analysis techniques could increase under-
standing of the epidemiology of pneumonia.
Thus, areas characterized by recently crowded
settlements and low socioeconomic conditions
were strongly associated with the risk of ac-

urban districts

georeferenced  
pneumonia cases

2 0 2 4 6
Kilometers

N

•

Figure 3

Point pattern distribution of 724 georeferenced pneumonia cases. 

Municipality of Goiânia, Goiás State, Brazil, May 2000 to August 2001.

urban districts

intensity of pneumonia  
cases by km2  
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Figure 4

Spatial analysis of 724 georeferenced pneumonia cases. 

Municipality of Goiânia, Goiás State, Brazil, May 2000 to August 2001.

Figure 4a

Hot-spot intensity of pneumonia cases by Kernel method.
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quiring pneumonia. The association of low so-
cioeconomic development with susceptibility
to pneumonia has been well-documented by
observational studies 33,34. In our spatial ap-
proach, increased risk of pneumonia was seen
in one district located in the impoverished
Northwest area of the city, where spatial scan
analysis identified the most likely significant
cluster (RR = 2.1, p < 0.01). A secondary cluster
was detected in the poor East area of the city
(RR = 1.3, p = 0.01); nevertheless the popula-
tion in this area is served by a better urban in-
frastructure as compared to the Northwest
area. The nearest neighbor technique identi-
fied clusters in this same Northwest area of the
municipality, but in a broader way, since this
analysis uses points instead of areas as the spa-
tial unit and is not affected by the districts’
boundaries. These cluster areas are composed
of urban districts with a concentration of dis-
advantaged environmental conditions, mainly
lacking sanitation infrastructure. These neigh-
borhoods originated from district-to-district
population flows and newly arrived migrants
from poor neighboring counties, as a conse-
quence of the demographic shift towards the
Northwest districts of the municipality.

The relationship between pneumonia and
infant mortality has been traditionally report-
ed in the literature, mostly in descriptive stud-
ies 35,36,37. Increased risk of pneumonia mortal-
ity in children has been associated with malnu-
trition 38,39,40. For instance, in Brazil, childhood
pneumonia plays a substantial role in infant
mortality, accounting for 10% of all infant
deaths 40. In a prior study on the spatial distri-
bution of infant mortality conducted in Goiâ-
nia, a cluster of post-neonatal mortality was
detected in the Northwest area of the munici-
pality 19, overlapping a pneumonia cluster, re-
vealed by both the nearest neighbor analysis
and the spatial scan statistic in the present
study. The link between increased mortality
from pneumonia in children and the propor-
tion of families below the poverty line has al-
ready been reported 41. More recently Szwar-
cwald et al. 42 examined the association be-
tween the infant mortality rate and spatial pat-
tern of poverty in Rio de Janeiro and showed
that the spatial concentration of poverty was
the best predictor of infant mortality.

By using a traditional epidemiological ap-
proach, as displayed in the chloropleth map, it
was possible to ascertain areas of high pneu-
monia rates, over 857 per 100,000 children,
comprising 63% of the total pneumonia cases.
Although this amount of cases is almost twice
the pneumonia cases detected when compared

urban districts

pneumonia cases•

1st order clusters

2nd order clusters2 0 2 4 6
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Figure 4b

Three second-order neighborhood clusters (p < 0.05) by nearest neighbor 

hierarchical technique.

urban districts

relative risk of pneumonia

RR = 2.1 (p < 0.01)

RR = 1.3 (p = 0.01)

RR = 1.5 (p = 0.15)

RR = 2.5 (p = 0.69)

RR = 1.5 (p = 0.99)
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Figure 4c

Risk areas for pneumonia occurrence by spatial statistic with two significant clusters

of high-risk areas (maximum cluster size < 30% total population): most likely cluster,

RR = 2.1; p < 0.01; secondary cluster, RR = 1.3, p = 0.01.
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to the spatial cluster analysis (35%), the corre-
sponding areas were scattered over the munic-
ipality, yielding a mosaic-like pattern. In con-
trast, the tools and spatially-based methods
applied in this study were able to demarcate
neighboring risk regions, optimizing priority
target areas for educational and preventive
measures. In this sense, they revealed what
would not have been learned by simply map-
ping pneumonia incidence rates by district and
plotting the location of individual cases. Al-
though census tracts could theoretically be the
finest level of geographic data resolution, this
type of spatial unit would undoubtedly pro-
duce a large number of census tract groups
with no occurrence of pneumonia and/or
small populations, the latter leading to unsta-
ble incidence rates. In developing conurbation,
funds spent on preventive programs might be
better spent on neighborhoods where cost-ef-
fectiveness can be maximized. One of the ad-
vantages of using the district as the spatial unit
of analysis lies in the coverage of a sizeable
area; with a larger area to target, it might be
more cost-efficient than a microenvironment.

