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Silveira OS. Análise da distribuição geográfica dos casos de tuberculose 
e a interação com o ambiente no município do Guarujá. [dissertação] 

Santos, UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, 2019. 

Resumo 

Introdução: A tuberculose (Tb) é a nona causa de morte no mundo, sendo o 
Brasil um dos países com maior número de casos, com aproximadamente 69 
mil casos novos e 4.500 óbitos a cada ano. O município do Guarujá apresentou 
uma incidência quase três vezes maior que a do Estado de São Paulo no ano 
de 2016. Objetivo: Analisar a distribuição geográfica dos casos de Tb e a 
interação com o ambiente no Município do Guarujá. Metodologia: Estudo 
transversal com a utilização de dados secundários obtidos das fichas de 
notificação do TBWEB de todos os casos novos de Tb do município do Guarujá 
no ano de 2016. Foi realizada a análise descritiva das variáveis do estudo, e 
utilizado os testes U de Mann-Whitiney, Qui-Quadrado e/ou Teste Exato de 
Fisher, e o Teste de Comparação Entre Duas Porcentagens. Foi realizado o 
georreferenciamento dos casos utilizando o site mapcoordinates e obtidos dois 
mapas da cidade do Guarujá através do Estimador de Densidade de Kernel e 
Taxa de Incidência. O nível de significância adotado foi de 5%. O pacote 
estatístico utilizado foi o SPSS 17.0 for Windows. Resultados: Foram 
analisados os 314 casos novos de Tb no município do Guarujá no ano de 2016, 
com 187 (59,5%) de Vicente de Carvalho e 127 (40,5%) dos Outros Bairros, 
podendo-se afirmar uma maior incidência em Vicente de Carvalho pelos testes 
de comparação entre duas porcentagens e por U Mann-Whitiney (p<0,05). A 
maior parte de casos de Tb era composta por pardos, do sexo masculino e em 
idade produtiva (20-59 anos). 113 casos referentes à Escolaridade (36%) foram 
notificados como “ignorado” e apenas 4,5% possuiam 12 ou mais anos de 
escolaridade. Pelo teste de Qui-quadrado, observa-se, que os grupos são 
homogêneos em relação a sexo, faixa etária, escolaridade e ocupação 
(p>0,05). Pelo teste de Qui-quadrado havia uma associação entre raça/cor com 
o local de moradia (p<0,05). Observou-se um predomínio de casos curados 
(77,4%) e foram registrados 8,1% de óbitos. A taxa de óbitos foi de 7,9 óbitos 
para cada 100.000 habitantes. Quanto ao tipo de entrada 83,8% foram de 
casos novos, 8,9% de recidiva e 7,3% de retratamento. Em relação a forma 
clínica 85,7% foi de Tb pulmonar seguida pela forma pleural (5,4%). As 
patologias mais freqüentes associadas à Tb foram HIV/AIDS, etilismo, 
drogadicção e tabagismo. Foi observada uma associação entre drogadicção e 
morar em Vicente de Carvalho (p=0,012). 27,7% dos casos estiveram 
internados em algum momento do tratamento. O mapa obtido através do 
estimador de densidade de Kernel evidenciou maior densidade hot bed na 
região Noroeste de Vicente de Carvalho. Conclusões: Os dados obtidos 
evidenciam uma elevada incidência e letalidade para TB no Guarujá com 
predomínio na região menos favorecida socioeconomicamente e mais poluída 
dessa cidade de contrastes que remetem à necessidade de políticas públicas 
que envolvam ações interdisciplinares e intersetoriais. 

Descritores: tuberculose, georreferenciamento, iniquidade social, ambiente. 

 



5 
 

Silveira OS. Analysis of the geographical distribution of cases of 
tuberculosis and the interaction with the environment in the city of 
Guarujá. [dissertation] Santos, UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, 2019. 

 

Abstract 

Introduction: Tuberculosis (Tb) is the ninth most common cause of death in the 
world. Brazil is one of the countries with the highest number of cases, with 
approximately 69,000 new cases and 4,500 deaths each year. The municipality 
of Guaruja presented an incidence almost three times greater than that of the 
São Paulo State in the year 2016. Objective: Analyze the geographic 
distribution of Tb cases and interaction with the environment in the Guarujá city. 
Methodology: cross-sectional study using secondary data obtained from chips 
TBWEB notification of all new cases of Tb in the municipality of Guaruja in the 
year 2016. Descriptive analysis of the study variables, and used the U Mann-
Whitney tests, Chi-square and/or Fisher exact test, and the test for comparing 
Two percentages. The georeferencing of cases using the mapcoordinates and 
obtained two maps: Kernel Density Estimator and incidence rate. The 
significance level adopted was 5%. The statistical package used was SPSS 
17.0 for Windows. Results: We analyzed the 314 new cases of Tb in Guaruja in 
the year 2016, with 187 (59.5%) residents in Vicente de Carvalho e 127 (40.5%) 
residents in other Neighborhoods. A greater incidence of Tb occur in Vicente de 
Carvalho (comparison tests between two percentages and U Mann-Whitney (p 
< 0.05)). The descriptive analysis demonstrate that Tb patients were Brown, 
male and in productive age (20-59 years). 113 (36%) cases related to education  
were notified as "ignored" and only 4.5% had 12 or more years of schooling. By 
Chi-square test, it was observed, that the groups are homogeneous with 
respect to gender, age, education and occupation (p > 0.05). There was an 
association between race/color with residence location (Chi-square test, p < 
0.05). It was observed a predominance of cases cured (77.4%) and 8.1% of 
deaths. The death rate was 7.9 deaths for each 100,000 inhabitants. Regarding 
the type of entry 83.8% were of new cases, 8.9% of recurrence and 7.3% of 
retreatment. In relation to the clinical form 85.7% was pulmonary Tb followed by 
pleural form (5.4%). The most frequent pathologies associated with Tb were 
HIV/AIDS, alcoholism, drogadiction and smoking. An association was observed 
between drug addiction and living in Vicente de Carvalho (p = 0.012). 27.7% of 
the cases were hospitalized at some point in the treatment. The map obtained 
through the Kernel density estimator showed higher density hot bed in the 
Northwest region of Vicente de Carvalho.  Conclusions: The data obtained 
show a high incidence and mortality for TB in Guarujá with predominance in the 
region least favoured economically and polluted. This city contrasts needed 
public policies involving actions interdisciplinary and intersectoral 

 

 

 

Keywords: tuberculosis, Georeferencing, social inequality, environment. 
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1. Introdução: 

 

 A tuberculose (Tb) permanece como um dos problemas de saúde 

pública que mais aflige o mundo, tanto em relação ao número de casos quanto 

aos fatores envolvidos na sua transmissão e no impacto social que transcende 

a doença (NATIONAL ACADEMIES PRESS US, 2017).  

