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Resumo
Estudo descritivo ecológico sobre a distribuição da tuberculose (TB) nos estados do Amazonas e Rio Grande do Sul, entre
2006 e 2009, realizado com informações do SINAN/SUS e IBGE. Observou-se aumento da TB com aumento da desigualdade
da distribuição da renda na maioria dos municípios. A maior incidência de TB ocorreu na população com menos de oito anos
de estudo e no grupo de 20 a 49 anos, seguido pelo de 65 anos e mais. Utilizando o método preditivo a partir da análise e
regressão múltipla, obteve-se um modelo validado para o Rio Grande do Sul (R2=0,75), com associação da TB x escolaridade
de primeira à quarta série incompleta (r=0,56) e faixa etária de 20 a 49 anos (r=0,85). No Amazonas os modelos não foram
validados devido à variabilidade dos dados existentes. Demais variáveis ambientais, socioeconômicas e indicadores de
saúde não permaneceram no modelo final, devido à correlação fraca com a variável dependente (incidência média de TB).
O método apresentou-se como ferramenta adequada para indicar os principais fatores relacionados à doença TB.
Palavras-chave: tuberculose; fatores socioeconômicos; riscos ambientais.
Abstract
This ecological descriptive study aimed to analyze the distribution of tuberculosis (TB) in the states of Amazonas and Rio
Grande do Sul, from 2006 to 2009, with data from SINAN/SUS and IBGE. It was observed an increase of TB with increasing
inequality of income distribution in most municipalities. Regarding education, the incidence rate of TB was higher in the population with less than eight years of schooling. The age group with the highest incidence of TB was between the ages of 20
and 49 years, followed by the age of 65 years or older. Using the predictive method from multiple regression analysis, it was
obtained a model, validated for the state of Rio Grande do Sul (R2=0.75): incidence of TB in the population with incomplete
schooling from first to fourth grade (r=0.56), and between the ages of 20 and 49 years (r=0.85). For the state of Amazonas, it
was obtained similar models to the ones that were obtained in the state of Rio Grande do Sul, but these models were not validated due to the large variability of data within the state of Amazonas. Other environmental variables, socioeconomic and
health indicators did not remain in the final model due to poor correlation with the dependent variable (average incidence
of TB). The method proved to be suitable as a tool to indicate the main factors related to theTB disease.
Keywords: tuberculosis; socioeconomic factors, environmental risks.
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INTRODUÇÃO
Os elevados índices de magnitude da tuberculose se mantêm, apesar de progressos no diagnóstico e no tratamento
(TB). Dentre os fatores que intensificam e condicionam a
endemia estão a concomitância de enfermidades (HIV, diabetes), a queda da imunidade do hospedeiro por envelhecimento1, desnutrição, tabagismo, abuso do álcool e de drogas,
a poluição do ar2, as precárias situações sociais, econômicas e
de habitação3,4, além da exposição no trabalho3,5.
Sabe-se que melhorias na saúde da população e nos
indicadores dos serviços reduzem a incidência de TB1,6,
que é mais consistente em países com melhor índice de
desenvolvimento humano, menor mortalidade infantil e
maior acesso a saneamento7. Ao contrário, problemas sociais – pobreza, exclusão e outros marcadores de privação
– associam-se ao risco de adoecimento por tuberculose8-10,
relação causal revelada em estudos na América Latina e Caribe entre determinantes sociais e TB7. No Brasil, pesquisa
sobre desigualdade social e saúde assinala que indivíduos
de baixa renda e pior acesso a seguro-saúde necessitam de
mais cuidados médicos e consomem menos serviços de
saúde11, e que a população em situação de pobreza absoluta
tem dificuldade na resolução e no enfrentamento dos problemas de saúde12, afastando a possibilidade de diagnóstico
precoce da TB.
A epidemiologia da tuberculose prevê que a detecção de
pelo menos 70,0% dos casos bacilíferos e o seu tratamento
adequado com cura de 85,0% permite redução na incidência
da doença de 5-10% ao ano13. No Brasil, entretanto, a incidência de TB vem caindo lentamente, apresentando taxas de
declínio na incidência e morte insuficientes para atingir as
metas do Plano de Desenvolvimento do Milénio e da Parceria
Stop TB. Assim, há necessidade de acelerar as atuais estratégias de ações preventivas sobre os determinantes sociais com
políticas intersetoriais2,5, vez que aspectos sociais não são
considerados nos programas de TB. Ademais, as estratégias
propostas não vêm alcançando explicitamente os aspectos
sociais e de risco que configuram as vulnerabilidades que
presupõem o adoecimento por TB13.
