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RESUMO 
 
 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é popularmente conhecida como aids. O 

primeiro caso desta doença identificado no Brasil ocorreu na década de 80 no 

estado de São Paulo. Nos últimos anos aumentou a incidência de aids na Bahia. 

Alguns municípios com baixa população têm uma taxa de incidência de novos casos 

de aids alta e esta também é grande em alguns municípios localizado no litoral 

baiano. Esta doença é causada pelo vírus HIV (Human Immunodeficiency Virus), 

que é o vírus da imunodeficiência humana, o mesmo ataca as células do sistema 

imunológico, responsável por defender o organismo de diversas doenças. É de 

grande importância conhecer a distribuição espacial desta doença nos municípios 

baianos, para que a população e órgão responsável conheçam seu perfil 

epidemiológico. Com isto, é possível aumentar o investimento em campanhas de 

prevenção, principalmente nos municípios que apresentaram taxa de caso de aids 

elevada. O objetivo deste estudo foi retratar o perfil epidemiológico da doença, 

verificando sua distribuição espacial e temporal no Estado da Bahia no período entre 

1998 e 2013. Neste trabalho foram analisados três bancos de dados, o primeiro e o 

segundo refere-se à taxa de caso de aids, em que essa taxa é dada pela razão entre 

o numero de casos de aids identificado no município e a população do município 

vezes 100 para o primeiro banco e vezes 100 mil para o segundo banco, já no 

terceiro banco de dados foi utilizado os micro dados de caso de aids declarados, 

registrados ou notificados na Bahia. No primeiro banco foi utilizado um modelo 

autologistico para verificar a existência de padrão espaço-temporal, no segundo 

banco de dados foi utilizado mapa de pontos e teste de aleatorização de Mantel, 

para verificar a existência de padrão espacial e no terceiro banco de dados utilizou o 

modelo de regressão logística para verificar quais as variáveis explicava o óbito após 

ser portador da doença. 

 
Palavras-chave: Casos de aids, Bahia, estatística espacial.  

  

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
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ABSTRACT 

 
 
The Acquired Immune Deficiency Syndrome is know popularly as AIDS. The first 

case of this disease identified in Brazil occurred in the 80 decade in the São Paulo 

State. The incidence of AIDS increased in Bahia in recent years ago. Some counties 

with low population has an incidence rate of new cases of AIDS high and it is also 

great in some municipalities located in the Bahia coast. This disease is caused by 

HIV (Human Immunodeficiency Virus), it attacks the cells of the immune system 

responsible for defending the body from various diseases. Is very important to know 

the spatial distribution of this disease in the Bahia´s counties, to the population and 

responsible persons know their epidemiological profile. In this case, is possible 

increase investment in prevention campaigns, especially in counties that had high 

AIDS case rate. The objective of this study was to verifying the epidemiological 

profile of the disease, confirming their spatial and temporal distribution in the State of 

Bahia between years 1998 and 2013. In this study we analyzed three databases. The 

first and the second refers to the case rate AIDS, where the rate is the ratio between 

the number of AIDS cases identified in the county and their population times 100 for 

the first bank and over 100 thousand for the second bank. In the third was used 

microdata of AIDS reported, recorded or reported in Bahia. In the first bank was used 

a autologistic model to verify the existence of space-time pattern, the second data 

bank was used map points and randomization test Mantel, to verify the existence of 

spatial pattern and the third database used the logistic regression model to determine 

which variables explain the death after being carrier of the disease. 

 

Keywords: cases of AIDS, Bahia, spatial statistics. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é popularmente conhecida como 

aids. Segundo o Ministério da Saúde o primeiro caso foi identificado em 1982, nos 

Estados Unidos da America, espalhou-se rapidamente em todo o mundo, tornando-

se um grande problema de saúde publica e um grande desafio para a ciência no 

final do século XX, com o aumento de sua incidência. O primeiro caso identificado 

no Brasil ocorreu na década de 80 no Estado de São Paulo. Foram notificados 

656.701 casos no Brasil até o final do primeiro semestre de 2012. No Estado da 

Bahia o primeiro caso de aids notificado foi em 1984. No inicio a incidência de aids 

era mais comum entre homossexuais, como o passar do tempo a doença se 

espalhou e houve aumento de casos  entre heterossexuais. No Brasil o número de 

casos de aids continua alto, segundo o  relatório anual da Unaids, que é um 

programa das Nações Unidas sobre HIV (Human Immunodeficiency Virus), o maior 

crescimento de  caso de aids  foi  entre os jonves. No Estado da Bahia nos últimos 

anos a doença vem se propagando rapidamente, alguns municípios com população 

baixa têm uma taxa de incidência de novos casos de aids alta e esta também é 

grande em alguns municípios localizado no litoral baiano.  

Como a doença não tem sintomas próprios e estes não ocorrem 

imediatamente após adquirir o vírus, muitas pessoas são portadoras e não sabem 

nem procuram um médico.  Segundo o Ministério da Saúde a aids  é  uma doença 

causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, o mesmo ataca 

as células do sistema imunológico, responsável por defender o organismo de  

diversas doenças. Quando se contrai o vírus HIV, as células passam a funcionar 

com menos eficiência e com o passar do tempo o vírus vai reduzindo e inutilizando o 

sistema de defesa, que fica exposto a fungos, bactérias, protozoários, outros vírus e 

alguns tipos de câncer. De acordo com Ministério da Saúde a primeira fase da 

doença é chamada de infecção aguda e corre durante a incubação do HIV. Nesta 

fase, o indivíduo fica exposto ao vírus até surgir os primeiros sinais da doença. Este 

período pode variar entre 3 a 6 semanas. Após a infecção, o organismo pode levar 

entre 30 a 60 dias para produzir anticorpos anti-HIV. Os primeiros 

sintomas apresentados pelos portadores de HIV são muito parecidos com os de uma 

gripe, dentre estes, destacam-se febre e mal-estar. Por este motivo, muitas pessoas 

não se dão conta de que são portadoras da doença, passando assim despercebidas 

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
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e não procuram um médico para confirmar que são portadores do vírus HIV. A 

próxima fase é marcada pela forte interação entre as células do sistema 

imunológico e as constantes e rápidas mutações do vírus. Nesta fase os vírus 

amadurecem e morrem de forma equilibrada. Esse período pode levar muitos anos, 

é chamado de assintomático. 

O tratamento para os indivíduos com a doença inclui acompanhamento  e 

realização de exames com profissionais de saúde periodicamente. 

Os medicamentos antirretrovirais são indicados quando exames clínicos e de 

laboratório indicarem sua necessidade. Os remédios buscam manter o HIV sob 

controle o maior tempo possível. O uso da medicação reduz a multiplicação do HIV 

no corpo, recupera as defesas do organismo e, consequentemente, proporciona 

melhor qualidade de vida ao paciente. 

O vírus HIV pode ser transmitido de várias formas, dentre elas destaca-se, 

sexo sem camisinha (vaginal, anal ou oral); de mãe infectada para o filho durante a 

gestação, parto ou a amamentação; uso da mesma seringa ou agulha 

contaminada por mais de uma pessoa; transfusão de sangue contaminado com o 

HIV; instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados usado por mais de uma 

pessoa. 

É fundamental que a gestante realize o pré- natal e siga as recomendações 

médicas. De acordo com o Ministério da Saúde a taxa de transmissão do HIV de 

mãe infectada para filho durante a gravidez, sem qualquer tratamento, pode ser de 

20%. Mas em situações em que a gestante segue todas as recomendações 

médicas, a possibilidade de infecção do bebê diminui para níveis inferiores a 1%  

O teste de aids pode ser realizado no Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) ou nas diversas unidades das redes públicas de saúde  de 

forma anônima e gratuito. Identificar precocemente que é portador do HIV  aumenta 

a expectativa de vida do soropositivo que buscam o tratamento adequado no início 

da doença e seguem as orientações medicas. 

O objetivo deste trabalho é retratar o perfil epidemiológico dos casos de aids 

no Estado da Bahia, a partir de analises espacial e espaço temporal dos casos de 

aids identificados na  população residente no Estado da Bahia, entre  os anos 1998 

e 2013. Além de identificar as variáveis que contribuem para probabilidade de óbito 

entre os portadores da doença em cada ano estudado.  

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/acompanhamento-medico
http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-os-antirretrovirais
http://www.aids.gov.br/pagina/2010/42967
http://www.aids.gov.br/pagina/equipamentos-para-uso-de-drogas
http://www.aids.gov.br/pagina/equipamentos-para-uso-de-drogas
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/endereco_localizacao?city=&province=&tid=57
http://www.aids.gov.br/endereco_localizacao?city=&province=&tid=57
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
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A seguir este trabalho está organizado da seguinte forma: Na Seção 1.1 

temos a justificativa do trabalho, na Seção 2 apresenta-se o referencial teórico sobre 

os assuntos tratado neste trabalho, na Seção 3 encontra-se a descrição dos 

métodos estatísticos que serão utilizados neste trabalho, na Seção 4 apresenta os 

resultados obtidos, já a Seção 5 apresenta a conclusão desta monografia. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

A  aids é uma doença  causa pelo vírus HIV, esta doença ainda desafia  

saúde pública, não tem cura até o momento, mais tem tratamento, que melhora a 

qualidade de vida dos pacientes. Está doença possui um grande número de 

portadores, desde sua descoberta em 1982, nos Estados Unidos da America o 

número de portadores só aumentou. 

 No Estado da Bahia esta doença foi notificada pela primeira vez em 1984, 

desde então a doença espalho-se, e nos dias atuais vários municípios baianos 

considerados de pequena população a taxa de casos de aids identificados é elevada 

e outros municípios distantes de grandes centros urbanos também apresentam alta 

taxa de casos de aids identificados. É fundamental estudar o perfil epidemiológico 

desta doença e conhecer a distribuição espacial e temporal da mesma no Estado da 

Bahia, e desta forma colaborar nas tomadas de decisões dos órgãos responsáveis, 

por exemplo, intensificar políticas específicas de prevenção para determinados 

municípios.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os métodos de análise espacial vêm sendo utilizado com grande frequência 

em diversas aplicações quando existe informação da localização dos dados 

coletados. Na literatura esta analise é encontrada na área agronômica, econômica, 

saúde pública, e especialmente em estudos ecológicos, na identificação de 

aglomerados espaciais ou espaços temporais. Exemplo de utilização deste método 

no setor agrícola para identificação de padrões espaciais na dispersão do tripes do 

pranteamento da cebola (VIOLA, 2007) e para analisar a produtividade agrícola para 

conhecer regiões que necessitam de seguro agrícola (OZAKI, 2008); na área de 

http://www.sinonimos.com.br/especialmente/
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saúde para analisar a distribuição espacial dos pacientes de anemia aplástica 

atendidos pelo Hemoba entre 2002 e 2012 (SENA, 2014). 

Um dos primeiros registros do uso da estatística espacial foi em Londres em 

1854, no estudo do médico inglês John Snow sobre o surto de cólera, ele utilizou 

raciocínios qualificados, gráficos e mapas, para provar o impacto da água 

contaminada na ocorrência da doença (FRERICHS, 2009). 

De acordo como Fook (2005), quando existe presença de um padrão espacial 

de pontos, pode-se considerar como um conjunto de dados espaciais, constituído 

pelas coordenadas dos eventos e sua referência espacial. O interesse do estudo é 

analisar a localização espacial de ocorrência de determinado evento.  Na análise 

espacial existem três tipos de dados georeferenciados: eventos pontuais, dados de 

área e superfícies contínuas. O que difere estes três tipos de dados é a natureza 

estocástica dos dados. Para cada um dos três tipos de dados existe uma 

metodologia estatística específica de analise. É considerado como eventos pontuais 

os dados utilizados para  detectar eventos ou acontecimento em pontos localizados 

no espaço. Exemplo de processos pontuais, dados relacionados à mortalidade 

provocada por determinada doença (Caumo, 2006, citado por Sena 2014). E para 

identificar a existência de padrão espacial pode ser utilizando o teste de 

aleatorização de Mantel.  

