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Este estudo tem por objetivo a identificação dos fatores que levam a mortalidade por tuberculose na região de Admi-
nistração Regional de Saúde, na zona leste do município de São Paulo. Os dados foram levantados de forma explo-
ratória e quantitativa. A análise dos dados mostra que os óbitos por tuberculose são em sua grande maioria homens, 
entre 15-49 anos, sem o ensino fundamental completo, desempregado. Os óbitos têm ligação direta às condições de 
vida. E que ainda é deficiente o conhecimento que a população tem sobre a tuberculose.
Descritores: epidemiologia, mortalidade, tuberculose.

This study aims to identify the factors leading to mortality from tuberculosis in the Regional Administration of Health, at 
the eastern area of the municipality of São Paulo, Brazil. Data were gathered in a quantitative and exploratory way. The 
data analysis shows that deaths from tuberculosis are mostly men, between fifteen and forty-nine years without a comple-
te basic education, unemployed. The deaths have a direct connection to living conditions. And that the population has still 
poor knowledge about tuberculosis.
Descriptors: epidemiology, mortality, tuberculosis.

Este estudio tiene por objetivo identificar los factores que llevan a la muerte por tuberculosis en la Administración 
Regional de Salud, en la Zona Este del Municipio de São Paulo, Brasil. Los datos fueron levantados de forma explora-
toria y cuantitativa. El análisis de los datos muestra que los fallecidos por tuberculosis son en su gran parte hombres, 
entre 15 e 49 años, sin eduación completa y desempleado. Los óbitos tienen vinculación directa con las condiciones 
de vida. Además que todavía es deficiente el conocimiento que la población tiene acerca de la tuberculosis.
Descriptores: epidemiología, mortalidad, tuberculosis.

adoeçam e 35 milhões possam morrer.
O Brasil elaborou um plano emergencial para o controle da 

tuberculose, objetivando que 100% dos municípios tenham 
ações de prevenção e combate à doença, 80% dos centros de 
saúde desenvolvam essas ações, 90% dos casos existentes se-
jam diagnosticados e que 85% dos casos tratados sejam cura-
dos2.

O Município de São Paulo é um dos 33 municípios do esta-
do como prioritários no Plano Emergencial Nacional da Tuber-
culose3. O município que possui 1/3 da população do Estado 
abriga também 1/3 dos casos do número de casos de tubercu-
lose do Estado. Assim, a cidade de São Paulo apresenta, em nú-
meros absolutos, a maior quantidade de casos e registra coefi-
cientes de incidência mais altos que a média dos coeficientes 
do estado.

Em 2004, foram notificados no Brasil 4.981 óbitos por tuber-
culose como causa básica, valor que aumentaria para 50% se 
fossem incluídos os óbitos por tuberculose como causa asso-
ciada e por sequela de tuberculose como causa básica4. 

A epidemiologia da tuberculose foi influenciada pelos casos 

INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma doença antiga e vem acompanhando o 
homem em sua trajetória. Desde os mais remotos tempos tem 

sido também considerado uma das doenças que causam as epi-
demias mais graves apesar do homem já possuir maneiras de 
prevenção e cura, através de medicamentos efetivos contra a 
doença1.

Caso a gravidade deste quadro não se reverta, teme-se que, 
até 2020, um bilhão de pessoas seja infectado, 200 milhões 
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de AIDS, uma vez que a presença de tuberculose está incluí-
da entre os critérios diagnósticos desta doença. “Há uma ten-
dência crescente na proporção de casos de tuberculose entre 
pacientes com AIDS”. Por essa razão, os controles da AIDS e 
da tuberculose não devem ser vistos separadamente devido ao 
precoce desenvolvimento da tuberculose e elevada presença 
de formas extrapulmonares junto à alta letalidade5.

Do ponto de vista do controle da tuberculose, a epidemia de 
AIDS interfere de forma importante na dinâmica de transmissão 
da tuberculose. 