Por outro lado, a aceleração desordenada do processo
de urbanização trouxe insuficiência de saneamento básico,
como coleta e destinação adequada de lixo, somada à poluição química e física do ar, água e terra14,15 e deterioração
do ecossistema16 com repercussões negativas na saúde
da população mais carente14. Além disso, no espaço físico
limitado nos grandes aglomerados urbanos, em áreas confinadas como presídios3,17 e instituições nosocomiais, as taxas
de transmissão da TB são maiores do que na população em
geral3,18,19, gerando necessidade de mitigação de riscos20. Ade462 Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (4): 461-6

mais, a falta de uma adequada política social e habitacional,
o desemprego e a migração descontrolada contribuem para
o surgimento de áreas vulneráveis ao desenvolvimento da
TB21. Assim sendo, sobretudo nos países menos industrializados, ao mesmo tempo em que o capital urbano e industrial
se expande nas áreas urbanas, criam-se forças de trabalho de
toda ordem, contribuindo para que parte dessas atividades
tenha efeitos danosos ao ambiente e à saúde humana22.
Enfim, essa organização espacial que a sociedade adquire
historicamente viabiliza a circulação de agentes patogênicos23
como o Mycobacterium tuberculosis e estabelece um elo, que
une de um lado grupos populacionais com características
sociais frágeis e, do outro, ambiente e fonte de contaminação
local, perpetuando a doença. Neste sentido, o tema ambiental traz às práticas médicas as consequências das demandas
sociais24, tornando-se necessário entender os significados e
conhecer as cadeias de causalidade entre práticas humanas e
sua relação com a saúde e o ambiente25.
Tendo em conta a natureza transversal dos diversos fatores de risco e dos determinantes sociais envolvidos, é essencial
atuar na correção das onipresentes desigualdades de incidência, da mortalidade e da morbidade nos diferentes grupos
populacionais, nos fatores ambientais25, na falta de equidade
e na ampliação da eficácia dos sistemas de saúde, com melhoria do diagnóstico e tratamento da doença tuberculosa5.
Também é necessário incrementar a articulação de políticas
intersetoriais para redução da pobreza e desenvolvimento
social e econômico5,13, com ampliação do diálogo entre os
setores. Embora, isoladamente, os programas de controle da
TB não sejam suficientes para desenvolver essas ações, eles
contribuem para execução de intervenções, promoção da
causa e negociação de intervenções conjuntas, essenciais ao
cumprimento das metas do programa de TB, tais como a eliminação até o ano de 20505.
Sabendo-se que a relação de determinação da tuberculose
e desenvolvimento social traz para o cenário do processo
saúde-doença a associação entre condições de vida e a TB1, é
lícito perguntar: qual a implicação da questão ambiental nos
indicadores da TB? O presente estudo objetiva analisar variáveis ambientais, meteorológicas, socioeconômicas, demográficas e de saúde que podem estar relacionadas à distribuição
da tuberculose (TB) nos Estados do Amazonas e Rio Grande
do Sul, entre 2006 a 2009.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo ecológico realizado nos
estados do Amazonas e Rio Grande do Sul, escolhidos por
apresentarem os maiores coeficientes de incidência de tuber-
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culose nas respectivas regiões Norte e Sul. As informações
dos casos de TB (todas as formas) foram obtidas no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/SUS) do
Programa Nacional de Controle da Tuberculose, base de
cálculo do coeficiente anual de incidência de TB por 100.000
habitantes de 2005 a 2009.
Para analisar as possíveis causas relacionadas à doença TB
nos estados do Amazonas e Rio Grande do Sul, foram utilizadas variáveis ambientais, meteorológicas, dados socioeconômicos, demográficos, indicadores de saúde e casos de TB, dos
municípios dos respectivos estados.
As variáveis meteorológicas, obtidas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos26 (CPTEC) por meio do
aplicativo Sistema de Informações Ambientais (SISAM) do
ano de 2008, são: concentração de poluentes PM2,5; temperatura do ar; umidade relativa do ar; precipitação acumulada e
focos de queima, sendo esta variável ambiental.