Os dados de áreas não levam em consideração a localização exata do 

evento, pois as áreas são sub-divisões do mapa, delimitadas por polígonos, como 

por exemplo, bairros, municípios ou estados. Este tipo de analise geralmente é 

utilizada para levantamentos populacionais (censos) e estatísticas de saúde. Este 

estudo é muito realizado na área de saúde, pois não identifica a localização exata do 

paciente e sim seu bairro, município, estado. Utiliza-se o Índice I de Moran para 

identificar a existência de padrão espacial. Os dados de superfícies contínuas são 

pontos coletados no espaço contínuo, e o interesse é modelar uma superfície. Para 

estimar as superfícies contínuas utiliza-se um conjunto de amostras de campo, que 

podem ser regularmente ou irregularmente distribuídas. Estas amostras são valores 

observados do fenômeno estudado. O investigador coleta alguns pontos na área de 

interesse e modela a superfície de uma área específica. É utilizado o 

semivariograma com o envelope simulado ou o teste de aleatorização de Mantel 

para detectar a existência de padrão espacial. 

http://www.sinonimos.com.br/constituido/
http://www.sinonimos.com.br/detectar/
http://www.sinonimos.com.br/investigador/
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O teste de aleatorização é outra opção para detectar existência de padrão 

espacial, aleatorizando os dados observados. No estudo realizado por Viola (2007), 

utilizou-se o teste de aleatorização de Mantel para verificar, a partir dos pontos 

observados, se a dispersão de insetos seguia um padrão aleatório. Os resultados 

obtidos mostraram que, em alguns dias, foram identificados padrão espacial para o 

número de Thrips tabaci por folha na plantação de cebola. 

Na utilização destes métodos é necessário que diversas áreas do 

conhecimento estejam associadas, como por exemplo, Geografia, Estatística, 

Sistema de Informações, Epidemiologia e Planejamento em Saúde. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo foi o estado da Bahia localizado na região nordeste do Brasil. 

Este Estado possui 417 municípios e área total de 564.733,1km². A capital da Bahia 

é Salvador e a população do Estado no Censo 2010 era de 14.016.906 habitantes. 

 

3.2 MATERIAIS 

Neste trabalho utilizou - se três bancos de dados coletados de fonte 

secundária. O primeiro banco de dados trata- se de dados de ocorrência de casos 

de aids provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), os dados utilizados foram, número de caso de aids 

identificado  na Bahia por municípios entre os anos 2007 e 2012 e população 

estimada  no mesmo período. As unidades de observações são os municípios 

baianos, calculo-se uma taxa para cada município, em que o calculo foi realizado da 

seguinte forma: 

 

     
                                                 

                      
            (1) 

 
  As taxas dos municípios foram classificadas em abaixo da taxa média de 

casos de aids identificados na Bahia no ano de interesse, que recebeu o valor “0” a 

acima da taxa média de casos de aids identificados  na Bahia, que recebeu o valor 
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“1” (um), este calculo e classificação foi realizado para todos os anos em estudos, 

transformando em variável binária no período. 

O segundo banco de dados é proveniente da mesma fonte do primeiro banco 

de dados, são referentes ao número de casos de aids identificados  na Bahia por 

municípios entre os anos 1998 a 2013 em que as variáveis de estudos  foram  sexo, 

cor/raça (branca, preta, parda e outros na categoria outros foi incluída as raças  

amarela, indígena e ignorados)  e a faixa etária foi dividida de acordo com a faixa 

etária do Ministério da Saúde (menor que 13 anos, maior ou igual 13 anos, sendo 

classificadas como criança ou adolescente/adulto, respectivamente). Calculou-se 

uma taxa da mesma forma que foi calculada para o primeiro banco, para cada 

variável, porém foi utilizado o censo demográfico do ano 2000 e 2010, como 

denominador em que o numerador foi dividido pelo censo mais próximo e o ano 

mediano 2005 foi dividido pela média de ambos os censos. 

Esta base de dados é proveniente do SINAN, SIM e SISCEL/SICLOM.  

Ministério da Saúde/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais  excluiu a 

duplicidade entre esses bancos e disponibilizou para a Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia/Diretoria de Vigilância Epidemiologia/Programa Estadual de 

DST/Aids. Estes dados são preliminares para os últimos 5 anos, pois poderão 

ocorrer nos sistemas novas inserções e casos referentes aos anos estudados. Estes 

dados foram submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), o projeto 

referente a estes dados é “Distribuição espaço-temporal da Aids, na Bahia, período 

2002 a 2012”, Certificado e Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

32479914.2.0000.503, processo nº 104/14, parecer nº 754.530 e data da relatoria 

08/07/2014). Estes dados foram analisados por Alba Regina de Sousa em sua 

dissertação de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, Área de Concentração: 

Epidemiologia em Serviços de Saúde. 

 

3.3 MÉTODOS 

 

3.3.1 Estatística espacial 

A estatística espacial tem como finalidade estudar fenômenos localizados no 

espaço geográfico, pode ser utilizada em diferentes áreas do conhecimento, como 

por exemplo, Saúde, Epidemiologia, Agronomia, Demografia e Geologia. A 
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estatística espacial pode ser usada para retratar diferentes modelos estatísticos e 

métodos para análise de dados espaciais georeferenciados. Para detectar a 

existência de padrão espacial inicialmente é construído um mapa de cores, nesse 

mapa os dados são identificados por quatro cores diferentes (azul, verde, amarela e 

vermelha), em que a cor azul representa os valores abaixo do 1° quartil, a cor verde 

representa os valores entre o 1° quartil e a mediana (2° quartil), a cor amarela 

representa os valores entre a mediana e o 3° quartil e a cor vermelha representa os 

valores acima do 3° quartil, também pode ser feito o mapa de pontos em que o 

tamanho dos pontos são proporcionais as suas ocorrências. Outra forma é através 

do semivariograma com envelope simulado, teste de aleatorização de Mantel ou de 

Índice I de Moran. 

 

3.3.1.1 Semivariograma 

Quando a variável resposta é contínua e o interesse é identificar a existência 

de padrão espacial em uma superfície contínua pode-se utilizar o semivariograma 

com envelope simulado. O semivariograma é um gráfico utilizado para mostrar se há 

presença, ou não, de padrão espacial entre os dados e tem como base a 

covariância. A relação entre diferenças dos pares amostrais versus a distância entre 

pontos amostrados pode ser observada no gráfico, isto é, o gráfico representa a 

relação entre valores observados versus o tempo ou sua localização (VIOLA, 2007). 

Na presença de padrão espacial, este gráfico é não decrescente e a variabilidade 

das ocorrências aumenta conforme aumenta a distância entre os locais que os 

dados foram observados. Este gráfico também mede o grau de dependência entre 

os valores observados que possuem mais ou menos a mesma amplitude de 

intervalo de tempo e/ou de espaço ou que possuem suas distâncias classificadas. 

Quando ocorre dependência espacial, os valores mais próximos são mais parecidos 

que os valores mais distantes resultando em maior variabilidade (VIOLA, 2007). 

Existem três tipos de semivariogramas, o experimental, teórico e o verdadeiro. 

O semivariograma experimental deve ser o primeiro gráfico a ser feito, este é obtido 

a partir do conjunto de dados sobre as coordenadas geográficas. O semivariograma 

verdadeiro não é conhecido e representa a situação real. A análise estrutural é 

utilizada para verificar qual o semivariograma teórico que melhor se ajusta ao 

semivariograma experimental e a partir do teórico, fazer inferências sobre o 

verdadeiro semivariograma (VIOLA, 2007). 
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 O gráfico de envelope simulado é construído a partir do semivariograma e é 

utilizado para detectar a existência de padrão espacial, se no gráfico existir algum 

ponto fora das linhas de confiança, isso indica a presença de padrão espacial nos 

dados. A construção do envelope é realizada a partir da aleatorização da localização 

das respostas, mantendo as mesmas fixas. Os limites do envelope são construídos 

com as maiores e menores semivariancias após aleatorizar estas localizações. 

 

3.3.1.2 Teste de Aleatorização 

O teste de aleatorização pode ser utiizado para verificar a existência de 

padrão espacial, por meio de aleatorização da localização dos dados observados. A 

hipótese de nulidade utilizada é que todas as ordens possíveis para os dados têm 

mesma chance de acontecer (VIOLA, 2007). De acodo com a autora para realizar o 

teste de aleatorização, calcula-se o valor    de uma estatística E, para um conjunto 

de observações, logo após realiza-se a aleatorização dos dados um grande número 

de vezes. Quando se têm dados espaciais, a aleatorização pode ser feita pela 

reordenação aleatória da localização dos dados observados, mantendo a resposta 

no local original de sua coleta. Em cada aleatorização i é calculado o valor de    , 

esses valores irão gerar uma aproximação por simulação amostral de E. Com base 

nestes resultados calcula-se o p-valor, que é dado pela proporção dos valores     

que são maiores ou iguais a   . Rejeita-se a hipótese de nulidade se p-valor for 

menor que o nível de significância adotado. 

Este teste é indicado para analisar conjuntos de dados muito pequeno e/ou 

quando a mostra não é aleatória. A principal desvantagem deste teste é que não é 

possível realizar inferência a partir das conclusões obtidas, pois sua elaboração se 

restringe a cada conjunto de dados e tipo de problema (VIOLA, 2007). 

 

3.3.1.3 Teste de aleatorização de Mantel 

O teste de Mantel pode ser utilizado para verificar a existência de padrão 

espacial aleatório na distribuição de um conjunto de dados com informação de sua 

localização. Este foi proposto por Mantel (1967) e permite verificar, com base na 

configuração dos pontos se a dispersão dos dados segue um padrão aleatório 

(VIOLA, 2007). De acordo com a autora este teste pode ser implementado da 

seguinte forma: 

http://www.sinonimos.com.br/por-meio-de/
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Com base na variável observada com n localizações, são obtidas duas 

matrizes A e B com dimensões n x n, simétricas, cujos seus elementos representam 

as distâncias entre as localizações das observações e a distância entre as respostas 

observadas, respectivamente. Essas matrizes podem ser expressas como A e B: 

 

e 

 

em que A é a matriz das distâncias Euclidianas entre os pontos das localizações 

(         ) e           ) das observações coletadas, cujos elementos são aij = 

                          . Os elementos da matriz B são dados por bij 

=            , em que    é a variável observada em cada ponto. 

A Estatística de teste utilizada    é o coeficiente de correlação linear de 

Pearson ou de Spearman, entre os elementos correspondentes das matrizes A e B. 

Os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman são obtidos da seguinte 

forma, respectivamente:  

 

r = 
                                   

            
 

                         
 

                        

 

e 

r s =    
    

  
   

    
 

 

em que n é o número de pares (   ;   ) e     é a diferença entre os postos das 

observações    e    e  os números de ordem, isto é,   = posto de    - posto de   . 

Quando for calculado para os valores observados, produz o valor   , que é o valor da 

estatística inicial. Se a correlação for positiva há indicio de existência de padrão 
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espacial, isto é, a medida que aumenta a distância da localização, aumenta a 

distância da resposta. 

O próximo passo é a permutação de linhas e colunas de uma das matrizes 

aleatoriamente, um número N suficientemente grande, desse modo, são obtidos os 

valores    , k= 1, 2, ... ,N.  A seguir, compara-se a proporção p de valores     

maiores ou iguais a    com um valor do nível de significância pré-fixado, α. Rejeita-

se a hipótese nula se p < α, em que a hipótese de nulidade assume a existência de 

padrão espacial aleatório. 