 É inaceitável que uma doença de diagnóstico acessível e tratamento 

efetivo desde a década de 1950 ainda acometa tantas pessoas e seja 

causadora de milhões de mortes a cada ano (DANIEL, 2006).  

 Nas últimas décadas a ocorrência da Tb tem sido crescente nos países 

em desenvolvimento e reemergente nos países desenvolvidos, atribuindo-se 

estes fenômenos a fatores sociais associados à doença e aos grandes 

movimentos migratórios, bem como o advento da epidemia da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) a partir da década de 1980, quando houve 

um aumento de 12% dos casos de Tb nos países desenvolvidos (XAVIER e 

BARRETO, 2007). 

 Sabe-se que um terço da população do mundo está sob risco de ser 

infectado com o Mycobacterium tuberculosis, o agente da Tb, no entanto 

apenas 5 a 10% dos indivíduos infectados irão desenvolver doença ativa 

(KOZAKEVICH, 2015).  O porquê de alguns infectados desenvolverem a 

doença e a maioria não é objeto de estudos na tentativa de esclarecer esse 

fenômeno.  

 

1.1. A tuberculose no mundo 

 

 Estima-se que cerca de 1,7 bilhões de pessoas, isto é, 23% da 

população mundial, sejam portadoras da infecção pelo Mycobacterium 

tuberculosis, apresentando portanto, risco de desenvolver a doença (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2018). A Tb é a nona causa de morte no 

mundo e a principal causa entre as doenças infecto-contagiosas, superando 

aquelas relacionadas ao Human Immunodeficiency Virus (HIV) (WHO, 2017).  

 Globalmente, estima-se que 10 milhões de pessoas desenvolveram 

tuberculose em 2017, sendo 5,8 milhões de homens, 3,2 milhões de mulheres 

http://www.nap.edu/
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e 1,0 milhão de crianças. Há uma concentração geográfica dos casos de Tb, 

sendo que 87% dos casos estão distribuídos em apenas 30 países, estando o 

Brasil nesta lista, junto com a maioria de países africanos e asiáticos (WHO, 

2018). 

 A resistência aos medicamentos usados contra a Tb é um desafio ao 

sucesso do tratamento da doença e estima-se que em 2017,  558.000 pessoas 

desenvolveram tuberculose resistente à rifampicina (RR-TB), a droga de 

primeira linha mais eficiente contra essa doença e  82% desses tinham 

resistência a várias drogas (MRD-TB), sendo que três países são responsáveis 

por quase metade dos casos de MDR/RR-TB: Índia com 24%, China 13% e 

Rússia com 10%. Globalmente, 3,5% dos casos novos de Tb e 18% daqueles 

que haviam sido tratados previamente apresentaram resistência à alguma ou 

várias drogas tuberculostáticas (WHO,2018).       

 Não há dúvidas que esforços precisam ser concentrados para 

prevenção, diagnóstico e tratamento da Tb em todo mundo e nesse sentido, a 

elucidação dos fatores de risco para que a doença se instale torna cada vez 

mais necessária. 

 

1.2. A tuberculose no Brasil 

 O Brasil é um dos países com maior número de casos de Tb no mundo, 

ocupando a 20ª posição quanto à carga de tuberculose e a 19ª quando se 

refere à coinfecção Tb-HIV e, desde 2003, a doença é considerada como 

prioritária na agenda política do Ministério da Saúde. Embora seja uma doença 

com diagnóstico e tratamento realizados de forma universal e gratuita, pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), ainda temos barreiras no acesso e acontecem 

aproximadamente 69 mil casos novos e 4.500 óbitos a cada ano tendo como 

causa básica a Tb (BRASIL, 2017d).  

  No Brasil, em 2017, foram notificados 69.569 casos novos de Tb com 

coeficiente de incidência igual a 33,5 casos/100.000 habitantes (hab.). 

(COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DA TUBERCULOSE, 

2018). 
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 A distribuição da incidência e mortalidade no país é bastante 

heterogênea e para 2017 tivemos dados extremos: 20,0 casos/100.000 hab. na 

região Centro-Oeste e 42,7 casos/100.000 hab. na região Norte o que levou as 

autoridades de saúde pública elaborarem políticas de prevenção, diagnóstico e 

tratamento adaptados para cada região (BRASIL, 2018). 

 Esforços têm sido realizados para que a doença seja diagnosticada 

precocemente e o paciente inicie o tratamento adequado, de forma que a 

cadeia de transmissão do bacilo seja interrompida. No Brasil, a atuação do 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), do Ministério da 

Saúde é de fundamental importância para a redução da morbidade e 

mortalidade por Tb. Os sucessos do PNCT têm sido enormes, mas, apesar da 

redução em 38,4% na taxa da incidência e 35,8% na taxa de mortalidade, de 

1990 a 2010, o país ainda figurava entre os 22 países no mundo com maior 

carga desta doença (MACIEL E SALES, 2016). O PNCT é reconhecido como 

um dos mais eficientes no mundo. Em 2011, o Brasil atingiu uma das metas do 

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, por ter reduzido pela metade os 

óbitos por Tb, comparado com o ano de 1990. (brasil.gov.br/noticias/saude, 

2017). 

   Metas para o controle da Tb só serão atingidas se os programas de Tb 

das três esferas de governo, a sociedade civil organizada, academia e todos os 

outros setores chaves se envolverem buscando estratégias que fortaleçam o 

acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da Tb, resultando na 

diminuição da incidência e do número de mortes pela doença no país. 

 A figura 1 apresenta a linha do tempo das ações implantadas para o 

controle da tuberculose pela OMS e pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasil.gov.br/noticias/saude
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Figura 1. LINHA DO TEMPO DAS AÇÕES IMPLANTADAS PARA O 

CONTROLE DA TUBERCULOSE PELA OMS E PELO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE DO BRASIL 

 MUNDO/OMS        BRASIL/MS 

 

OMS declarou a Tb como uma 
emergência de saúde pública 
global. 
 
A OMS lançou a Estratégia DOTS.    