A fonte de dados das variáveis socioeconômicas foi o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo
extraídas do Atlas de Vulnerabilidade Socioambiental27 as variáveis socioeconômicas: índice de desenvolvimento humano
municipal; renda; escolaridade; longevidade; índice de Gini
da renda familiar per capita; percentual de pessoas de 15 anos
ou mais com menos de quatro anos de estudo; percentual de
pessoas com renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário
mínimo, referentes ao ano 2000. Além de vínculos empregatícios com renda de 2008; PIB municipal per capita de 2006;
densidade demográfica e grau de urbanização de 2008; população economicamente ativa; percentual de pessoas com acesso a abastecimento de água; percentual de pessoas com acesso
a esgotamento sanitário; percentual de pessoas com coleta de
lixo; taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais;
percentual de pessoas com renda familiar per capita inferior a
1/2 do salário mínimo; percentual de domicílios particulares
permanentes em assentamentos precários ou aglomerados
subnormais do ano 2000.
No SINAN/SUS obtiveram-se os indicadores de saúde
utilizados como as seguintes variáveis independentes a
serem relacionadas à TB: taxa de mortalidade infantil em
menores de 1 ano; taxa de mortalidade na infância e em menores de 5 anos de 2005 a 2007; incidência da TB segundo
escolaridade: população analfabeta; com primeira a quarta
série incompleta; com quarta série completa; com quinta a
oitava série incompleta; com ensino fundamental completo;
com ensino médio incompleto; com ensino médio completo; incidência da TB por faixa etária: na população entre 5
e 9 anos; de 20 a 49 anos e de 65 anos ou mais de idade e
incidência de AIDS de 2006 a 2009 e incidência de AIDS de
2006 a 2009 por faixa etária.

Para caracterizar a distribuição da TB, aplicou-se a regressão linear múltipla, avaliando-se o problema e o grau de relação entre uma ou mais variáveis quantitativas ou qualitativas,
de tal forma que uma variável dependente possa ser predita a
partir de outras explicativas28.
Como variável dependente, utilizou-se a incidência média
da tuberculose no período de 2006 a 2009 e como variáveis
independentes (explicativas) as variáveis socioeconômicas,
ambientais, meteorológicas, demográficas e de saúde.
A seguir, são descritas sucintamente as etapas para a elaboração de modelos preditivos, a partir da regressão linear
múltipla: 1. Coleta dos dados e preparação das variáveis
independentes, correlacionadas com a variável dependente.
Para melhorar a correlação obtida, foram testadas transformações na variável dependente e nas variáveis independentes com a finalidade de se normalizar e linearizar a relação
entre elas, tendo sido selecionada a variável que apresentou
maior normalidade. 2. Redução do número de variáveis independentes. Foram descartadas variáveis que apresentaram
baixa correlação (95% de Intervalo de Confiança), com a
variável dependente e variáveis explicativas que possuíam o
mesmo significado entre si. 3. Geração de possíveis modelos
de regressão com base nos resultados da etapa anterior, com
seleção de alguns prováveis modelos de regressão. 4. Refinamento e seleção do melhor modelo. Dentre os possíveis
modelos, foi selecionado aquele que obteve melhor ajuste. 5.
Validação do modelo com base em um conjunto de amostras
separadas inicialmente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Brasil, existem 5.565 municípios e, desse total, 181
são prioritários para a TB, neles concentrando-se aproximadamente 64,3% dos casos de tuberculose em 2010, segundo
dados do IBGE e SINAN/SUS.
A média do coeficiente de incidência de TB por 100.000
habitantes no Brasil foi de 38,28, enquanto nos municípios prioritários essa média alcançou aproximadamente
58,5/100.000 hab., entre 2006 a 2009, ou seja, os municípios
prioritários apresentaram quase o dobro da incidência média
de tuberculose do país no período analisado (Figura 1).
Na comparação dos coeficientes de incidência de tuberculose dos municípios selecionados, e o Índice de Gini da renda
familiar per capita, observou-se uma tendência de aumento
da TB com o aumento do índice de Gini na maioria das localidades (Figura 2).