Conforme Viola (2007), se a hipótese de nulidade do teste de Mantel for 

rejeitada, pode-se existir interesse em detectar qual tipo de associação existente 

entre as variáveis, podendo ser observada pelo gráfico de     versus    . Essa 

associação pode ser apresentada através de um modelo de regressão linear 

simples, em que os elementos da matriz A entram como covariável e os elementos 

da matriz B como variável resposta, isto é, 

 

                    

em que     e     são parâmetros estimados      é o erro associado à variável 

resposta.  

Para identificar qual(is) variável(is) influência(m) na variável de interesse 

pode-se ajustar um modelo de regressão. O modelo mais utilizado é o modelo de 

regressão linear. Quando os pressupostos para sua utilização não são atendidos, 

pode-se utilizar um modelo linear generalizado. 

 

3.3.2 Modelos Lineares Generalizados 

 

Os Modelos Lineares Generalizados (MLG), também denominados modelos 

exponenciais lineares, foram introduzidos por Nelder e Wedderburn em 1972. A idéia 

consiste em diversas opções para a distribuição da variável resposta, assumindo 

que a mesma pertença à família exponencial de distribuições e tenha maior 

flexibilidade para a relação funcional entre a média da variável resposta e o seu 

preditor linear. A estrutura de um MLG é composta por três componentes, 

sistemática, aleatória e função de ligação. O componente aleatório é composto pela 

variável aleatória Y com n observações independentes de uma distribuição 
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pertencente à família exponencial e um vetor de médias μ. O componente 

sistemático é composto por variáveis explicativas   ,...,    tais que, produzem um 

preditor linear e uma função monótona diferenciável. A função de ligação relaciona 

as duas componentes descritas anteriormente.  

O modelo de regressão logística é um modelo linear generalizado apropriado 

para a modelagem de variáveis respostas binárias. Os dados assumem distribuição 

de probabilidade sob a forma de    sucessos em    ensaios independente de 

Bernoulli, i = 1,... n. 

O modelo logístico é interessante, devido a facilidade de interpretação dos 

seus parâmetros.  Através dos parâmetros, pode-se medir o aumento na chance de 

sucesso com o acréscimo de uma unidade da covariável associada enquanto as 

demais permanecem constantes. 

Uma particularidade do modelo de regressão logística diz respeito à natureza 

da relação entre a variável resposta e as covariáveis. A quantidade de interesse 

chamada média condicional é expressa por E( І  ), em que   denota a variável 

resposta e   denota o vetor de valores das variáveis independentes. Diante disso é 

modelado o valor médio da variável resposta condicionado aos valores das 

covariáveis, dentro do intervalo de valores 0 ≤  E( І ) ≤ 1. 

O modelo de regressão logística para E( І ) =      pode ser expresso por: 

 

                 
 
         

 
   

  

   
         

 
   

  
                  (2) 

em que    = 1 representa a presença da característica e zero caso contrário,   

representa as covariáveis,   = (  ,...,   ), o parâmetro     é o intercepto, e (   ,..., 

  ) são os p parâmetros de regressão. 

Observe que: 

     
    

      
            

 

   

    

 

tem-se um modelo linear para o logito, isto é, o logaritmo Neperiano da razão entre 

     e  1-     . No contexto de MLG  ƞ =      
    

      
  é a função de ligação canônica 

para a regressão logística, outras ligações como probit e log-log, são usadas em 

alguns casos particulares. 
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 Um dos pressupostos para utilizar o modelo logístico é a independência entre 

as observações. Quando este não é atendido, pode-se utilizar o modelo 

autologístico. 

O modelo autologístico é um modelo autorregressivo espacial para dados 

binários, em que considera a observação em determinado local dependente das 

observações em locais vizinhos em forma de covariável. Essa técnica visa modelar a 

possível dependência espacial presente nos dados e no espaço e/ou no tempo 

aplicada no estudo da modelagem de dados referentes a doenças em plantas 

cítricas (FRANCISCON, 2005). 

O modelo autologístico leva em consideração a dependência espacial, 

modelando a probabilidade de sucesso, condicional às covariáveis de vizinhança. É 

necessário criar covariáveis de vizinhança que capturem esta dependência espacial, 

considerando alguma estrutura de vizinhança. Mas devido à autocorrelação os 

erros-padrão usuais do MLG não são válidos, o que gera problemas para a 

inferência sobre os parâmetros do modelo.  

Vários métodos para a inferência foram propostos na literatura. 

No modelo autologístico, a probabilidade de sucesso é modelada como 

combinação linear de presença ou ausência de sucesso em locais vizinhos e de 

covariáveis que captam informações adicionais nesses locais: 

 

                                          
    

      
                

 
                                                                                                                

em que      é o vetor de observações sem a i-ésima observação,     mede a 

influência da covariável     e    mede a influência de vizinhança de ordem k.                      

A expressão do modelo autologístico é dada por: 

                                              
    

          
 
              

   
             

 
   

            
 

em que os  ’s são parâmetros de regressão e   ϒ ’s   são os parâmetros de  

autocorrelação espacial,         representam as covariáveis e          representam as 

covariáveis de vizinhança. 

Uma lattice D é uma região com n posições, cada uma descrita pelas 

coordenadas      ; especificando a linha e coluna da lattice para os quais cada 

observação é alocada. Em cada posição é observada uma resposta binária         em 

que          tem valor 1 na presença da característica de interesse e 0 caso contrário, 
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e um vetor p x 1 de covariáveis        . As respostas binárias de n posições 

correspondem                   , estabelecem um mapa da ocupação da variável 

de interesse (HE; ZHOU; ZHU,2003). 

Neste trabalho cinco modelos autologísticos foram ajustados conforme a 

equação 

                                                           (3) 

em que a probabilidade do i-ésimo município apresentar taxa de casos de aids 

acima da taxa média da Bahia é dada pela equação 3, para as informações de 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª ordens, respectivamente.  

 

  
             

               
                                                        (4) 

em que a AutoCov é a informação 

                    ,  

                     
           

 
 

Portanto fica  
                         

 
, 

                     
           

 
 
           

 
 

Portanto fica 
                                         

  
, 

                     
           

 
 
           

 
 
           

 
 

 Portanto fica 
                                                        

  
, 

                     
           

 
 
           

 
 
           

 
 
           

 
 

Portanto fica  
                                                                          

   
. 

em que Resposta t-i corresponde à resposta no t-i-ésimo tempo anterior. 

 

 A qualidade do ajuste foi verificada através do teste de Hosmer-Lemeshow. 

Este teste avalia o modelo ajustado comparando as frequências observadas e as 

esperadas. O teste associa os dados as suas probabilidades estimadas da menor 

para a maior e realiza um teste qui-quadrado para determinar se as frequências 

observadas estão próximas das frequências esperadas. 
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4    RESULTADOS 

Neste trabalho foram utilizados três bancos de dados. 

 

4.1 Resultado e discussão com base no primeiro banco de dados 

 

 O primeiro banco de dados refere-se ao número de casos de aids 

identificados  na Bahia por municípios entre os anos 2007 e 2012. Calculou-se uma 

taxa para cada município, estas taxas foram classificadas em abaixo da taxa média 

de casos de aids identificados na Bahia no ano de interesse, que recebeu o valor “0” 

a acima da taxa média de casos de aids identificados  na Bahia, que recebeu o valor 

“1” (um), essa classificação foi realizada para todos os anos em estudos, 

transformando em variável binária no período.  

 

Tabela 4.1.1 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados por  

municípios da Bahia no período entre 2007 e 2012. 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mínimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mediana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Média 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 

Máximo 0,073 0,067 0,058 0,084 0,035 0,053 

Desvio padrão 0,008 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008 

 

Analisando a Tabela 4.1.1 referente a analise descritiva da taxa de casos de 

aids identificado por município na Bahia no período entre 2007 e 2012, verifica  que 

em todos o período estudado não foram identificado  casos de aids  para pelo 

menos 50% dos municípios. Além disto, nota-se que 2007 até 2009 taxa de caso de 

aids se manteve constante. O ano de 2010 apresentou a maior taxa de caso de aids 

identificado em relação ao período estudado e o município de Salvador apresentou a 

maior taxa de casos de aids identificado para todos os anos. 
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Tabela 4.1.2 - Proporção de municípios que ficaram com a taxa de casos de Aids  

identificados acima da taxa  média da Bahia  no período entre 2007 e 2012. 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taxa 36,120 36,600 34,450 38,280 39,000 36,840 

 

A Tabela 4.1.2 refere-se à proporção de municípios que ficaram com a taxa 

de casos de aids identificados acima da taxa média de caso de aids identificados na 

Bahia anualmente no período entre 2007 e 2012. Observa-se que 2009 foi o ano que 

apresentou a menor proporção de municípios que ficaram com a taxa de casos de 

aids identificados acima da taxa média de  caso de aids identificados na Bahia. Além 

disto, 2011 foi o ano que apresentou maior proporção de municípios com a taxa de 

casos de aids identificados acima da taxa média da Bahia.  

 

Figura 4.1.1: Boxplots da taxa de casos de Aids identificados na Bahia no período 

entre 2007 e 2012 

 

A Figura 4.1.1 refere-se aos boxplots da taxa de casos de aids identificados na 

Bahia no período entre 2007 e 2012. Observa-se que existem valores discrepantes 

para todos os períodos estudados, com distribuição assimétrica à direita, com uma 
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concentração maior de municípios com baixa taxa de casos de aids identificados na 

Bahia no período entre 2007 e 2012 e poucos municípios apresentam taxa elevada 

neste mesmo período. Além disto, 50% dos municípios apresentam taxa nula de 

casos de aids.  

O Teste de Shapiro–Wilk foi realizado para verificar se a taxa de casos de aids 

para os municípios baianos nos anos entre 2007 e 2012 segue distribuição normal. 

A hipótese testada é que a taxa de casos de aids identificados nos municípios 

baianos são provenientes de uma população com distribuição normal. O p-valor foi 

de           para todos os anos, ao nível 5% de significância há evidencias que as 

taxas anuais não são provenientes de uma população com distribuição normal, logo, 

para verificar se existe correlação linear entre a taxa de casos de aids identificados 

foi utilizado o coeficiente de correlação linear de  Spearman. 

 

Tabela 4.1.3 – Coeficiente de correlação linear de Spearman para a taxa de Aids  

dos municípios da Bahia  no período entre 2007 e 2012. 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2007 1,000 0,360 0,430 0,302 0,280 0,390 

2008 

 

1,000 0,420 0,380 0,370 0,440 

2009 

  

1,000 0,460 0,410 0,440 

2010 

   

1,000 0,410 0,430 

2011 

    

1,000 0,390 

2012 

     

1,000 

 

Na Tabela 4.1.3 pode-se observar que existe correlação positiva entre todos os 

anos e a maior correlação linear corre entre o ano 2009 e o ano 2010 (r = 0,46). 

Após  realizado o teste de aleatorização de correlação de Spearman, verificou-se 

que a correlação é significativa para todo período (p-valor < 0,05) 

Para verificar se existe padrão espaço temporal, foi utilizado o modelo 

autologistico, em que a resposta é dicotômica com sucesso para o município com 

taxa acima da taxa média de caso de aids identificados na Bahia no ano de 2012. A 

covariável utilizada foi à informação do mesmo município para os tempos anteriores, 

ponderado pela distancia dos tempos anteriores (AutoCov).  

Neste trabalho cinco modelos autologísticos foram ajustados conforme 

equação 3 em que a probabilidade do i-ésimo município apresentar taxa de casos de 
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aids acima da taxa média  caso de aids identificados na Bahia é dada conforme a 

equação 4. 