        Plano emergencial para o controle  
        da Tb lançado pela Coord Nac de 
        Pneumologia Sanitária 
  

        No I Consenso Brasileiro de Tb a  
        testagem para HIV passou a ser  
        recomendada para todos doentes  
        com diagnóstico de Tb  
       
        Resolução nº 284: aponta para a  
        necessidade de priorização da Tb  
        pelo MS 
         
        Plano Nacional de Controle da Tb  
        com ordenação das ações de  
        controle no país 
       
       
         

      

 

 

 

        

 

 

  
   

         

 

    1993 

   1996 

   1997 

   1998 

   1999 

Todos os 189 Estados-Membros das 
Nações Unidas, na Assembleia do Milênio  
assumiram como meta para os “Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio” o combate 
ao HIV/AIDS, malária e outras doenças, 
incluindo o compromisso de deter, até 2015 
a prevalência e a mortalidade relacionada à 
Tb. 
 
 

 

2000 
Plano Nacional de Mobilização e inten- 
sificação das Ações para Eliminação da 
Hanseníase e Controle da Tb em muni- 
cípios prioritários por meio da Atenção 
Básica, lançado pelo MS 

2002 
Após iniciativas do G8 (grupo dos sete 
países mais desenvolvidos econômica- 
mente do mundo e Rússia) e das Nações 
Unidas, foi criado o Fundo Global de 
Combate à Aids, Tuberculose e Malária 
 

 2003 Tb foi colocada na agenda de prioridades  
das políticas públicas do Brasil. 

 

2004 OMS lançou a Política Provisória em 
Atividades Colaborativas Tb-HIV. 

 

Criação da Parceria Brasileira Contra 
a Tuberculose. 

2006 
A OMS lançou a Estratégia Stop TB com o 
objetivo de fortalecer a estratégia DOTS e 
reduzir o peso global da doença até 2015. 

Plano Estratégico para o controle da Tb 
no Brasil no período de  2007- 2015, 
lançado pelo Ministério da Saúde. 
 
Lançamento do Pacto pela Vida. Uma das 
prioridades pactuadas foi o fortalecimento 
da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, incluindo a TB 
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Adaptado de Brasil Livre da Tuberculose: Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde 

Pública / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 

 

 

 

Criação da Frente Parlamentar de luta contra 
 a Tb. 
 
Estabelecimento da Rede Brasileira de Comitês 
Estaduais para o controle da Tb. 
 

2007 
Início do Projeto Fundo Global Tb no Brasil. 
 
Criação dos Comitês Metropolitanos de Tb  
em 11 estados e Baixada Santista para o 
acompanhamento das ações do projeto no 
Brasil 
 

 
2009 Incorporação da droga etambutol ao 

esquema intensivo de Tb. 

2011 Resolução nº 444 que reafirma a priorização 
pelo MS e enfatiza a necessidade do desen- 
volvimento de ações intersetoriais para o 
controle da doença 
 controle da doença. 
 
 

2012 

2013 Lançamento do relatório da subcomissão 
especial sobre as doenças determinadas 
pela pobreza com ênfase na Tb, da Câmara 
dos Deputados.Recomendação da utilização 
do tratamento antirretroviral para todas as 
pessoas infectadas pelo HIV. 
 
 
 
 
 

2014 Aprovada na Assembléia Mundial de Saúde 
a Estratégia pelo Fim da Tuberculose, na 
qual o Brasil foi o principal proponente. 
 
Criação da Frente Parlamentar Global de 
luta contra Tb. 
 
 
 
 

Implantação da Rede de Teste Rápido Mole- 
cular para o diagnóstico da TB na rede 
pública. 
Instrução Operacional Conjunta SNAS/MDS 
e SVS/MS nº 01: estabelece orientações 
gerais sobre a Tb para os serviços 
socioassistenciais 
 
 
 
 2016 
Criação da Frente Parlamentar das Américas 
de luta contra Tb. 
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1.3. A tuberculose no Estado de São Paulo  

A disparidade na distribuição regional dos casos de Tb observada no 

país como um todo é reproduzida no Estado de São Paulo. As taxas de 

incidência para Tb registrada nas regiões paulistas em 2014 foram: Grande 

São Paulo: 30,9 casos/100.000 hab., Município de São Paulo: 46,3 

casos/100.000 hab., Interior: 21,5 casos/100.000 hab. e Baixada Santista: 78,7 

casos/100.000 hab. (GALESI E FUKASAVA, 2015). 

 O coeficiente de incidência no Estado de São Paulo em 2015 foi de 36,0 

casos para 100.000 hab. e o de mortalidade de 1,9 óbitos/100.000 hab., que 

em números absolutos perfazem 17.019 casos novos e 872 morreram de TB, 

enquanto para o Brasil foi de 30,9 casos/ 100.000 hab. e 2,2 óbitos/100.000 

hab. no mesmo período.  No ano de 2017 o Estado de São Paulo participou 

com 25% dos casos novos de tuberculose notificados no Brasil, o que 

representou 17.767 casos novos (BRASIL, 2016; BRASIL, 2018).  

 No Estado de São Paulo dois em cada três casos ocorreram no sexo 

masculino e mais de 50% dos casos novos foram em pessoas de 20 a 59 anos 

no ano de 2014, o que leva em muitos casos a sérios problemas no sustento 

das famílias dos doentes, por atingir indivíduos em idade produtiva (BRASIL, 

2016). 

  

1.4. O Município do Guarujá 

 O município do Guarujá está localizado na Ilha de Santo Amaro, na orla 

do litoral paulista, com uma extensão territorial de 144,794 Km² e uma 

população estimada em 2016 de 308.522 hab.. É formado pela sede e pelo 

distrito de Vicente de Carvalho.  Desde 1996, através da Lei Complementar 

Estadual nº 815, passou a ser um dos nove municípios que constituem a 

Região Metropolitana da Baixada Santista, tendo como limites, Santos, 

Bertioga e o Oceano Atlântico. Conhecida como a “Pérola do Atlântico” devido 
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às suas praias e belezas naturais, tem sua economia apoiada na atividade 

turística e portuária (Figura 2) (ROQUETTI E GALIANO, 2011; IBGE, 2018). 

 

 

Figura 2. Mapa do município do Guarujá com suas praias 

  

A história do desenvolvimento do município do Guarujá está relacionada 

às atividades turísticas nele existente, que pela proximidade com a capital de 

São Paulo e suas belas praias, resultou numa explosão no mercado imobiliário 

nas décadas de 1970 a 1990, gerando um crescimento desorganizado e 

migração de operários da construção civil que ocuparam áreas não adequadas 

de habitação, que reflete atualmente numa cidade de contrastes e violência 

(VAZ, MARIA E BRAIA, 2015) que segundo o censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística (IBGE) de 2010 tinha uma renda per capita de R$ 

719,02, baixa quando comparada à capital do estado, de R$ 1.416,13 e à 

cidade limítrofe de Santos, de R$ 1.651,82. 
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 Sua conformação geográfica (planície, mangues e morros) e a própria 

história de ocupação (edifícios de classe média e alta, condomínios de luxo e 

aglomerados subnormais) apresenta diferenças sócio-econômicas e culturais 

significativas. Segundo a Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) o 

município do Guarujá possui o maior o número de habitantes em aglomerados 

subnormais do litoral santista. Segundo dados de 2010 do IBGE, a cidade 

conta com 26.095 domicílios localizados em assentamentos precários, num 

total de 95.247 pessoas residindo em condições precárias (IBGE,2010). 