Sabe-se que o índice de Gini da renda familiar per capita mede o grau da desigualdade da distribuição da renda. Quanto mais próximo de zero menor a desigualdade e
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Figura 1. Coeficiente de incidência de tuberculose nos municípios
prioritários e coeficiente de incidência no Brasil, de 2006 a 2009
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Figura 2. Municípios com maiores coeficientes de incidências de TB
dos estados do Amazonas e Rio Grande do Sul comparados aos
valores do índice de Gini da renda familiar per capita
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145,00/100.000 hab. e 125,7,00/100.000 hab., respectivamente (Figura 2). As cidades de Santa Isabel no Rio Negro
(AM) e Alvorada (RS) detinham elevados indicadores de TB,
191,40/100.000 hab. e 141,80/100.000 hab., respectivamente. A análise apontou um resultado esperado para a Região
Norte, em função das piores condições socioeconômicas e
de infraestrutura, o que deve ter contribuído para manutenção da endemia da doença tuberculosa. Por sua vez, no Rio
Grande do Sul existem municípios com incidência de TB tão
elevadas quanto no Amazonas, agravo que merece atenção
dos diversos setores. Esta alta incidência neste estado pode
estar relacionada ao problema habitacional, de drogas e AIDS
e de má distribuição de renda, criando bolsões de miséria e de
exclusão social, dentre outras mazelas.
Quando relacionado à escolaridade das Regiões Norte e
Sul e ao perfil de tuberculose, o coeficiente de incidência de
TB foi maior na população de primeira a quarta série incompleta, seguida por pessoas de quinta à oitava série incompleta
e analfabetas, ou seja, a população mais atingida pela tuberculose tinha menos que oito anos de estudo (Figura 3).
Ainda em relação à escolaridade, verificou-se que quanto
maior a duração dos estudos menor o adoecimento por TB.
A avaliação do nível de escolaridade, considerando o perfil
dos doentes de tuberculose do Brasil, também evidenciou
que mais anos de estudo implicam menor adoecimento por
TB (Figura 3). Um estudo caso-controle realizado em Recife,
investigando indivíduos e determinação social da tuberculose, mostrou que dentre outros indicadores, ser analfabeto
contribuiu para o risco de adoecimento por TB8.
Na distribuição da tuberculose por idade, o grupo com
maior incidência de TB foi o de 20 a 49 anos, seguido da faixa
etária de 65 anos ou mais (Figura 4). Um estudo de casocontrole realizado em Recife, revelou que, individualmente,
pessoas com idade ≥20 anos tiveram um incremento no risco
de adoecer por TB8. A população idosa, por sua vez, adoece
mais, em virtude da debilidade do sistema imunológico, dos

Indice TB

quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. No gráfico
da figura 2, observa-se que os municípios de Porto Alegre,
Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga apresentaram os maiores valores de incidência de TB
e índice de Gini acima de 0,6, o que indica que nessas áreas
há uma grande desigualdade social com a existência de segmentos sociais com precárias condições de vida, indicando
a relação da TB e pobreza. Determinantes sociais são a chave
do controle da tuberculose no mundo, sendo imperativo
abordar as desigualdades socioeconômicas entre diferentes
grupos populacionais nos indicadores da doença5. A análise
das tendências da tuberculose e seus determinantes em 134
países reforçam que fatores sociais e econômicos estão implicados na incidência da TB7.
Quatro municípios do Estado do Amazonas (Santa Izabel
do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Manaus)
e três do Rio Grande do Sul (Alvorada, Porto Alegre, Arroio
dos Ratos), com as maiores incidências de tuberculose no
período de estudo, mostraram médias de TB em torno de

■ Norte ■ Sul ■ Brasil
Figura 3. Coeficiente de incidência de TB nas regiões Norte, Sul e
Brasil segundo a escolaridade entre 2006 e 2009
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frequentes distúrbios neurológicos e psiquiátricos (depressão,
demência), o que dificulta a identificação e relato dos sintomas
da TB e afasta a possibilidade do diagnóstico precoce29. Dados
do IBGE, com base no Censo 2000, registram a existência de
14,5 milhões de idosos, representando 8,6% da população do
país, sendo que a estimativa para 2020 é de 30 milhões (13,0%
do total da população). Isso provavelmente vai implicar maior
incidência de TB nesse segmento, no futuro.
No presente estudo, a maior incidência de TB, na faixa
etária de 20 a 49 anos, esteve associada à incidência da AIDS,
também maior nessa população (Figura 4). Uma análise
multinível dos fatores associados à tuberculose, realizada nas
regiões metropolitanas do Brasil entre 2001 e 2003, mostrou
que a AIDS foi um fator impactante da morbidade por TB30.