O modelo 1 consiste em verificar se a taxa de  casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa  média de  caso de aids identificados na Bahia no 

ano 2011 influencia na taxa de casos de aids identificados por municípios baianos 

acima da taxa  média de caso de aids identificados na Bahia no ano 2012. 

 

Tabela 4.1.4 - Coeficientes estimados, erro padrão e p–valor para o modelo 1. 

Modelo 1 Estimativa Erro padrão p-valor 

Intercepto -1,114 0,145 1,65*10-14 

  1,349 0.,214 3,17*10-10 

 

A Tabela 4.1.4 refere-se aos coeficientes estimados, erro padrão e p–valor 

para o modelo 1. Observa-se que as taxas de casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa média de caso de aids identificados na Bahia no 

ano  2011 influenciam na taxa de casos de aids identificados por municípios baianos 

acima da taxa  média de caso de aids identificados na Bahia no ano 2012 ao nível 

de 5% de significância, ou seja, a taxa de casos de aids identificados no ano de 

2012 superior a taxa média de casos de aids identificados na Bahia é influenciada 

por esta taxa ponderada no  ano anterior para cada município. 

A probabilidade de um município em 2012 apresentar uma taxa de casos de 

aids identificado acima da taxa  média de casos de  aids identificados na  Bahia é 

0,558 quando 2011 apresentou esta taxa superior a taxa média de casos aids 

identificados na da Bahia, enquanto que esta probabilidade reduz para 0,247 quando 

este município apresenta taxa inferior a taxa  média de casos aids identificados na 

Bahia. 

O modelo 2 ajustado consiste em analisar se as taxas de casos de aids 

identificados por municípios baianos acima da taxa média de caso de aids 

identificados na Bahia nos anos de 2010 e 2011 influenciam na taxa de casos de 

aids identificados por municípios baianos acima da taxa  média de caso de aids 

identificados na Bahia no ano 2012. 
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Tabela 4.1.5 - Coeficientes estimados, erro padrão e p–valor para o modelo 2. 

Modelo 2 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,400 0,165 2*10-16 

  2,030 0,273 1,1*10-13 

 

A Tabela 4.1.5 refere-se aos coeficientes estimados, erro padrão e p-valor 

para o modelo 2. Observa-se que as taxas de casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa média de caso de aids identificados na Bahia nos 

anos de 2010 e 2011 influenciam na taxa de casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa  média de caso de aids identificados na Bahia no 

ano 2012 ao nível de 5% de significância, ou seja, a taxa de casos de aids 

identificados no ano de 2012 superior a taxa média de casos de aids identificados na 

Bahia é influenciada por esta taxa ponderada nos dois anos anteriores para cada 

município. 

A probabilidade de um município em 2012 apresentar uma taxa de casos de 

aids identificado acima da taxa  média de casos de  aids identificados na  Bahia é 

0,652 quando 2010 e 2011 apresentou esta taxa superior a taxa média de casos 

aids identificados na da Bahia, enquanto que esta probabilidade reduz para 0,198 

quando este município apresenta taxa inferior a taxa  média de casos aids 

identificados na Bahia.  

O modelo 3 ajustado consiste verificar se as taxas de casos de aids 

identificados por municípios baianos acima da taxa média  de caso de aids 

identificados na Bahia nos anos de 2009, 2010 e 2011 influenciam na taxa de casos 

de aids identificados por municípios baianos acima da taxa  média de caso de aids 

identificados na Bahia no ano 2012. 

 

Tabela 4.1.6 - Coeficientes estimados, erro padrão e p–valor para o modelo 3. 

Modelo 3 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,541 0,174 2*10-16 

  2,416 0,303 1,5*10-15 

 

A Tabela 4.1.6 refere-se aos coeficientes estimados, erro padrão e p–valor 

para o modelo 3. Observa-se que as taxas de casos de aids identificados por 
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municípios baianos acima da taxa média de caso de aids identificados na Bahia nos 

anos de 2009, 2010 e 2011 influenciam na taxa de casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa  média de caso de aids identificados na Bahia no 

ano 2012 ao nível de 5% de significância, ou seja, a taxa de casos de aids 

identificados no ano de 2012 superior a taxa média de casos de aids identificados na 

Bahia é influenciada por esta taxa ponderada nos três anos anteriores para cada 

município. 

A probabilidade de um município em 2012 apresentar uma taxa de casos de 

aids identificado acima da taxa média de  casos aids identificados na da Bahia é 

0,705 quando  2009, 2010 e 2011 apresentou esta taxa superior a taxa média  de 

casos aids identificados na da Bahia, enquanto que esta probabilidade reduz para 

0,176  quando este município apresenta taxa inferior a taxa média de casos aids 

identificados na Bahia.  

O modelo 4 ajustado consiste em verificar as taxas de casos de aids 

identificados por municípios baianos acima da taxa média de caso de aids na Bahia 

nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 influenciam na taxa de casos de aids 

identificados por municípios baianos acima da taxa  média de  casos de aids 

identificados na Bahia no ano 2012. 

 

Tabela 4.1.7 - Coeficientes estimados, erro padrão e p–valor para o modelo 4. 

Modelo 4 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,811 0,262 4,4*10-12 

     41,400 7,158 7,3*10-09 

 

A Tabela 4.1.7 refere-se aos coeficientes estimados, erro padrão e p–valor 

para o modelo 4. Observa-se que as taxas de casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa média de caso de aids na Bahia nos anos de 

2008, 2009, 2010 e 2011 influenciam na taxa de casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa média de caso de aids identificados na Bahia no 

ano 2012 ao nível de 5% de significância, ou seja, a taxa de casos de aids 

identificados no ano de 2012 superior a taxa  média de casos de aids identificados 

na Bahia é influenciada por esta taxa ponderada nos quatro anos anteriores para 

cada município.  
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A probabilidade de um município em 2012 apresentar uma taxa de casos de 

aids identificado acima da taxa média de casos aids identificados na da Bahia é 

1,000 quando  2008, 2009, 2010 e 2011 apresentou esta taxa superior a taxa  média 

de casos aids identificados na da Bahia. 

O modelo 5 ajustado consiste em verificar se as taxas de casos de aids 

identificados por municípios baianos acima da taxa média  de caso de aids 

identificados na Bahia nos anos de 2007, 2008, 2009 2010 e 2011 influenciam na 

taxa de casos de aids identificados por municípios baianos acima da  taxa média de 

caso de aids na Bahia no ano 2012. 

 

Tabela 4.1.8 - Coeficientes estimados, erro padrão e p–valor para o modelo 5 

Modelo 5 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,866 0,298 3,8*10-10 

  16,167 31,855 3,6*10-07 

 

A Tabela 4.1.8 refere-se aos coeficientes estimados, erro padrão e p–valor 

para o modelo 5. Observa-se que as taxas de casos de aids identificados por 

municípios baianos acima da taxa média de caso de aids identificados na Bahia nos 

anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 influenciam na taxa de casos de aids 

identificados por municípios baianos acima da taxa  média de caso de aids 

identificados na Bahia no ano 2012 ao nível de 5% de significância, ou seja, a taxa 

de casos de aids no ano de 2012 superior a taxa média de casos de aids 

identificados na Bahia é influenciada por esta taxa ponderada nos cinco anos 

anteriores para cada município.  

A probabilidade de um município em 2012 apresentar uma taxa de casos de 

aids identificados acima da taxa média de casos aids identificados na da Bahia é 

1,000 quando 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 apresentou esta taxa superior a taxa 

média  de casos aids identificados na da Bahia. 

Com base nestes resultados, observa-se que a taxa de casos de aids 

identificados no ano de 2012 é influenciada pela taxa  de casos de aids identificados 

nos anos anteriores, com exceção do ano 2011. 
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4.2 Resultado e discussão com base no segundo banco de dados 

 

 O segundo banco de dados trata-se do número de casos de aids identificados  

na Bahia por municípios entre os anos 1998 a 2013 em que as variáveis de estudos  

foram  sexo, cor/raça e  faixa etária. Foi calculada uma taxa (multiplicada por 100 

mil) para cada variável, porém foi utilizado o censo demográfico do ano 2000 e 2010, 

como denominador em que o numerador foi dividido pelo censo mais próximo e o 

ano mediano 2005 foi dividido pela média de ambos os censos. 

  

Tabela 4.2.1 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) para o sexo masculino por  municípios da Bahia, 1998 a 2013. 

Anos Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 1,362 3,766 28,694 

1999 0,000 0,000 1,818 4,737 27,480 

2000 0,000 0,000 2,466 5,547 19,110 

2001 0,000 0,000 2,153 5,279 30,862 

2002 0,000 0,000 3,638 7,197 39,894 

2003 0,000 0,000 4,414 8,509 71,968 

2004 0,000 0,000 4,254 9,493 96,642 

2005 0,000 0,000 4,152 8,388 63,803 

2006 0,000 0,000 4,829 8,988 58,423 

2007 0,000 0,000 4,876 9,500 85,070 

2008 0,000 0,000 5,847 10,181 69,056 

2009 0,000 0,000 5,577 10,122 55,128 

2010 0,000 0,000 6,086 9,812 71,874 

2011 0,000 0,000 6,377 9,834 58,241 

2012 0,000 0,000 6,437 10,375 68,918 

2013 0,000 0,000 6,644 11,639 84,365 

 

A Tabela 4.2.1 mostra os resultados da análise descritiva referente taxa de casos de 

Aids identificados (por 100 mil habitantes) para o sexo masculino por  municípios da 

Bahia no período entre 1998 e 2013. Nota-se que taxa média de casos de aids 

identificados para o ano 2013 foi de 6,644, este ano foi o  que apresentou maior taxa 
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média de casos de aids identificados (por 100 mil habitantes), nos quatro últimos 

anos a taxa média de casos de aids identificados vem aumentando sucessivamente. 

Além disto, pelo menos 50% dos municípios da Bahia não identificaram casos de 

aids para a população masculina em todos os anos estudados. 

A Tabela 4.2.2 mostra os resultados da análise descritiva referente taxa de 

asos de aids identificados (por 100 mil habitantes) para o sexo feminino por  

municípios da Bahia no período entre 1998 e 2013. Nota-se que taxa média de 

casos de aids identificados para o ano 2013 foi de 5,326, este ano foi o que 

apresentou maior taxa média de casos de aids identificados (por 100 mil habitantes), 

nos quatro últimos anos a taxa  média casos de aids identificados vem aumentando 

sucessivamente. Além disto, pelo menos 50% dos municípios da Bahia não 

identificaram casos de aids para a população feminina  em todos os anos estudados. 

Observa-se que também que a maior taxa ocorreu no ano 2010. 

Tabela 4.2.2 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) para o sexo feminino por  municípios da Bahia, 1998 a 2013. 

Anos Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 0,795 3,179 39,355 

1999 0,000 0,000 1,051 3,431 27,480 

2000 0,000 0,000 1,212 3,343 22,257 

2001 0,000 0,000 1,740 4,373 28,600 

2002 0,000 0,000 2,996 6,516 32,149 

2003 0,000 0,000 2,479 5,730 43,353 

2004 0,000 0,000 2,849 6,070 30,675 

2005 0,000 0,000 3,826 8,348 47,891 

2006 0,000 0,000 2,925 6,306 46,140 

2007 0,000 0,000 4,155 8,545 71,099 

2008 0,000 0,000 4,505 8,763 58,162 

2009 0,000 0,000 4,415 9,070 82,508 

2010 0,000 0,000 5,156 11,107 140,687 

2011 0,000 0,000 5,199 9,157 56,275 

2012 0,000 0,000 4,690 9,005 49,517 

2013 0,000 0,000 5,326 9,822 56,259 
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Figura 4.2.1- Taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil habitantes) segundo o 

sexo. Bahia, período 1998 a 2013. 