 O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), um indicador que 

permite classificar os segmentos de uma localidade em sete categorias, que vai 

de: Grupo 1 - baixíssima vulnerabilidade até Grupo 7 - vulnerabilidade 

altíssima, evidencia que as condições sociais da população do Guarujá 

precisam ser melhoradas. No estado de São Paulo, segundo o censo do IBGE 

de 2010, a população que vivia nos Grupos 5 e 6 (vulnerabilidade alta e 

vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais) no estado era de 15,5%, 

enquanto do município do Guarujá era de 29%. Fica mais evidente a situação 

de vulnerabilidade social quando estratificamos esses dois grupos, sendo que 

em relação aos aglomerados subnormais, relacionados ao grupo 6, de 

vulnerabilidade muito alta, para o estado de São Paulo tínhamos apenas 4,4% 

da população vivendo nestas condições enquanto no município do Guarujá 

22,5% dos habitantes viviam nesses aglomerados (Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados, 2013). 

 O município do Guarujá apresenta muitas fragilidades no setor saúde 

que são traduzidos em alguns indicadores como podemos observar-se nos 

dados adiante.  

 Em 2014 a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo adotou 44 

municípios prioritários para Tb baseado na incidência da doença nessas 

cidades, sendo que o município do Guarujá ocupava o terceiro lugar entre 

aquelas com maior incidência, com 82,8 casos por 100.000 hab., sendo 

superado apenas por São Vicente (97,4 casos por 100.000 hab.) e Praia 

Grande com 93,2 casos por 100.000 hab., as três pertencentes à Região 

Metropolitana da Baixada Santista (BRASIL, 2014). 
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 Enquanto para o Brasil o coeficiente de incidência em 2016 foi de 32,4 

casos de Tb/100.000 hab. e no Estado de São Paulo 36,4 casos de Tb/100.000 

hab. (BRASIL, 2017c), o Guarujá apresentou 314 casos da doença que 

corresponde a 101,7 casos por 100.000 hab. para o mesmo período, ou seja, 

aproximadamente três vezes a média do estado (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação - SINAN, 2017).  

 Em relação à sífilis, o Ministério da Saúde selecionou os 100 municípios 

que concentram a maior carga da doença no Brasil para destinar um recurso 

financeiro a fim de intensificar as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento 

da doença.  Destes 100 municípios, apenas sete são do estado de São Paulo e 

o Guarujá é um deles (portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude, 2017). 

 Segundo “índice composto” para HIV, o Guarujá ocupa o 11º lugar no 

país e 1º no estado de São Paulo, no “ranking” dos 100 municípios com mais 

de 100 mil hab., seguido no estado por Barretos na 58ª posição (BRASIL, 

2017a). 

   

1.5. Fatores de risco associados à tuberculose 

 O conceito de vulnerabilidade está intimamente relacionada ao risco e à 

Tb. De forma geral, a noção de vulnerabilidade busca responder à percepção 

de que a chance ao adoecimento não é resultante apenas de um conjunto de 

aspectos individuais, mas também coletivos e contextuais, bem como a 

disponibilidade de recursos, tais como informação, serviços e profissionais de 

saúde, diagnóstico e tratamento. Para entender-se vulnerabilidade é 

necessário considerar três eixos interdependentes: individual, social e 

programático (AYRES, 2006). 

 Um conceito conciso para fator de risco é o adotado pelo Centro de 

Prevenção e Controle de Doenças Europeu (ECDC) em 2018: “fator de risco é 

qualquer atributo, característica ou exposição de um indivíduo que aumenta a 

probabilidade de desenvolver uma doença ou injúria” (LONNROTH et al, 2009). 

 O risco de infecção para Tb após a exposição ao agente da doença é 

regido preliminarmente por fatores exógenos e uma combinação de fatores 
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intrínsecos do caso fonte, da proximidade desse, como  condições sociais, 

biológicas  e comportamentais do hospedeiro (NARASIMHAN et al, 2013).  

 O ECDC lista as seguintes variáveis como fatores de risco para a Tb: 

educação, estar privado de liberdade, emprego, estar em situação de rua, 

tempo de entrada no país, contato com paciente fonte de Tb, uso de álcool, uso 

de drogas ilícitas e Diabetes Mellitus (ECDC,2018). 

 O Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da 

América (CDC) já havia adotado duas subcategorias para descrever os fatores 

de risco elevado para desenvolvimento da doença. São essas as duas 

subcategorias e os fatores de risco a elas relacionadas: 

A) Pessoas que foram infectadas recentemente com o Mycobacterium 

tuberculosis: 

 Pessoas que convivem com portador da doença, 

 Pessoas que tenham imigrado de áreas do mundo com taxa 

elevada de Tb, 

 Crianças com menos de cinco anos de idade que tem um PPD 

(Derivado Proteico Purificado) reator,  

 Grupos com altas taxas de transmissão de Tb, tais como 

desabrigados, usuários de drogas injetáveis e pessoas vivendo 

com HIV ou AIDS (PVHA), 

 Pessoas que trabalham ou residem com aquelas com alto risco de 

Tb em instalações ou instituições como hospitais, abrigos, 

instituições correcionais, asilos e casas de apoio para PVHA. 

B) Pessoas em situações ou condições clínicas que deprimem o sistema 

imunológico: 

 Crianças pequenas e bebês, 

 Pessoas com HIV, 

 Pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, 

 Portadores de silicose, 

 Portadores de Diabetes Mellitus (DM), 

 Portadores com comprometimento renal grave, 

 Pessoas com baixo peso, 
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 Pessoas submetidas a transplante de órgãos, 

 Pessoas com câncer de cabeça e pescoço, 

 Pessoas em uso de corticosteróides, 

 Pacientes em tratamento para artrite reumatóide ou Doença de 

Crohn (CDC, 2016). 

 

1.5.1. Carga Bacilar do paciente fonte 

 Um estudo prospectivo realizado na República Dominicana concluiu que 

pacientes coinfectados com HIV e Tb tem menos capacidade de transmitir o 

bacilo que a população em geral portadora de doença. Esta constatação, 

conforme demonstra uma sub-análise no mesmo trabalho, está relacionada à 

condição paucibacilar dos coinfectados e demonstrou que a carga bacilar do 

hospedeiro tem influência na transmissão da Tb (ESPINAL et al, 2000). 