OBJETIVO
Identificar os fatores sócios - demográficos que levam a morta-
lidade por tuberculose na Área da Administração Regional na 
Zona Leste do Município de São Paulo.

METODOLOGIA
Este é um estudo descritivo exploratório, com abordagem 
quantitativa. 

A área de estudo escolhida foi à região da Administração 
Regional de Saúde, que se situa a Leste do Município de São 

Paulo –geograficamente corresponde a uma área de 63,90 km² 
-4,2% da área do Município6. 

A Administração Regional de Saúde em estudo é composta 
por sete Distritos Administrativos, com vistas à municipalização 
dos serviços.

A população da Administração Regional de Saúde na Zona 
Leste do Município de São Paulo, tendo como critério de in-
clusão todos os residentes que tiveram como causa básica de 
óbito tuberculose (informados pelo PROAIM*), no ano 2.000. 
Foram notificados 60 casos, houve 21 óbitos exclusos da análi-
se por motivo de falta de acesso as informações. Além dos da-
dos fornecidos pelo PROAIM, foi realizada entrevista junto à 
família ou pessoa que residisse com o indivíduo que faleceu, 
dos 60 óbitos foram visitadas 39 famílias de pacientes que ti-
veram óbito por Tuberculose, ocorrendo perda de 21 casos por 
diversos motivos, tais como: endereço incompleto, ruas não lo-
calizadas, mudança da família.

Os dados foram colhidos de janeiro a maio durante o ano de 
2001, através de visitas domiciliares.

Foi realizada visita domiciliar (VD) a todos os casos con-
firmados como residentes na área de abrangência da Admi-
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nistração Regional de Saúde. Durante as VD, aplicou-se um 
formulário que é o instrumento de Investigação dos Óbitos por 
Tuberculose no Município de São Paulo contendo perguntas 
abertas e fechadas, especificamente elaboradas para este propó-
sito, contemplando informações acerca de: dados pessoais, es-
colaridade, ocupação, antecedente mórbido e epidemiológico, 
utilização de instituições de saúde, dados clínicos e tratamentos 
realizados, internações hospitalares, condições em que se deu o 
diagnóstico da doença e conhecimento da ocorrência desta pelo 
doente e seus familiares. 

RESULTADOS
A Administração de Saúde possui uma população de 940.753 
habitantes, observa-se assim o número de 774 casos novos de 

Tuberculose, com um coeficien-
te de incidência de 82,23 casos 
para cada 100.000 habitantes. A 
administração Regional é com-
posta de 7 Distritos Administrati-
vos, representados pelas letras A, 
B, C, D, E, F e G conforme gráfico 
1.  

Observou-se para o ano de 
2.000, 60 óbitos por Tuberculo-
se, com um coeficiente de mor-
talidade de 6,37 óbitos para cada 
100.000 habitantes.

O grupo etário mais atingido 
foi o de 15 a 49 anos (faixa etá-
ria produtiva), conforme se pode 
observar no gráfico 2, sendo que 
em todos as faixas etárias, nítida 
a predominância de mortalidade 
por tuberculose no sexo mascu-
lino, indicando o maior risco de 
morrer por tuberculose para este 
sexo, o que foi também observa-
do em estudo realizado1.

Observou-se um aumento sig-
nificativo de mortalidade entre maiores de 20 anos com tendên-
cia de crescimento, quando o grupo foi desdobrado por faixas 
etárias, de 20 a 29 e 40 a 491, porém a tendência de aumento só 
foi significante para o sexo masculino. 

Em relação ao estado civil, considerou-se no presente estudo, 
como casada à pessoa que vivia com o companheiro, e não ne-
cessariamente a situação legalmente formalizada. Conforme-se 
pode observar no gráfico 3, excetuando-se  os que não sabiam 
responder ou aqueles a qual esta questão não se aplica, 41 %  
tinham companheiro(a) e 40% eram solteiros. Este dado se di-
ferencia em pequena quantidade do encontrado anteriormente, 
que observou uma maior proporção de solteiros entre os óbitos 
por tuberculose (45%)1. 