Na Figura 4.2.1 observa-se que a taxa de casos de aids identificados no sexo 

masculino foi superior a do sexo feminino e a do total entre o período 1998 a 2013, 

nota-se também que as taxas aumentaram no período 1998 a 2013. 
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Tabela 4.2.3 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) segundo a  cor/raça  branca  por  municípios da Bahia, 1998 a 2013. 

Ano Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 0,061 0,611 9,394 

1999 0,000 0,000 0,157 2,218 41,789 

2000 0,000 0,000 0,648 3,472 43,066 

2001 0,000 0,000 0,715 3,208 26,316 

2002 0,000 0,000 1,158 4,989 57,837 

2003 0,000 0,000 1,761 8,400 92,851 

2004 0,000 0,000 1,478 5,858 74,294 

2005 0,000 0,000 2,403 7,959 75,075 

2006 0,000 0,000 1,877 6,754 89,726 

2007 0,000 0,000 2,114 9,183 111,857 

2008 0,000 0,000 2,317 8,808 103,413 

2009 0,000 0,000 2,231 8,140 80,000 

2010 0,000 0,000 2,413 8,813 94,967 

2011 0,000 0,000 2,437 8,500 66,667 

2012 0,000 0,000 1,619 6,413 80,000 

2013 0,000 0,000 1,531 6,746 80,021 

 

Na Tabela 4.2.3 observa-se que taxa média de casos de aids identificados 

para o ano 2011 foi de 2,437, este ano foi o que  apresentou a maior taxa média de 

casos de aids identificados e o ano 1998 aprestou a menor  taxa média de casos de 

aids identificados, em que foi de 0,061. Além disto, pelo menos 50% dos municípios 

da Bahia não identificaram casos de aids para a população de cor/raça branca  em 

todos os anos estudados. 
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Tabela 4.2.4 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) segundo a  raça/cor preta  por  municípios da Bahia, 1998 a 2013. 

Ano Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 0,002 0,039 0,802 

1999 0,000 0,000 0,040 0,768 15,618 

2000 0,000 0,000 1,160 6,982 96,900 

2001 0,000 0,000 0,858 8,059 145,985 

2002 0,000 0,000 1,563 9,413 127,307 

2003 0,000 0,000 2,041 8,858 90,580 

2004 0,000 0,000 2,884 14,460 180,505 

2005 0,000 0,000 3,018 15,385 169,924 

2006 0,000 0,000 1,950 11,043 168,070 

2007 0,000 0,000 3,950 30,678 584,790 

2008 0,000 0,000 4,884 23,441 337,838 

2009 0,000 0,000 3,358 12,444 144,092 

2010 0,000 0,000 3,051 12,677 120,077 

2011 0,000 0,000 3,871 16,874 220,103 

2012 0,000 0,000 3,581 14,378 147,929 

2013 0,000 0,000 3,932 17,227 229,358 

 

Na Tabela 4.2.4 observa-se que o ano que obteve a maior taxa média de 

casos de aids identificados foi o ano de 2008,em que sua taxa foi de 4,884, já o ano 

que apresentou menor taxa média foi 1998, em que a taxa média foi de 0,002. Além 

disto, pelo menos 50% dos municípios da Bahia não identificaram casos de aids 

para a população de raça/cor preta  em todos os anos estudados. 
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Tabela 4.2.5 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) segundo a  raça/cor parda por  municípios da Bahia, 1998 a 2013. 

Ano Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 0,021 0,188 2,203 

1999 0,000 0,000 0,110 0,854 12,421 

2000 0,000 0,000 0,709 2,412 21,148 

2001 0,000 0,000 0,527 2,000 15,321 

2002 0,000 0,000 1,139 3,537 28,257 

2003 0,000 0,000 1,655 5,116 57,921 

2004 0,000 0,000 1,860 4,728 37,310 

2005 0,000 0,000 2,094 4,791 30,052 

2006 0,000 0,000 2,075 4,483 28,631 

2007 0,000 0,000 2,294 5,440 40,258 

2008 0,000 0,000 2,498 6,145 57,342 

2009 0,000 0,000 2,121 4,674 28,682 

2010 0,000 0,000 3,192 6,729 48,317 

2011 0,000 0,000 3,576 6,701 42,820 

2012 0,000 0,000 2,570 5,412 25,700 

2013 0,000 0,000 3,035 6,414 50,942 

 

Na Tabela 4.2.5 observa-se que o ano que obteve a maior taxa média de 

casos de aids identificados foi o ano de 2011em que a taxa média foi de 3,576  e o 

ano que apresentou menor taxa média foi o ano de 1998, em que a taxa média foi 

de 0,021. Além disto, pelo menos 50% dos municípios da Bahia não identificaram 

casos de aids para a população de raça/cor parda  em todos os anos estudados. 

 

 

 



 

 

37 

Tabela 4.2.6 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) segundo a  raça/cor outros por  municípios da Bahia, 1998 a 2013. 

Ano Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 102,200 323,880 3333,300 

1999 0,000 0,000 134,600 447,939 6060,600 

2000 0,000 0,000 95,110 339,788 5000,000 

2001 0,000 0,000 115,400 324,898 2777,800 

2002 0,000 0,000 178,400 417,824 3125,000 

2003 0,000 0,000 172,100 527,085 8333,300 

2004 0,000 0,000 146,700 393,993 4242,400 

2005 0,000 0,000 147,400 426,588 5128,200 

2006 0,000 0,000 182,400 539,611 5405,400 

2007 0,000 0,000 212,600 551,480 7692,300 

2008 0,000 0,000 250,000 537,058 5000,000 

2009 0,000 0,000 279,200 796,809 9090,900 

2010 0,000 0,000 274,800 793,700 10000,000 

2011 0,000 0,000 217,100 517,290 5000,000 

2012 0,000 0,000 278,600 587,171 4545,500 

2013 0,000 0,000 307,300 777,318 9090,900 

 

Observa-se que na Tabela 4.2.6 o ano que obteve a maior taxa média de 

casos de aids identificado foi o ano de 2013, em que a taxa média foi de 307,300 e o 

ano que apresentou a menor taxa média foi o ano de 2000, em que a taxa média foi 

de 95,110. Além disto, pelo menos 50% dos municípios da Bahia não identificaram 

casos de aids para a população de raça/cor outros  em todos os anos estudados. 
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Tabela 4.2.7 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) segundo a faixa etária   menor  que 13 anos por  municípios da Bahia, 

1998 a 2013. 

Ano Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 0,221 2,427 40,700 

1999 0,000 0,000 0,273 2,473 36,657 

2000 0,000 0,000 0,171 1,651 24,313 

2001 0,000 0,000 0,307 2,626 40,700 

2002 0,000 0,000 0,657 3,356 29,860 

2003 0,000 0,000 0,630 3,010 28,450 

2004 0,000 0,000 0,570 3,334 38,551 

2005 0,000 0,000 1,117 4,528 34,311 

2006 0,000 0,000 0,796 4,295 44,014 

2007 0,000 0,000 1,024 5,248 52,826 

2008 0,000 0,000 0,733 4,373 60,132 

2009 0,000 0,000 0,617 3,070 30,358 

2010 0,000 0,000 0,957 4,990 43,725 

2011 0,000 0,000 0,745 3,999 47,517 

2012 0,000 0,000 0,690 4,286 46,773 

2013 0,000 0,000 0,530 3,031 30,358 

 

A Tabela 4.2.7 mostra que o ano de 2005 foi o que apresentou maior taxa 

média de casos de aids identificados,em que a taxa média foi de 1,117, e o ano que 

apresentou menor taxa media foi o ano de 1998, em que a taxa média foi de 0,221. 

Além disto, pelo menos 50% dos municípios da Bahia não identificaram casos de 

aids para a população menores que 13 anos  em todos os anos estudados. 

 

A Tabela 4.2.8 mostra que o ano de 2013 foi o que apresentou maior taxa 

média de casos de aids identificado, em que a taxa média foi de 7,574 e o ano que 

apresentou menor  taxa  média foi o ano de 1998, em que a taxa média foi de1,422. 

Além disto, pelo menos 50% dos municípios da Bahia não identificaram casos de 

aids para a população maiores ou iguais a 13 anos  em todos os anos estudados. 
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Tabela 4.2.8 - Análise Descritiva da taxa de casos de Aids identificados (por 100 mil 

habitantes) segundo a faixa etária  maior ou igual a  13 anos por municípios da 

Bahia, 1998 a 2013. 

Ano Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 
Máximo 

1998 0,000 0,000 1,422 3,469 22,073 

1999 0,000 0,000 1,876 4,355 27,701 

2000 0,000 0,000 2,489 4,798 24,947 

2001 0,000 0,000 2,605 5,204 31,811 

2002 0,000 0,000 4,357 7,432 37,001 

2003 0,000 0,000 4,539 7,463 52,590 

2004 0,000 0,000 4,726 8,976 87,397 

2005 0,000 0,000 4,973 8,669 67,957 

2006 0,000 0,000 4,807 7,664 60,776 

2007 0,000 0,000 5,564 9,142 83,126 

2008 0,000 0,000 6,497 9,780 76,964 

2009 0,000 0,000 6,279 10,210 67,351 

2010 0,000 0,000 6,993 10,999 110,619 

2011 0,000 0,000 7,298 9,985 46,259 

2012 0,000 0,000 7,017 10,212 69,946 

2013 0,000 0,000 7,574 11,628 73,746 

 

 

Resultados dos p-valores para o teste de aleatorização de Mantel em que as 

hipóteses são: 

H0: Não existe padrão espacial na dispersão dos casos de aids identificados nos 

municípios baianos com relação ao sexo dos indivíduos; H1: Existe padrão espacial 

na dispersão dos  casos de aids identificados nos municípios baianos com relação a 

cor ou raça do indivíduos.  
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Tabela 4.2.9: p-valor para existência de padrão espacial para sexo no período entre 

1998 a 2013. 

Ano Masculino Feminino 

1998 0,005 0,030 

1999 0,030 0,038 

2000 0,000 0,003 

2001 0,000 0,000 

2002 0,002 0,000 

2003 0,098 0,000 

2004 0,150 0,004 

2005 0,000 0,005 

2006 0,013 0,019 

2007 0,000 0,001 

2008 0,000 0,001 

2009 0,000 0,000 

2010 0,000 0,000 

2011 0,000 0,001 

2012 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 

 

Com base na Tabela 4.2.9, pode-se observar que existe padrão espacial na 

dispersão dos casos de aids identificados nos municípios baianos com relação a 

sexo feminino para todos os anos em estudo,  já para o sexo masculino dois anos 

não apresentaram padrão espacial, os anos 2003 e 2004. 

          

Resultados dos p-valores para o teste de aleatorização de Mantel em que as 

hipóteses são: 

H0: Não existe padrão espacial na dispersão dos casos de aids identificados nos 

municípios baianos com relação a cor/raça dos indivíduos; H1: Existe padrão 

espacial na dispersão dos  casos de aids identificados nos municípios baianos com 

relação a raça/cor do indivíduos.    
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Tabela 4.2.10: p-valor para existência de padrão espacial para raça/cor no período 

entre 1998 a 2013. 