 Um estudo realizado com crianças na Índia, corroborou com a hipótese 

de que a carga de bacilos da Tb pode predizer a infectividade, sendo que, de 

281 crianças que conviviam com portadores de Tb no domicílio, 95 

converteram o teste tuberculínico durante esse trabalho, das quais 65 

contactuantes de portadores com escarro positivo e apenas 30 com escarro 

negativo (SINGH et al, 2005). 

1.5.2. Proximidade com o paciente fonte 

 A proximidade com o paciente fonte também é um fator de risco bem 

estabelecido para a transmissão da Tb, sendo o convívio domiciliar a maior 

expressão desse fator, o que implica na busca ativa dos comunicantes 

domiciliares, pelos serviços de vigilância (BRASIL, 2011), porém outros locais e 

tempo de exposição menos prolongado não devem ser menosprezados como 

evidenciam várias publicações, como em ambientes hospitalares para 

profissionais da área de saúde (JOSHI, 2006) e até uma investigação de um 

caso de paciente fonte bacilífera, portadora de micobactéria 

multidrogarresistente, que traz  evidências da transmissão para os passageiros 

das poltronas próximas à dela durante vôos de ida e volta para Chicago  

(KENYON et al, 1996).  
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 Um dos três elementos responsáveis pela alta incidência de Tb em 

presídios é atribuído à proximidade entre paciente fonte e os outros detentos 

(HANAU-BERÇOT et al, 2000). 

 

1.5.3. Tempo entre a infecção e a manifestação da doença 

 

 Em relação ao tempo decorrido entre a infecção e a manifestação da 

doença, Tb segue dois caminhos: em 95% dos casos, por formação de fibrose 

ou calcificação do foco inicial, há formação do Complexo de Ghon, por 

mecanismo que será citado em detalhes na seção relacionada à patogênese, 

manifestando-se a doença após décadas devido à reativação dos bacilos 

latentes. Em 5% dos casos, no entanto, a Tb pulmonar ou extrapulmonar pode 

manifestar-se antes de cinco anos da primoinfecção devido a não organização 

desse complexo primário, ou por incompetência da imunidade celular do 

hospedeiro, ou por características de virulência da micobactéria, resistência ou 

carga do bacilo infectante, podendo ocorrer liquefação do cáseo e 

desenvolvimento de doença pulmonar que resultam nos danos teciduais de 

forma aguda e agressiva (KOZAKEVICH E SILVA, 2015). 

 Trabalhos que utilizaram biologia molecular - Restriction Fragment 

Length Polymorphism (RFLP) na investigação de clusters sugerem que em 

áreas de alta endemicidade há um predomínio de reativação do foco primário, 

enquanto nos países desenvolvidos, nos quais a circulação do bacilo da Tb é 

baixa, o impacto de infecções recentemente adquiridas é maior nos pacientes 

portadores da doença (NARAYANAN, 2002; BISHAI, 1998;  DIEL, 2002). 

 

1.5.4. Determinantes sociais 

 O ECDC define determinante social como “as condições nas quais a 

pessoa nasce, cresce, vive, trabalha e envelhece. Estas circunstâncias são 

construídas através da distribuição do dinheiro, poder e recursos em nível 

global, nacional e local. Os determinantes sociais de saúde são as principais 

responsáveis pelas inequidades no setor – as injustiças e diferenças evitáveis 

no estado de saúde observados internamente e entre países (ECDC,2018). 
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Figura 3.  Determinantes sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead 

 

 A pobreza, desnutrição e desigualdades sociais são fatores fortemente 

associados à Tb, portanto, a doença se concentra em países em 

desenvolvimento e em bolsões de pobreza dos países desenvolvidos 

(MILLET et al 2013;  PEDRAZZOLI et al, 2017). 

 O IPVS foi utilizado na identificação de áreas de risco para a 

transmissão da Tb no município de São Carlos, São Paulo, entre os anos de 

2008 a 2013. Nesse estudo ecológico os autores concluíram que as áreas e os 

grupos populacionais em situação socioeconômica menos satisfatórias 

apresentaram mais casos de Tb que aqueles em melhores condições de vida 

(ARROYO, 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Millet%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22565801
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FIGURA 4.  Mapa de Vulnerabilidade Social do Município do Guarujá, 2000. 

1.5.5. Fatores do hospedeiro  

 São fatores do hospedeiro relacionados à progressão da doença os 

fatores genéticos, gênero, resposta imune, doenças preexistentes como asma, 

DM e infecção pelo HIV, tabagismo e abuso de álcool ou drogas ilícitas 

(KHALIQ, 2015).  

 Pacientes com asma tem risco aumentado de desenvolverem Tb devido 

ao uso contínuo de corticosteróides inalatórios que diminuem a imunidade local 

nos pulmões (LEE et al, 2013). 

 A OMS publicou que 10% dos casos de Tb no mundo estão associados 

à DM e que o tratamento da Tb em portadores de DM tem resposta menos 

efetiva (GARCÍA-ELORRIAGA E DEL REY-PINEDA, 2014).  
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 Um estudo transversal conduzido na Cidade do Cabo entre setembro de 

2014 e outubro de 2015 concluiu que, naquela população a prevalência de Tb 

ativa entre portadores de DM é quatro vezes maior que a prevalência nacional 

(BERKOWITZ, 2018). 

 Em publicação de uma meta-análise foram estimados 17,6% para os 

casos de doença Tb e 15,2% para mortalidade pela doença atribuídos ao 

tabagismo como fator de risco (GENET,  AMERE et al , 2018).  

 A associação entre etilismo e Tb é amplamente conhecida e o 

Departamento de Saúde do Estado do Texas (EUA), onde a incidência da 

doença é baixa (4,5 casos de Tb/100.000 hab.), publicou os fatores de risco 

associados à Tb notificados no ano de 2017, sendo o uso abusivo do álcool, a 

terceira causa associada responsável por 11,45%, superada apenas pelas 

variáveis: imigração e DM (TEXAS DEPARTMENT OF STATE HEALTH 

SERVICES, 2018). 

 O álcool e as drogas ilícitas estão associadas à descontinuidade do 

tratamento da Tb e comprometimento do sistema imunológico. Um estudo 

retrospectivo realizado em São Paulo de 2011 a 2014, identificou que 22,2% 

dos pacientes com Tb no período usavam pelo menos uma dessas substâncias 

e 17% apresentaram insucesso no tratamento (PELISSARI E DIAZ-QUIJANO,  

2018). 