Em relação à escolaridade dos indivíduos que foram a óbito 66 
% tinham o primeiro grau incompleto e 18% eram analfabetos, de-
monstrando a baixa escolaridade da população estudada. Nenhum 
dos pesquisados tinham o 3º grau. 

Algumas profissões têm maiores risco de tuberculose, tais como, 
profissionais da saúde, profissionais do sistema prisional e traba-
lhadores expostos à sílica, no entanto estes profissionais não foram 
encontrados neste estudo. Observou-se que 21% dos investigados 
eram desempregados, 17% aposentados, e entre os trabalhadores 
a maioria inserida na construção civil, são eles: pedreiro, servente, 
eletricista, e outros. Observando-se a situação profissional na épo-
ca do óbito, percebe-se que apenas 1% se inseria formalmente no 
mercado de trabalho.  

Analisando a renda familiar total observa-se que apenas 2 pos-
suíam renda superior a 5 salários mínimos, sendo que 20 % dos in-
vestigados tinham a renda inferior a 3 salários  mínimos, e 69% de 
1 a 3 salários mínimos demonstrando a precariedade da condição 
de vida dos casos investigados.

Quanto à situação do tratamento, observa-se que somente 41% 
dos casos investigados referiam realizar tratamento.

Em relação à ingestação de álcool e fumo, observa-se o fumo 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
1

18

15

5
4

<15 anos

Masculino Feminino

15 a 49 anos >49 anos

Gráfico 2 - Distribuição dos óbitos de tuberculose, 
segundo sexo e faixa etária

Fonte: Epi-TB/ IBGE –2000.

Fonte: Epi-TB/ IBGE –2000.
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Gráfico 1 - Números de Óbitos e Coefecientes de Mortalidades por Tuberculose
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como principal hábito nos casos dos óbitos inves-
tigados, e o uso de drogas apenas 1 caso, gráfico 
4.

A coinfecção Tuberculose associado à soro-
logia para HIV nos casos de óbitos investigados 
indicou que 0,3% dos casos eram portador do 
HIV+, 99,7 eram negativos.

CONCLUSÃO
Para que as ações de controle da tuberculose 
causem impacto, é importante considerar alguns 
fatores: qualidade de vida da população; acesso 
aos serviços de saúde com tratamento e diagnós-
tico de tuberculose; profissionais de saúde quali-
ficados para desenvolver todas as ações que lhes 
competem (prevenção, diagnóstico e tratamento); 
vigilância epidemiológica atuante e efetiva. 

Ao relacionar os resultados encontrados com 
pesquisas recentes não houve uma melhora sig-
nificativa ainda são os homens, migrantes e resi-
dentes em distritos com baixo Índice de Desen-
volvimento Humano que apresentam maiores 
riscos de óbito. A pouca escolaridade e apresen-
tar co-morbidades são características importan-
tes. Observou-se baixa participação das unidades 
básicas de saúde no diagnóstico e a elevada sub-
notificação7.

O Brasil sendo considerado de alta prevalên-
cia, do ponto de vista da biossegurança, deve-se 
de forma efetiva se posicionar frente a este alar-
mente dado, é sabido que existe uma política 
acessível ao diagnóstico e tratamento da doen-
ça, talvez fazer funcionar efetivamente este flu-
xo, unidades básicas de saúde e pronto–socorros 
como grandes centros de triagem, têm em sua 
demanda um número representativo de pacientes 
com tuberculose que, antes de seu diagnostico, 
circulam por suas dependências. Em grande par-
te dos casos, estas unidades não têm implantadas 
medidas para o diagnóstico precoce e adequados 
protocolos de condução dos casos, que atendam 
às necessidades de isolamento e cuidados de 
biossegurança.                                                     
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Gráfico 3 - Distribuição dos Óbitos de Tuberculose, segundo estado civil

Fonte: Epi-TB/ IBGE –2000.
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