Ano Branca Parda Preta Outros 

1998 0,498 0,483 0,531 0,019 

1999 0,635 0,542 0,778 0,019 

2000 0,004 0,027 0,027 0,000 

2001 0,036 0,050 0,009 0,000 

2002 0,056 0,040 0,065 0,000 

2003 0,058 0,008 0,016 0,008 

2004 0,011 0,242 0,002 0,014 

2005 0,013 0,000 0,075 0,000 

2006 0,063 0,326 0,000 0,061 

2007 0,061 0,001 0,012 0,008 

2008 0,191 0,001 0,214 0,000 

2009 0,054 0,002 0,006 0,000 

2010 0,296 0,000 0,052 0,000 

2011 0,007 0,004 0,001 0,000 

2012 0,030 0,000 0,201 0,000 

2013 0,412 0,003 0,018 0,000 

 

A Tabela 4.2.10 refere-se aos casos de aids identificados nos municípios 

baianos por raça/cor. Pode-se observar que para cor branca os anos que 

apresentaram padrão espacial foram 2000, 2001,2004, 2005,2011e 2012, para cor 

preta os anos que apresentaram padrão espacial foram 2001, 2001, 2003, 2004, 

2006, 2007, 2009, 2011 e 2013, para cor parda os anos que apresentaram padrão 

espacial foram 2000, 2002, 2003, 2005 e de 2007a 2013 e para outras categorias de 

raça/cor todos os anos apresentaram padrão espacial, exceto para o ano 2006. 

 

Resultados dos p-valores para o teste de aleatorização de Mantel em que as 

hipóteses são: 

H0: Não existe padrão espacial na dispersão dos casos de aids identificados nos 

municípios baianos com relação a faixa de idade (menor que 13 anos e maior ou 

igual a 13 anos) dos indivíduos; H1: Existe padrão espacial na dispersão dos casos 
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de aids identificados nos municípios baianos com relação a faixa de idade (menor 

que 13 anos e maior ou igual a 13 anos) dos indivíduos.   

 

Tabela 4.2.11: p-valor para existência de padrão espacial para faixa etária no 

período entre 1998 a 2013. 

Ano Menor que 13 Maior ou igual a 13 

1998 0,042 0,014 

1999 0,115 0,035 

2000 0,967 0,000 

2001 0,021 0,000 

2002 0,524 0,001 

2003 0,016 0,002 

2004 0,001 0,079 

2005 0,098 0,000 

2006 0,102 0,055 

2007 0,016 0,000 

2008 0,009 0,000 

2009 0,001 0,000 

2010 0,017 0,009 

2011 0,003 0,000 

2012 0,097 0,000 

2013 0,002 0,000 

 

A Tabela 4.2.11 refere-se aos casos de aids identificados nos municípios 

baianos por faixa etária. Pode-se observar que para menores que 13 anos, os anos 

que não apresentaram padrão espacial foram 1999, 2000, 2002, 2005 e 2006 para 

maiores ou iguais a 13 anos, todos os anos apresentaram padrão espacial  exceto 

os anos de  2004 e 2006. 

Mapa de pontos: os pontos correspondem aos centróides dos municípios que 

tiveram casos de aids identificados. Os tamanhos dos pontos são proporcionais às 

taxas de novas ocorrências de casos de aids. 
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Figura 4.2.2: Mapa de pontos de acordo com raça/cor branca entre os anos 1998 a 

2012. 

Com base na Figura 4.2.2 em 1998 o município que apresentou maior taxa de 

incidência de casos de aids identificados foi Itamaraju, em 2001 os municípios que 

apresentaram maiores taxa de incidência de casos de aids identificados  foram: 

Planalto, Itajuípe e Boquira, em  2002 os municípios que apresentaram  maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados foram Una e Mucuri, em 2003 os 

municípios que apresentaram maiores taxa de incidência de casos de aids 

identificados fora Lafaiete Coutinho e Itaeté, em 2004 os municípios que 

apresentaram  maiores taxa de incidência de casos de aids identificados  foram Pé 

de Serra e Ibipeba, em 2007 os municípios que apresentaram maiores taxa de 

incidência de casos de aids identificados  foram: Cardeal da Silva e Andaraí, em 

2010 os municípios que apresentaram  maiores taxa de incidência de casos de aids 

identificados  foram Cairu e Palmeiras, em  2012 os municípios que apresentaram 
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maiores taxa de incidência de casos de aids identificados foram Muniz Ferreira e 

Mucugê. Alguns municípios apresentaram taxas de incidência mais altas em um ano 

e anos seguintes mais baixas e outros municípios apresentaram taxas de incidência 

mais baixa em um ano e anos seguintes mais altas. Percebe-se também que a 

maioria da taxas de casos de adis identificados estão concentrada no litoral baiano. 

 

Figura 4.2.3: Mapa de pontos de acordo com raça/cor preta entre os anos 1998 a 

2012. 

Com base na Figura 4.2.3 em 2000 os municípios que apresentaram maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados foram Pilão Arcado e Serra do 

Ramalho, em 2010 os municípios que apresentaram maiores taxa de incidência de 

casos de aids identificados foram Remanso e Itamaraju, estes municípios chama 

atenção, pois a maioria dos seus municípios vizinhos não apresentaram taxas altas 
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de casos de iads identificados. Outros apresentaram taxas mais altas em um ano e 

anos seguintes mais baixas e outros municípios apresentaram taxas mais baixa em 

um ano e anos seguintes mais altas. Percebe-se também que a maioria das taxas 

de casos de adis identificados estão concentrada no litoral baiano. 
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Figura 4.2.4: Mapa de pontos de acordo com raça/cor parda entre os anos 1998 a 

2012. 

Com base na Figura 4.2.4 em 2000 os municípios que apresentaram maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados foram Riacho de Santana e 

Itamaraju, em  2001 os municípios que apresentaram maiores taxa de incidência de 

casos de aids identificados  foram Cairu e Ituaçu, em 2005 os municípios que 

apresentaram maiores taxa de incidência de casos de aids identificados  foram 

Remanso e Mucugê, pode-se observar que em alguns municípios apresentaram de 

taxa  de incidência de casos de aids identificados alta com relação aos seus 
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municípios vizinhos. Outros municípios apresentaram taxas de incidência mais altas 

em um ano e anos seguintes mais baixas e outros municípios apresentaram taxas 

de incidência mais baixa em um ano e anos seguintes mais altas. Percebe-se 

também que a maioria das taxas de casos de adis identificados estão concentrada 

no litoral baiano. 

Figura 4.2.5: Mapa de pontos de acordo com raça/cor outros entre os anos 1998 a 

2012. 

Com base na Figura 4.2.5 em 2004 os municípios que apresentaram maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados  foram: Potiraguá e Pé de Serra, 

em 2007 os municípios que apresentaram maiores taxa de incidência de casos de 

aids identificados  foram: Gentio do Ouro e Jucuruçu, pode-se observar que em 
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alguns municípios a taxa de incidência de casos de aids identificados é alta com 

relação aos seus municípios vizinhos. Outros municípios apresentaram taxas de 

incidência mais altas em um ano e anos seguintes mais baixas e outros municípios 

apresentaram taxas de incidência de casos de aids identificados mais baixa em um 

ano e anos seguintes mais altas. 

 

Figura 4.2.6: Mapa de pontos de acordo com o sexo masculino entre os anos 1998 a 

2012 

Com base na Figura 4.2.6 em 1998 os municípios que apresentaram maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados foram Canudos e  Salvador, em 

2010 os municípios que apresentaram maiores taxa de incidência de casos de aids 

identificados  foram: Palmeiras e Capela do Alto Alegre, pode-se observar que em 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2012 



 

 

48 

alguns municípios taxa de incidência de casos de aids identificados  é alta com 

relação aos seus municípios vizinhos. Outros municípios apresentaram taxas de 

incidência mais altas em um ano e anos seguintes mais baixas e outros municípios 

apresentaram taxas de incidência mais baixa em um ano e anos seguintes mais 

altas. 
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Figura 4.2.7: Mapa de pontos de acordo com o sexo feminino entre os anos 1998 a 

2012. 

Com base na Figura 4.2.7 em 2006 os municípios que apresentaram maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados foram Remanso e Itiruçu, pode-se 

observar que em alguns municípios a taxa de incidência casos de aids identificados  

é alta com relação aos seus municípios vizinhos. Outros municípios apresentaram 

taxas de incidência mais altas em um ano e anos seguintes mais baixas e outros 
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municípios apresentaram taxas de incidência mais baixa em um ano e anos 

seguintes mais altas. 
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Figura 4.2.8: Mapa de pontos de acordo com faixa etária menor que 13 anos entre os anos 

1998 a 2012. 

Com base na Figura 4.2.8 em 2006 os municípios que apresentaram maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados foram Dom Basílio  e Jucuruçu, 

pode-se observar que em alguns municípios a incidência é alta com relação aos 

seus municípios vizinhos. Outros municípios apresentaram taxas de incidência de 

casos de aids identificados mais altas em um ano e anos seguintes mais baixas e 

outros municípios apresentaram taxas de incidência mais baixa em um ano e anos 

seguintes mais altas. 
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Figura 4.2.9: Mapa de pontos de acordo com faixa etária maior ou igual a 13 anos 

entre os anos 1998 a 2012. 

Com base na Figura 4.2.9 em 2006 os municípios que apresentaram maiores 

taxa de incidência de casos de aids identificados foram Remanso e Santa Inês, 

pode-se observar que em alguns municípios a incidência é alta com relação aos 

seus municípios vizinhos. Outros municípios apresentaram taxas de incidência mais 

altas em um ano e anos seguintes mais baixas e outros municípios apresentaram 

taxas de incidência mais baixa em um ano e anos seguintes mais altas. 
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4.3 Resultado e discussão com base no terceiro banco de dados 

 

O terceiro banco de dados é referente ao micro dados de caso de aids 

registrado ou notificado na Bahia no período 2002 a 2012, as variáveis em estudos 

foram: sexo, cor/raça, idade, escolaridade, óbito e categoria de exposição 

hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo  foi infectado pelo vírus. 

 

Tabela 4.3.1 - Análise Descritiva de casos de Aids registrados ou notificados  na  

Bahia de acordo com a idade, entre o período  2002 a 2012. 

Anos Mínimo Mediana Média 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de variação 
Máximo 

2002 0,000 34,000 33,944 12,057 0,355 84,000 

2003 0,000 34,000 34,613 12,173 0,352 83,000 

2004 0,000 36,000 35,542 11,861 0,334 84,000 

2005 0,000 35,000 35,485 12,726 0,359 81,000 

2006 0,000 36,000 35,515 12,117 0,341 75,000 

2007 0,000 36,000 35,558 12,091 0,340 87,000 

2008 0,000 36,000 36,318 12,342 0,340 91,000 

2009 0,000 36,000 36,271 12,311 0,339 83,000 

2010 0,000 36,000 36,991 12,026 0,325 82,000 

2011 0,000 36,000 37,069 11,689 0,315 87,000 

2012 0,000 36,000 37,702 12,473 0,331 112,000 

 

A Tabela 4.3.1 mostra os resultados da análise descritiva referente a casos de  

aids registrados ou notificados na  Bahia de acordo com a idade, entre o período  

2002 a 2012. Nota-se que o ano 2012 foi o que apresentou a maior idade média dos 

indivíduos registrados ou notificados com aids.  Além disto, a idade média dos 

indivíduos registrados ou notificados com a doença aumentou no decorrer dos anos, 

entre o período 2006 a 2012 50% dos indivíduos registrados ou notificados com aids 

tinham idade menor ou igual a 36  anos. 
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Tabela 4.3.2 - Percentagens de casos de Aids registrados ou notificados  na  Bahia 

segundo o sexo, entre o período  2002 a 2012 (%). 

Ano Feminino Masculino 

2002 42,250 57,750 

2003 39,410 60,590 

2004 40,290 59,710 

2005 42,220 57,780 

2006 39,740 60,260 

2007 42,460 57,540 

2008 41,120 58,880 

2009 39,230 60,770 

2010 42,440 57,560 

2011 37,950 62,050 

2012 39,050 60,950 

 

Com base na Tabela 4.3.2 pode-se perceber que a percentagem de casos de 

aids no sexo feminino é sempre menor que a do sexo masculino. 

 

Tabela 4.3.3 - Percentagens de casos de Aids registrados ou notificados  na  Bahia 

segundo a escolaridade, entre o período  2002 a 2012 (%). 