1.5.6. População privada de liberdade 

 A população que vive privada de liberdade tem sido preocupação das 

autoridades sanitárias de todo mundo diante à elevada incidência de Tb nessa 

população (HANAU-BERCOT et al, 2000; SÁNCHEZ et al, 2006; SÁNCHEZ et 

al, 2007;  MASOUD DARA et al, 2015).  Os dados do SINAN/MS e IBGE de 

2015, registraram a carga dessa população entre os casos novos de Tb 

naquele ano no Brasil de 8,3%, sendo superada apenas pela dos co-infectados 

com HIV (9,8%) (SINAN/MS,2015). 

 Segundo a OMS, a incidência de Tb nas prisões chega ser 100 vezes 

mais elevada que na população em geral. Em alguns países pode representar 

cerca de 25% dos casos. Esta constatação é atribuída aos seguintes fatores: 
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diagnóstico tardio, tratamento inadequado, superpopulação carcerária, 

ventilação precária e transferências repetidas do presidiário. Outras co-

morbidades associadas ao desenvolvimento da doença e muito freqüentes 

nessa população são consideradas: infecção pelo HIV, desnutrição e uso de 

drogas ilícitas (www.who.int/tb/, 2018). 

1.5.7. Desnutrição 

 Um estudo de coorte realizado nos Estados Unidos, o Epidemiologic 

Follow-up Study (NHEFS), analisou de 1982 a 1992 os dados relacionados à 

Tb em adultos que haviam participado do Primeiro Levantamento Nacional de 

Saúde e Nutrição (NHANES I), considerando os dados colhidos sobre o estado 

nutricional, de 1971 a 1975, comparando a incidência da Tb em relação à 

nutrição naquela população estudada. A incidência da Tb na população com 

Índice de Massa Corpórea normal entre adultos foi de 24,7/100.000 hab. 

enquanto que naqueles com baixo peso foi de 260,2/100.000 hab., com forte 

evidência da associação da desnutrição e a evolução para Tb (CEGIELSKI et 

al, 2012). 

1.5.8. HIV 

 O HIV é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento de Tb 

em pacientes já infectados com Mycobacterium tuberculosis e a Tb é a doença 

definidora de AIDS mais comum no mundo (ALVARO-MECA et al 2016). 

Globalmente, cerca de 11% dos casos de Tb ocorrem em PVHA, sendo a Tb 

uma das principais causas de morte nessa população (NOGUEIRA et al, 2018). 

  O risco de um indivíduo com infecção pelo Mycobacterium tuberculosis 

evoluir para doença Tb é de 10-20% durante a vida enquanto para o 

coinfectado com HIV esse risco é estimado em cerca de 10% ao ano 

(GIRARDI, 2000; CORBETT, 2003) , sendo que no Brasil esse risco é 28 vezes 

maior  que na população geral (WHO, 2015). Dos 66.796 casos novos de Tb 

notificados no Brasil em 2016, 6.501 era de Tb coinfectados com o HIV, 

colocando o país entre os 10 países com maior coeficiente de incidência de 

coinfecção HIV/TB do mundo, segundo a lista da OMS para os anos de 2016-

2020 (BRASIL, 2017).  

 

 

http://www.who.int/tb/
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1.5.9. Tuberculose e ambiente 

 

 

       Popovic I et al, 2019  

Figura 5. Relação da poluição ambiental e a tuberculose 
 

 

 Apesar dessas condições sociais e endógenas estarem bem 

estabelecidas e relatadas como associadas à Tb, em 2004, já se apontava para 

a importância de pesquisas que avaliam os efeitos da poluição do ar indoor 

sobre a saúde do trato respiratório, sem contudo focar na Tb (VIEGI  et al,  

2004). 

 Em 2002, foram publicados dois trabalhos comparando os níveis de 

várias citocinas diante de poluentes ambientais. O primeiro foi realizado 

incluindo o Fator de Necrose Tumoral (TNF-alfa) e as interleucinas (IL) em 

macrófagos alveolares, in vitro, na presença e na ausência de exposição ao 

diesel, com evidências de que o combustível inibe significativamente essas  

citocinas  (SAITO et al. 2002a). Esta associação fica mais evidente num 

segundo estudo quando é demonstrado em animais vivos que a inibição do 

TNF-alfa é dependente da carga ou tempo de exposição (SAITO et al. 2002b).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892908/#r27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892908/#r28
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 Nessa mesma linha em 2005 foi realizado um estudo de caso controle 

em camundongos com tempos diferentes de exposição ao diesel e posterior 

contaminação experimental com o bacilo da Tb. Analisando histologicamente 

os tecidos do pulmão e baço dos animais expostos e não expostos houve 

evidências que a longa exposição ao diesel inibe de forma considerável a 

atividade dos macrófagos por diminuição da concentração de interferon-alfa 

aumentando a carga de micobactérias ativas nesses órgãos (HIRAMATSU et 

al,  2005). 

 Numa meta-análise publicada em 2013 foram encontrados 13 trabalhos 

que trazem evidências para a associação entre a poluição do ar indoor e  a Tb, 

principalmente na África e na Índia (SUMPTER e CHANDRAMOHAN , 2013). 

 O assunto vem adquirindo cada vez mais importância e em 2014 foi 

tema de um editorial no qual faz uma abordagem que apesar do rápido 

desenvolvimento econômico da Coréia do Sul, a prevalência e mortalidade da 

Tb no país permanecem elevadas fazendo referências aos vários fatores 

associados à doença, com destaque aos ambientais, como a poluição 

ambiental e indoor. Ainda nesse editorial, o autor conclui que para que a 

tuberculose seja eliminada na Coréia do Sul num futuro imediato é essencial 

que os fatores de risco como a poluição do ar sejam reduzidos e que estudos 

são necessários para elucidar a contribuição da poluição do ar no 

desenvolvimento da Tb (KIM J, 2014). 

 Recentemente, em 2016, nos Estados Unidos, num estudo de caso-

controle conduzido no Norte da Califórnia, comparando pacientes notificados 

com Tb com diferentes exposições a monóxido de carbono (CO), dióxido de 

nitrogênio (NO2), Ozônio (O3) e material particulado (MP2,5 e MP10) demonstrou 

que existe uma associação entre a concentração de CO e NO2 no ambiente e o 

risco de Tb pulmonar naquela população  (SMITH, 2016). 