Também no Distrito Federal a infecção foi predominante em
pacientes com AIDS31 e, em Ribeirão Preto, a incidência da
co-infecção HIV/TB esteve mais elevada nas áreas de maior
vulnerabilidade social21.
Utilizando o método preditivo a partir da análise de
regressão múltipla para o Rio Grande do Sul e o Amazonas,
obteve-se um modelo com duas variáveis validadas para
o estado do Rio Grande do Sul, a saber: incidência da TB
na população com escolaridade de primeira a quarta série
incompleta (r=0,56) e faixa etária de 20 a 49 anos (r=0,85).
Ambas as variáveis apresentaram associação com a incidência da tuberculose nos municípios do Rio Grande do
Sul, ou seja, quanto maior a população com escolaridade
de primeira a quarta série incompleta e maior a população
na faixa etária dos 20 aos 49 anos, maiores as chances de
adoecer por tuberculose. O resultado de R2=0,75 do modelo indica que 75,0% dos casos de TB nos municípios do
Rio Grande do Sul poderiam ser explicados por essas duas
variáveis. A baixa escolaridade e a faixa etária envolvida
atingiram grande parcela da população economicamente ativa, e foram os principais fatores relacionados à TB.
Apesar de não permanecer no modelo final, a variável

■ Norte ■ Sul ■ Brasil
Figura 4. Incidência de TB e aids nas regiões Norte, Sul e Brasil
segundo faixa etária entre 2006 e 2009

“população com 65 anos e mais de idade” apresentou alta
correlação em todos os modelos testados, entretanto, na
comparação com pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos,
mostrou-se menos correlacionada (r=0,50).
Apesar de utilizadas, as variáveis ambientais, meteorológicas, socioeconômicas e indicadores de saúde do estudo não
permaneceram no modelo final, uma vez que apresentaram
correlação fraca com a variável dependente (incidência média
de TB entre 2006 a 2009) quando comparadas à correlação
das variáveis que permaneceram.
Para o Amazonas foram obtidos modelos semelhantes
aos do Rio Grande do Sul. No primeiro modelo com R2=0,82
(incidência de TB na população de primeira a quarta série incompleta e incidência de TB na população com 20 a 49 anos);
para o segundo modelo obteve-se um R2=0,81 (incidência de
TB na população analfabeta e incidência de TB na população
com 20 a 49 anos). Entretanto, nenhum dos modelos foi validado devido à grande variabilidade de dados, e provavelmente, devido às disparidades nas variáveis existentes.

CONCLUSÕES
Apesar de existirem dificuldades e limitações, como o
fato de não entrarem no modelo variáveis, como distribuição
de renda e outras que possam indicar áreas favoráveis para
a transmissão da TB, o método da regressão linear múltipla
para o estudo da tuberculose, tendo como base as informações de municípios de dois estados brasileiros, apresentou-se
como ferramenta adequada para indicar os principais fatores,
aqui considerados, relacionados com a doença TB, pois não
foram considerados alimentação, processos de trabalho, entre
outros. Para aumentar a eficiência do método, sugere-se que
os próximos estudos sejam realizados com base em seleção
de regiões mais homogêneas, aplicando-se modelos distintos
para cada sub-região de um mesmo estado, sendo possível,
assim, maior detalhamento de acordo com as especificidades
de cada região selecionada.
O estudo mostrou evidente predomínio na morbidade
por tuberculose entre os municípios com maior desigualdade
social, com baixa escolaridade e pouca infraestrutura, sendo
que os grupos etários mais predispostos à TB foram aqueles
com idade de 20 a 49 anos e de 65 anos e mais.
Os resultados indicam as seguintes necessidades: 1. Utilizar indicadores socioeconômicos que identifiquem áreas
geográficas com maior concentração de pobreza e, consequentemente, risco de desenvolver TB. 2. Incrementar a articulação de politicas intersetoriais voltadas para a redução da
pobreza, como desenvolvimento social e econômico x programa de tuberculose. 3. Ampliar o diálogo entre setores soCad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (4): 461-6 465
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ciais e saúde na questão da TB. 4. Formar recursos humanos
em TB para além da problemática biológica, considerando
outros determinantes e/ou fatores de risco. 5. Monitorar a
população com potencial para desenvolver a TB ou vulnerável a adoecer.
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