Ano Analfabeto Fundamental Ensino Médio Superior 

2002 8,970 54,030 28,390 8,610 

2003 7,310 56,540 31,730 4,420 

2004 7,480 60,240 24,410 7,870 

2005 8,390 54,560 27,550 9,490 

2006 5,790 60,000 25,960 8,250 

2007 4,090 68,820 21,640 5,450 

2008 5,340 60,770 26,210 7,680 

2009 4,820 56,140 29,970 9,060 

2010 4,830 57,440 27,150 10,570 

2011 5,270 53,700 28,110 12,920 

2012 4,570 49,090 33,810 12,530 
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Pode-se observar na Tabela 4.3.3 que o nível fundamental é o que tem a 

maior percentagem de casos de aids registrados ou notificados e o ensino médio  

apresenta a segunda maior percentagem  para todos os anos estudado. 

 

Tabela 4.3.4 - Percentagens de casos de Aids registrados ou notificados  na  Bahia 

segundo a raça/cor, entre o período  2002 a 2012(%). 

Ano Branca Parda Preta Amarela Indígena 

2002 25,240 53,070 19,420 1,940 0,320 

2003 21,300 56,020 21,300 1,390 0,000 

2004 23,950 52,470 22,490 1,100 0,000 

2005 23,290 53,110 22,170 1,280 0,160 

2006 23,920 55,130 19,170 1,340 0,450 

2007 16,780 57,840 24,420 0,410 0,550 

2008 18,170 57,600 22,880 0,670 0,670 

2009 16,740 56,260 25,740 0,460 0,800 

2010 17,140 61,220 20,710 0,410 0,510 

2011 16,720 62,370 20,040 0,290 0,590 

2012 15,900 63,380 19,820 0,300 0,600 

 

A Tabela 4.3.4 refere-se percentagens de casos de aids registrados ou 

notificados na  Bahia segundo a cor ou raça, entre o período  2002 a 2012. Observa-

se que a cor parda foi a que apresentou a maior percentagem para todos os anos 

estudados. 
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Tabela 4.3.5 – Percentagem anual de raça e escolaridade entre o período 2002 a 

2012. 

A
n

o
 

Escolaridade 
Raça/cor 

Branca Preta Amarela Parda Indigena Total 

2
0

0
2
 

Analfabeto 2,0 2,0 0,1 4,0 0,0 8,1 

Fundamental 14,6 12,1 2,0 29,6 0,4 58,7 

Médio 6,4 5,3 0,0 14,2 0,0 25,9 

Superior 4,9 0,0 0,0 2,4 0,0 7,3 

Total 27,9 19,4 2,1 50,2 0,4 100,0 

2
0

0
3
 

Analfabeto 1,1 3,1 0,0 3,6 0,0 7,8 

Fundamental 12,9 14,3 1,4 32,2 0,0 60,8 

Médio 5,3 5,3 0,0 17,7 0,0 28,3 

Superior 2,0 0,3 0,0 0,8 0,0 3,1 

Total 21,3 23,0 1,4 54,3 0,0 100,0 

2
0

0
4
 

Analfabeto 0,9 2,7 0,0 3,7 0,0 7,3 

Fundamental 13,2 14,1 0,9 32,4 0,0 60,6 

Médio 8,4 4,6 0,4 11,5 0,0 24,9 

Superior 2,6 0,9 0,0 3,7 0,0 7,2 

Total 25,1 22,3 1,3 51,3 0,0 100,0 

2
0

0
5
 

Analfabeto 1,4 3,3 0,2 3,9 0,0 8,8 

Fundamental 10,4 12,4 0,4 31,0 0,0 54,2 

Médio 7,9 6,5 0,2 13,4 0,0 28,0 

Superior 4,1 0,0 0,4 4,5 0,0 9,0 

Total 23,8 22,2 1,2 52,8 0,0 100,0 

2
0

0
6
 

Analfabeto 0,4 2,2 0,0 2,7 0,0 5,3 

Fundamental 12,3 11,9 0,7 34,9 0,2 60,0 

Médio 8,4 5,1 0,6 12,3 0,0 26,4 

Superior 3,5 0,9 0,2 3,7 0,0 8,3 

Total 24,6 20,1 1,5 53,6 0,2 100,0 

2
0

0
7
 

Analfabeto 0,5 1,3 0,0 2,5 0,0 4,3 

Fundamental 10,7 17,6 0,4 39,5 0,2 68,4 

Médio 4,1 5,0 0,0 12,6 0,0 21,7 

Superior 2,8 0,5 0,0 1,8 0,5 5,6 

Total 18,1 24,4 0,4 56,4 0,7 100,0 

2
0

0
9
 

Analfabeto 0,2 2,2 0,0 2,4 0,2 5,0 

Fundamental 8,9 12,6 0,3 34,2 0,4 56,4 

Médio 5,7 10,1 0,2 13,3 0,3 29,7 

Superior 2,9 1,1 0,0 5,0 0,0 8,9 

Total 17,7 26,0 0,5 54,9 0,9 100,0 

2
0

0
8
 

Analfabeto 0,9 2,2 0,0 2,2 0,0 5,3 

Fundamental 9,7 14,7 0,7 34,2 0,9 60,2 

Médio 5,5 6,1 0,2 14,9 0,0 26,7 

Superior 3,3 1,0 0,0 3,5 0,0 7,8 

Total 19,4 24,0 0,9 54,8 0,9 100,0 



 

 

55 

Tabela 4.3.5 – Percentagem anual de raça e escolaridade entre o período 2002 a 

2012. (continuação) 

A
n

o
 

Escolaridade 
Raça/cor 

Branca Preta Amarela Parda Indigena Total 

2
0

1
0
 

Analfabeto 0,7 1,1 0,0 2,9 0,0 4,7 

Fundamental 8,0 13,1 0,4 36,6 0,3 58,4 

Médio 4,5 5,3 0,0 16,8 0,0 26,6 

Superior 4,7 1,4 0,0 4,1 0,1 10,3 

Total 17,9 20,9 0,4 60,4 0,4 100,0 

2
0

1
1
 

Analfabeto 0,3 1,6 0,0 3,4 0,0 5,3 

Fundamental 5,4 11,1 0,3 36,3 0,5 53,6 

Médio 7,2 4,3 0,0 16,3 0,3 28,1 

Superior 4,9 1,3 0,0 6,8 0,0 13,0 

Total 17,8 18,3 0,3 62,8 0,8 100,0 

2
0

1
2
 

Analfabeto 0,3 0,5 0,0 3,6 0,0 4,4 

Fundamental 5,2 9,6 0,1 33,4 0,4 48,7 

Médio 6,0 6,6 0,3 20,8 0,4 34,1 

Superior 5,0 1,6 0,0 6,2 0,0 12,8 

Total 16,5 18,3 0,4 64,0 0,8 100,0 

 

Com base na Tabela 4.3.5 quem teve maior percentual de casos de aids 

registrados ou notificados foi o grupo do ensino fundamental da parda 2 para todos 

os anos estudado. 

 

Foram ajustados 11 modelos em que a variável de interesse foi óbito, em que 

o sucesso é falecer e o fracasso é está vivo, para a seleção dos modelos utilizou-se 

o método de Stepwise e o Critério de Informação Akaike (AIC), não pode ser 

realizado o teste da razão das verossimilhanças, pois havia muitas variáveis que 

continham dados faltantes, para cada ano em estudo ajustou-se um modelo. Se um 

ou mais categoria da variável for significativa para explicar à variável óbito ela é 

mantida. As probabilidades foram calculadas de acordo com a equação 2. 

Com base na Tabela 4.3.6 as variáveis que foram importantes para explicar à 

variável óbito foram: escolaridade em que a categoria de referência é analfabeta já 

variável categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi 

infectado pelo víus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual. 

Em 2002 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano com ensino fundamental e heterossexual falecer era 0,229, 

uma pessoa com a doença registrada ou notificada no mesmo ano com  ensino 
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médio  heterossexual a probabilidade dela falecer  era 0,131, já uma pessoa nas 

mesmas circunstância,  com ensino superior a probabilidade de falecer era 0,179,  

percebe-se que a probabilidade  muda quando mantém a mesma categoria da 

variável  categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi 

infectado pelo vírus e muda-se de categoria  a variável escolaridade. 

 

Tabela 4.3.6: Estimativas do modelo1, erro padrão e p-valor, referente 

 ao ano 2002. 

Modelo 1 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,787 0,528 0,00 

Escolaridade (Fundamental) -0,245 0,361 0,499 

Escolaridade (Ensino Médio) -0,923 0,419 0,028 

Escolaridade (Superior) -0,552 0,539 0,306 

Hierarq (Bissexual) 1,123 0,523 0,032 

Hierarq  (Heterossexual) 0,821 0,427 0,054 

Hierarq (Drogas) 1,468 0,529 0,006 

Hierarq (Hemofílico) -12,376 610,36 0,983 

Hierarq (Perinatal) 0,933 1,229 0,448 

 

 

Tabela 4.3.7: Estimativas do modelo 2, erro padrão e p-valor, referente 

 ao ano 2003. 

Modelo 2 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,757 0,263 0,000 

Hierarq (Bissexual) 0,321 0,426 0,451 

Hierarq (Heterossexual) 0,603 0,286 0,035 

Hierarq (Drogas) 1,316 0,379 0,000 

Hierarq (Hemofílico) -12,814 882,613 0,988 

Hierarq (Transfusão) -12,814 624,194 0,983 

Hierarq (Perinatal) 0,876 0,459 0,056 
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Com base na Tabela 4.3.7 a variável que foi importante para explicar à 

variável óbito foi categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo 

foi infectado pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual. Observa-

se que esta variável foi importante para explicar a variável óbito no ano anterior. 

Em 2003 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano considerada como heterossexual falecer era 0,239. 

 

Tabela 4.3.8: Estimativas do modelo 3, erro padrão e p-valor, referente  

ao ano 2004. 

Modelo 3 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,946 0,518 0,000 

Sexo (Masculino) 0,665 0,2467 0,007 

Raça (Preta) 0,391 0,375 0,297 

Raça (Amarela) 1,219 0,953 0,201 

Raça (Parda) 0,773 0,314 0.014 

Escolaridade (Fundamental) 0,079 0.425 0.852 

Escolaridade (Ensino Médio) -0,989 0,497 0,047 

Escolaridade (Superior) -1,001 0,675 0,138 

 

 Com base na Tabela 4.3.8 as variáveis que foram importantes para explicar à 

variável óbito foram: sexo, em que a categoria de referência é feminino, raça/cor, em 

que a categoria de referência é branca e escolaridade, em que a categoria de 

referência é analfabeto. 

 Em 2004 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano do sexo masculino de cor preta com ensino fundamental 

falecer era 0,956, uma pessoa na mesma situação em que possui o ensino superior 

a probabilidade dessa pessoa falecer era 0,880, a probabilidade diminui quando 

aumentou o nível de escolaridade.  

Com base na Tabela 4.3.9 a variável que foi importante para explicar à 

variável óbito foi, em que a categoria de referência é analfabeto. Observa-se que 

esta variável foi importante para explicar a variável óbito no ano anterior. 

 Em 2005 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano com ensino médio falecer era 0,185, uma pessoa na 
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mesma situação em que possui o ensino superior a probabilidade dessa pessoa 

falecer era 0,058, a probabilidade diminui quando aumentou o nível de escolaridade.  

 

Tabela 4.3.9: Estimativas do modelo 4, erro padrão e p-valor, referente  

ao ano 2005 

Modelo 4 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -0,726 0,314 0,0210 

Escolaridade (Fundamental) -0,386 0,342 0,259 

Escolaridade (Ensino Médio) -0,754 0,378 0,045 

Escolaridade (Superior) -2,067 0,673 0,002 

 

Tabela 4.3.10: Estimativas do modelo 5, erro padrão e p-valor, referente  

ao ano 2006. 