 No Brasil, em 2017 um estudo ecológico e descritivo avaliou quase 

4.000 casos novos de Tb registrados no Distrito Federal de 2003 a 2012 que 

sugere a associação entre poluição do ar e a incidência da doença 

(FERNANDES et al, 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892908/#r13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892908/#r13
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 A OMS afirma em publicação de 2018 que a poluição indoor é um fator 

de risco para Tb em nível individual, porém considera haver poucos estudos 

relacionando a doença e poluição do ar ambiental (W.H.O., 2018). 

 

1.6. Patogênese da tuberculose 

 

 Um paciente com baciloscopia positiva pode infectar aproximadamente 

10 indivíduos por ano, num total de 20 durante sua vida, considerando que o 

desfecho para cura ou morte é em média dois anos. Desses 20, pelo menos 

um irá desenvolver a doença (ALT-KHALED e ENARSON, 2003). 

 Após o contato com o paciente fonte 0-50% dos indivíduos susceptíveis 

adquirem a infecção latente da Tb, identificada pela reação intradérmica da 

tuberculina. A maioria dos casos permanecem sem manifestar a doença. 

Aproximadamente 10% dos infectados irão progredir para Tb ativa durante o 

decorrer da vida, sendo 5% nos dois primeiros anos (MILLET, 2013). 

 O risco da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis evoluir para doença 

está condicionado primariamente a três fatores combinados: 

1.  A infectividade do caso fonte, relacionada à virulência do bacilo e a 

densidade do patógeno no escarro; 

2.  A intensidade da susceptibilidade individual da pessoa exposta; e 

3. A interferência de fatores ambientais na pessoa exposta (LIENHARDT, 

2002). 

 A patogênese da Tb no homem tem dois estágios bem definidos: o 

primeiro consiste na infecção pelo Mycobacterium tuberculosis e o segundo, a 

instalação da doença, que são estágios distintos e na maioria das vezes a 

infecção pelo Mycobacterium tuberculosis  não evolui para doença.  

 No primeiro estágio a infecção é iniciada quando uma pessoa é exposta 

ao indivíduo infectado e inala essa bactéria através de espirro ou tosse do 

paciente fonte que contém gotículas pequenas (1-2 μm) o suficiente para 

alcançar a superfície alveolar do trato respiratório inferior.  Nesse primeiro 

momento as micobactérias são imediatamente fagocitadas por macrófagos 

alveolares que destroem esses microrganismos graças à resposta imune inata 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lienhardt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12034586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lienhardt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12034586
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do hospedeiro. Alguns bacilos, no entanto, sobrevivem à essa primeira linha de 

defesa, disparando a replicação dos macrófagos e das células adjacentes, 

inclusive das epiteliais e endoteliais. Acompanha esse processo a multiplicação 

exponencial das micobactérias que atinge uma carga elevada no pulmão 

infectado em poucas semanas, porém numa área circunscrita por esse 

processo inflamatório.  Durante esse processo esses microrganismos, através 

de disseminação hematogênica ou linfática, podem infectar outras células.  

 Após esses fenômenos a resposta imune adaptativa é ativada induzindo 

a migração de neutrófilos, linfócitos e outras células do sistema imune 

formando um infiltrado celular que irá assumir mais tarde uma típica estrutura 

de granuloma. Componentes fibróticos irão recobrir o granuloma que resultará 

numa estrutura calcificada, de modo que os bacilos permanecerão 

encapsulados no interior dessa, protegidos da resposta imune do hospedeiro. 

Essa lesão primária é conhecida com Complexo de Ghon, o “santuário” do 

Mycobacterium tuberculosis que durante a infecção latente irá conter os bacilos 

em um estado metabolicamente inativo, durante anos, décadas ou geralmente 

por toda vida. A duração da exposição, resposta imune e resistência inata do 

hospedeiro, bem como fatores ambientais e sociais são importantes 

determinantes para reativação ou não dos bacilos do complexo que irão 

resultar na progressão para doença (SMITH, 2003).  

 A formação do Granuloma de Ghon é um conceito clássico e 

consagrado, porém há relatos que desafiam esse dogma, de achados de 

bacilos viáveis em outros sítios diferentes do Complexo de Ghon, como por 

exemplo adipócitos, nos quais eles podem viver protegidos da resposta imune 

do hospedeiro (DELOGU et al, 2013; KOZAKEVICH, 2015).  

 Os bacilos da Tb persistem em diferentes estados metabólicos num 

mesmo momento durante o período de infecção e nessa fase a maioria dos 

bacilos se mantém no estado latente e poucos se encontram com capacidade 

de reproduzir-se.  Esses são processados e mortos pelos mecanismos da 

resposta imune do hospedeiro induzindo um grande número de Linfócitos T 

efetores e de memória dirigidos contra os antígenos do Mycobacterium 

tuberculosis encontrados no sangue periférico. Caso haja uma falha no controle 

da replicação esse processo se dará de forma descontrolada, com replicação 

exponencial dos bacilos, promovendo as manifestações da doença. Exemplos 
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clássicos são a infecção pelo HIV com seus efeitos sobre as células CD4, o 

tratamento com terapias anti TNF ou com corticosteróides (DELOGU et al, 

2013; KOZAKEVICH, 2015). 

Patogênese da tuberculose

Multiplicação e liberação dos bacilos.
Disseminação para outros orgãos

infecção

CARGA DE 
BACILOS

INFECÇÃO LATENTE
TUBERCULOSE ATIVA

Delogu, 2013

 

Figura 6. Evolução do bacilo da tuberculose no hospedeiro 

 

 Em experimentos in vitro e em camundongos respectivamente, foram 

demonstrados que o fator de necrose tumoral (TNF)-α e o interferon gama 

(IFN-δ) exercem papel central na inibição e contenção do crescimento da 

micobactéria (FLAD et al. 1995;  FREMOND et al. 2005).  

 

1.7.  A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ 

  

 O município do Guarujá com seus contrastes tem na sua área 

continental um outro cenário, distinto daquele encontrado pelos que procuram o 

turismo na Pérola do Atlântico. Segundo o censo do IBGE de 2010, dos 

290.752 habitantes do município, 166.007 eram residentes do Distrito de 

Vicente de Carvalho, bairro que comporta o Porto do Guarujá, com seus 4.000 

km² e 56% da movimentação de container do cais santista (IBGE, 2010; VAZ, 

MARIA e BRAIA, 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892908/#r6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892908/#r7
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 Em decorrência das atividades portuárias tem-se um tráfego intenso de 

caminhões e atividades provenientes da recepção, estocagem e embarque de 

grãos que geram a emissão de poluentes na atmosfera daquela região, 

expondo a população de Vicente de Carvalho a problemas de saúde 

relacionados à contaminação ambiental. Visando o registro desses poluentes 

de modo que haja um controle dos mesmos, a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB) instalou na região de Vicente de Carvalho, no 

município de Guarujá, na margem contrária do estuário de Santos, uma 

estação de monitoramento da qualidade do ar para medir a concentração de 

MP10. As medições são realizadas durante 24 horas. A cada seis dias, os 

resultados obtidos – disponibilizados mensalmente para consulta no QUALAR 

e que podem ser acessados pelo site da 

CETESB (http://ar.cetesb.sp.gov.br/qualar/) – sendo comparados com os 

padrões de qualidade do ar para MP10, estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 

59.113, de 2013.  Esta estação possibilita um acompanhamento das 

tendências e mudanças na qualidade do ar na região, servindo para o 

aprimoramento do diagnóstico da poluição atmosférica, fornecendo subsídios 

adicionais para o planejamento de ações de controle (CETESB, 2016). 