It has been well-recognized that the useful-
ness of GIS for health information management
depends on data quality 13. Several method-
ological issues in the current prospective pneu-
monia surveillance system should be empha-
sized. Data came from a primary source in a
parallel data collection process independent of
the official or government source. The case def-
inition of pneumonia based on chest radiogra-
phy achieves high specificity in the pneumonia
diagnosis. Chest radiography is a feasible exam
routinely applied for pneumonia diagnosis in
our setting. In the present study, the selection
of community-acquired pneumonia compris-
ing all degrees of severity avoided selection
bias, allowing appropriate inferences to the

whole target population of children up to two
years of age. Thus, the results tend to reproduce
the clinical scenario observed at the outpatient
level. Moreover, the detection of population-
based incident pneumonia cases made the cas-
es more representative, leading to better exter-
nal validity of the results. Therefore, the com-
munity pneumonia cases detected herein are as
representative of a population-based approach
as possible. We are aware that we may be miss-
ing presumably treated pneumonia cases. How-
ever, in our region, chest radiography is univer-
sally used to confirm suspected pneumonia.

In the present study we took advantage of
the external validity of the pneumonia cases to
explore the GIS combined with spatial statis-
tics to areal monitoring. Great impact on both
morbidity and mortality prevention may come
from this GIS-based surveillance approach
since it offers a useful tool in defining local ar-
eas for primary health care planning, support-
ing the control program to enhance pneumo-
nia vaccine coverage. In our setting, health care
delivery is organized using the administrative
boundaries as the reference. Thus, the spatial
scan statistic, which preserves these borders,
becomes the best option to convince policy-
makers that it is possible to optimize health care
resources using spatial epidemiological data.

To our knowledge this is the first large-scale
community surveillance of community pneu-
monia among children conducted in a well-de-
fined geographic area of Brazil. The data used
for the study are in line with recent WHO-led
efforts to improve and standardize pediatric
pneumonia surveillance in developing coun-
tries. Finally, the present study is a useful
demonstration of how GIS and spatial analysis
can be incorporated into routine infectious
disease surveillance, orienting child care and
vaccine implementation.

Table 2

Pneumonia case analysis in children under five years old in the municipality of Goiânia, Brazil, 

May 2000 to August 2001, using the spatial scan statistic.

Cluster type No. districts No. cases Population Incidence rate RR1 P value2

Observed Expected (< 5 years) x 100,000

Most likely 1 69 33 4,067 847.7 2.1 0.002

Secondary 11 186 142 17,433 533.1 1.3 0.014

Secondary 3 66 44 5,391 611.7 1.5 0.152

Secondary 1 9 3 443 1,015.1 2.5 0.687

Secondary 1 14 9 1,143 612.0 1.5 0.999

1 Relative risk.
2 1,000 Monte Carlo simulations.
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Resumo

Este estudo avaliou três técnicas de análise espacial
para detectar aglomerados intra-urbanos de casos de
pneumonias na infância: método de Kernel, técnica de
hierarquia de vizinhos próximos e estatística espacial
scan. Setecentos e vinte e quatro casos de pneumonia
confirmados radiologicamente foram identificados
entre maio de 2000 a agosto de 2001, por vigilância
prospectiva implementada em Goiânia, Goiás, Brasil.
Todos os casos foram georreferenciados em mapa digi-
tal. A incidência anual de pneumonia foi de 566 ca-
sos/100 mil crianças. Utilizando-se análise descritiva
tradicional obteve-se uma distribuição em mosaico
das taxas de incidência de pneumonia, enquanto a
utilização de métodos espaciais mostrou uma dis-
tribuição não aleatória dos casos. A estatística espa-
cial scan identificou duas áreas de alto risco para
ocorrência de pneumonia, incluindo um aglomerado
primário (RR = 2,1; p < 0,01) e um aglomerado se-
cundário (RR = 1,3; p = 0,01). Os dados utilizados neste
estudo mostram como o sistema de informação geo-
gráfica e a análise espacial podem ser aplicados para
a identificação de áreas alvo de pneumonia para in-
tervenções em saúde pública.

Pneumonia; Saúde Infantil; Análise Espacial
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