Modelo 5 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -0,158 0,4712 0,737 

Escolaridade (Fundamental)   -0,164 0,411 0,690 

Escolaridade (Ensino Médio)   -1,182 0,468 0,0116 

Escolaridade (Superior) -3,134 1,096 0,004 

Hierarq (Bissexual)      -1,729 0,595 0,004 

Hierarq (Heterossexual)      -0,738 0,302 0,015 

Hierarq(Drogas)              0,412 0,502 0,413 

Hierarq (Hemofílico) -13,244 535,411 0,981 

Hierarq(Perinatal)        -0,818 1,193 0,493 

 

Com base na Tabela 4.3.10 as variáveis que foram importantes para explicar 

à variável óbito foram: escolaridade em que a categoria de referência é analfabeta já 

variável categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi 

infectado pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual.  

Em 2006 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano com ensino fundamental e heterossexual falecer era 0,257, 

uma pessoa com a doença registrada ou notificada no mesmo ano com ensino 

médio heterossexual a probabilidade dela falecer era 0,111, já uma pessoa nas 
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mesmas circunstância,  com ensino superior a probabilidade de falecer era 0,0175,  

percebe-se que a probabilidade  muda quando mante-se a mesma categoria da 

variável  categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi 

infectado pelo vírus e muda-se de categoria  a variável escolaridade.  

 

Tabela 4.3.11: Estimativas do modelo 6, erro padrão e p-valor, referente 

 ao ano 2007. 

Modelo 6 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -2,201  0,326 0,000 

Hierarq (Bissexual)        0,115  0,450 0,798 

Hierarq (Heterossexual)   0,713  0,299 0,017 

Hierarq (Drogas)          1,553  0,385 0,000 

Hierarq (Hemofílico)      1,631  1,438 0,256 

Hierarq(Transfusão)      15,768 535,411  0,976 

Hierarq (Perinatal) -0,040  0,600 0,946 

Sexo (Masculino)          0,569 0,199  0,004 

 

Com base na Tabela 4.3.11 as variáveis que foram importantes para explicar 

à variável óbito foram: categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o 

indivíduo foi infectado pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual e 

sexo, em que a categoria de referência é feminino. Observa-se que a variável 

categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi infectado 

pelo vírus foi importante para explicar à variável óbito no ano anterior. 

Em 2007 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano do sexo masculino, heterossexual falecer era 0,285 uma 

pessoa nas mesmas condições, em que muda a categoria de exposição 

hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi infectado pelo vírus para drogas a 

probabilidade dessa pessoa falecer era 0,480. 
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Tabela 4.3.12: Estimativas do modelo 7, erro padrão e p-valor, referente 

ao ano 2008. 

Modelo 7 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -2,784      0,392  0,000 

Hierarq (Bissexual)        0,902      0,482 0,061 

Hierarq (Heterossexual)        1,047  0,365  0,004 

Hierarq (Drogas)         1,459  0,515 0,005 

Hierarq (Transfusão)      -12,006 621,187 0,984  

Hierarq (Perinatal)   1,407      0,534  0,008 

Sexo (Masculino)          0,423          0,210  0,044 

  

Com base na Tabela 4.3.12 as variáveis que foram importantes para explicar 

à variável óbito foram: categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o 

indivíduo foi infectado pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual e 

sexo, em que a categoria de referência é feminino. Observa-se que essas variáveis 

foram as mesmas que eram importantes para explicar à variável óbito no ano 

anterior. 

Em 2008 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano do sexo masculino, heterossexual falecer era 0.212, essa 

probabilidade diminuiu em relação ao ano anterior, uma pessoa nas mesmas 

condições, em que muda a categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual 

o indivíduo foi infectado pelo víus para drogas a probabilidade dessa pessoa falecer 

era 0,289, essa probabilidade também diminuiu em relação ao ano anterior. 

 

Com base na Tabela 4.3.13 as variáveis que foram importantes para explicar 

à variável óbito foram: raça/cor, em que a categoria de referência é branca, idade e 

categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi infectado 

pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual. Observa-se que a 

variável categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo foi 

infectado pelo vírus foi importante para explicar à variável óbito no ano anterior. 
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Tabela 4.3.13: Estimativas do modelo 8, erro padrão e p-valor, referente 

ao ano 2009. 

Modelo 8 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -4,055 0,565 0,000 

Raça (Preta)             0,408 0,372 0,272 

Raça (Amarela) 2,240 1,049 0,033 

Raça (Parda)              0,979 0,331 0,003 

Raça (Indígena)         -12,843 541,453 0,981 

Idade   0,024 0,009 0,006 

Hierarq (Bissexual)        0,949 0,464 0,041 

Hierarq (Heterossexual)    0,787 0,532 0,026 

Hierarq (Drogas)           1,817 0,472 0,000 

Hierarq (Perinatal)       1,883 0,596 0,002 

                       

 

Tabela 4.3.14: Estimativas do modelo 9, erro padrão e p-valor, referente 

ao ano 2010. 

Modelo 9 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -2,519 0,300 0,000 

Hierar q (Bissexual)        1,315 0,420 0,001 

Hierarq (Heterossexual) 0,954 0,315 0,002 

Hierarq (Drogas)           2,037 0,409 0,000 

Hierarq (Hemofílico) -11,047 535,411 0,983 

Hierarq (Perinatal)       0,250 0,677 0,711 

 

Com base na Tabela 4.3.14 a variável que foi importante para explicar à 

variável óbito foi categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o indivíduo 

foi infectado pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual. Observa-

se que esta variável foi importante para explicar à variável óbito no ano anterior. 
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Em 2010 a probabilidade de uma pessoa com a doença registrada ou 

notificada no mesmo ano considerada como heterossexual falecer era 0,173. 

Com base na Tabela 4.3.15 as variáveis que foram importantes para explicar 

à variável óbito foram: idade e categoria de exposição hierarquizada do modo pelo 

qual o indivíduo foi infectado pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é 

homossexual. Observa-se que a variável categoria de exposição hierarquizada do 

modo pelo qual o indivíduo foi infectado pelo vírus foi importante para explicar à 

variável óbito no ano anterior. 

 

Tabela 4.3.15: Estimativas do modelo 10, erro padrão e p-valor, referente  

ao ano 2011. 

Modelo 10 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -3,095 0,390 0,000 

Idade 0,020 0,008 0,009 

Hierar q(Bissexual)        0,692 0,427 0,106 

Hierarq (Heterossexual) 0,559 0,290 0,054 

Hierarq (Drogas)           1,861 0,367 0,000 

Hierarq (Hemofílico) -11,179 378,399 0,976 

Hierarq (Perinatal)       0,917 0,619 0,138 

 

Com base na Tabela 4.3.16 as variáveis que foram importantes para explicar 

à variável óbito foram: categoria de exposição hierarquizada do modo pelo qual o 

indivíduo foi infectado pelo vírus (Hierarq) a categoria de referência é homossexual, 

escolaridade a categoria de referência é analfabeto, raça/cor a categoria de 

referência é branca. Observa-se que a variável categoria de exposição hierarquizada 

do modo pelo qual o indivíduo foi infectado pelo vírus foi importante para explicar à 

variável óbito no ano anterior. 

Em 2012 a probabilidade de uma pessoa com a doença identificada no 

mesmo ano Heterossexual da cor preta com ensino superior falecer era 0,113. 
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Tabela 4.3.16: Estimativas do modelo 11, erro padrão e p-valor, referente 

ao ano 2012. 

Modelo 11 Estimativa Erro padrão P-valor 

Intercepto -1,441 0,743 0,053 

Hierarq (Bissexual)        -0,132 0,837 0,875  

Hierarq (Heterossexual) 0,290 0,439 0,508 

Hierarq (Drogas)           1,386 0,585 0,018 

Hierarq (Perinatal)       1,286 0,810 0,113 

Escolaridade (Fundamental)   -0,030 0,575  0,957 

Escolaridade (Ensino Médio)  -0,826 0,616 0,179  

Escolaridade (Superior)       -2,781 1,178  0,018 

Raça (Preta)                 -1,009 0,461 0,029 

Raça (Amarela)               -13,905 830,003 0,987 

Raça (Parda)                -0,786 0,345 0,022 

Raça (Indígena)              -0,083 1,149 0,942 
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5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram utilizados três bancos de dados o primeiro banco é 

referente aos dados de freqüência de novos casos de aids identificados  por  

municípios baiano, verifica-se que de 2007 até 2009 a taxa média de caso de aids 

identificado por municípios baianos se manteve constante. O ano de 2010 

apresentou a maior taxa de caso de aids em relação ao período estudado.  

Após o ajuste dos modelos, observou-se que a ocorrência da taxa de casos 

de aids superior a taxa média de casos de aids identificados na Bahia para os 

municípios no  ano de 2012  foi influenciada pelas informações dos anos anteriores.  

No segundo banco de dados observa-se que a taxa de casos de aids  

identificados foi sempre superior para o  sexo masculino e a taxa mais alta na 

raça/cor branca  foi em 2011 já na preta foi em 2008 e na prada foi em  2011. 

Observou-se através dos mapas de pontos que alguns municípios tinham taxa de 

casos de aids identificados muito mais elevadas que seus vizinhos,  a maioria dos 

municípios que apresenta taxa de casos de aids identificados estão localizados no 

litoral baiano. Para verificar a existência de padrão espacial foi utilizado o teste de 

aleatorização de Mantel, em que se conclui, em relação ao sexo masculino de 1998 

a 2000 e 2005 a 2013, estes anos apresentaram existência de padrão espacial, já no 

sexo feminino todos os anos em estudo apresentaram existência de padrão 

espacial, em relação a raça/cor  este teste apresentou existência de padrão espacial 

para alguns anos e outros não, exemplo raça/cor preta que em 2000 e 2001 

apresentou padrão espacial, já em  2002 não apresentou e voltou apresentar padrão 

espacial em 2003. 

No terceiro banco de dados observa-se que de 2002 a 2012 a idade média 

dos indivíduos portadores da doença varia de 33 a 38 anos, também percebe-se que 

o maior percentual de pessoas registrada ou notificada com a doença possui apenas 

o ensino fundamental e raça/cor parda. Foram ajustados 11 modelos de regressão 

logística, em que a variável de interesse era óbito, foi verificado quais as variáveis 

que explicava a variável óbito, e das variáveis em estudo a que apareceu na maioria 

dos anos explicado a variável óbito foi categoria de exposição hierarquizada do 

modo pelo qual o indivíduo foi infectado pelo vírus. No estudo foi observado que há 

uma grande diferença do número de caso de aids identificado, com relação ao nível 

de ensino, raça/cor e idade. 
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Estudos realizados com estes tipos dados requerem mais precisão das 

informações, pois a quantidade de variáveis disponível são poucas para descrever 

totalmente o perfil desta doença, em que na maioria destas variáveis há ausência de 

observações. 
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7 ANEXOS 
  

Anexo 1 

Tabela 7.1: Resultado do teste de Hosmer-Lemeshow para os cinco modelos do 

primeiro banco de dados. 

Modelo P-valor 

Modelo1 0,967 

Modelo 2 0,489 

Modelo 3 0,237 

Modelo 4 0,367 

Modelo 5 0,136 

 

Este teste tem como objetivo avaliar a bondade do ajuste, em que a hipótese de 

nulidade é o modelo ajusta bem os dados, ao nível de 5% de significância.  

Para apresentação dos resultados foi utilizado o Software estatístico R Commander. 
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Anexo 2- Carta de Anuência Divesp/Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. 
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Anexo 3- Declaração de óbito. 

 

 

 

 

 