 A situação da contaminação ambiental no Distrito de Vicente de 

Carvalho é grave como ilustra o processo judicial concluído em 03 de maio de 

2018, no qual duas empresas localizadas nesse distrito foram condenadas, 

como citado no processo:  

 “... emissão de  material particulado para atmosfera proveniente da 

 da operação de carga,  ocasionando poluição ambiental  e incômodos 

 à população vizinha,  emissão de material particulado  para atmos- 

 fera em decorrência de  problemas operacionais na  transferência 

 da  correia  da  lança  para  tubo  alimentador de navio,  bem  como  por  

 descumprimento de outros autos de  infração;   ressalta    que      em 

 23/06/2009 foi realizada vistoria pela  Secretaria Municipal do  Meio 

 Ambiente da Prefeitura de Guarujá ...  autuada por poluição,  tendo 

 sido constatadas  uma série de  irregularidades  envolvendo

 poluição do ar, do solo e  da água; aduz que  a Secretaria  do Meio 

 Ambiente do Município de  Guarujá/SP apontou que  a atividade 
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 desenvolvida no local resíduos de  pesticidas,  herbicidas e 

 fumigantes, resíduos de fertilizantes, metais  pesados,  sílica e 

 material particulado, gerando diversos efeitos  perniciosos à  saúde 

 da população que passam a apresentar crises  violentas de  asma, 

 sensibilização a alérgenos da poeira de  soja.”(Poder  Judiciário 

 Tribunal Regional Federal da  3ª Região, 2018). 

 A concentração de poluentes atmosféricos no Distrito de Vicente de 

Carvalho é afetada ainda pelo intenso tráfego de caminhões no Complexo 

Viário ali existente para dar vazão às cargas do porto, com uma média de 

3.500 caminhões circulando por dia nas Rua Idalino Pines (Rua do Adubo) e a 

Avenida Perimetral  (tvunisantos, 2015). 

1.8. GEORREFERENCIAMENTO 

 Os estudos epidemiológicos sobre organização do espaço e doença são 

referências fundamentais sobre a organização social do espaço e ocorrência 

de doenças, visando orientar as intervenções nos problemas de saúde pública 

mais direcionadas e adequadas à realidade local, considerando as 

desigualdades sociais e a ocorrência de doenças em cada realidade. A 

evolução da análise computacional utilizando de técnicas estatísticas de dados 

espaciais e outras disciplinas podem fornecer subsídios para estratégias de 

intervenção de políticas públicas (HINO, 2007). 

 O georreferenciamento na saúde pública, auxilia nos diagnósticos 

situacionais em determinadas regiões identificando além dos fatores 

geográficos que envolvem clima, umidade, sazonalidade e catástrofes, tipo de 

solo e vegetação, as relações sociais que interferem nas vulnerabilidades 

envolvidas no processo saúde-doença  (CAVALIN,  2018). 

  O cenário atual da aplicação do Geoprocessamento nos estudos da 

saúde no Brasil é extremamente favorável e pode ser sumarizado segundo 

quatro eixos de desenvolvimento: a disponibilização de bases de dados, os 

programas disponíveis, o desenvolvimento tecnológico e a capacitação de 

pessoal (FAUSTO et al, 2010). O termo Geoprocessamento denota a disciplina 

do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e ferramentas 

computacionais para o tratamento da informação espacial, sendo tais 
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ferramentas computacionais os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

(BORTOLUCI, 2016) 

 Sistema de Informação Geográfica (SIG) é, portanto importante 

ferramenta para análise de dados espaciais de saúde. Trata-se de sistema 

informatizado que permite o gerenciamento de informações geográficas 

possibilitando a análise e a apresentação dos dados (Brasil, 2006b). 

 Em relação à Tb os SIG contribuem para as ações de vigilância e 

controle da doença, identificando as áreas onde esta se concentra, permitindo 

identificar os fatores de risco populacional e a interferência da distribuição dos 

serviços de saúde possibilitando identificar áreas prioritárias e até mesmo 

pensar estratégias de intervenção (CHAN-YEUNG, 2005; CUI, 2018). 

 

 

2. Justificativa 

 Apesar da Tb ser uma doença de diagnóstico simples e de baixo custo e 

tratamento eficaz disponível desde a década de 1950, estima-se que 23% da 

população mundial esteja infectada com o Mycobacterium tuberculosis,  

Aproximadamente 10 milhões de pessoas desenvolveram a doença em 2017 e 

é a nona causa de morte no mundo, sendo a principal entre as doenças 

infectocontagiosas (WHO, 2018).   

 O Brasil ocupa a 20ª posição quanto à carga de tuberculose no mundo e 

desde 2003 é considerada como doença prioritária na agenda política do 

Ministério da Saúde, mantendo uma média anual de 69.000 casos novos e 

4.500 óbitos a cada ano (BRASIL, 2017d).  

 O município do Guarujá tem uma incidência elevada da doença, cerca 

de três vezes maior que o do estado de São Paulo, sendo o terceiro maior em 

carga da doença no estado, superado apenas por outros dois municípios 

também da Baixada Santista (BRASIL, 2014), o que levou a região ser 

contemplada junto a dez capitais com recursos do Fundo Global em projeto de 

2005 que visava incentivo ao controle da Tb nas regiões mais vulneráveis do 

país (LINDNER, 2012).  

 É bem estabelecida a relação da tuberculose e a pobreza, portanto com 

os aspectos socioeconômicos e culturais da população (ECDC, 2018) e cada 
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vez mais tem-se investigado a associação da doença com a poluição ambiental 

(KIM, 2014).  

 Considerando-se a magnitude da tuberculose no Brasil e no município 

do Guarujá; as disparidades entre as diferentes regiões e residentes na cidade; 

e a situação geográfica nas margens de um porto; com todas as implicações 

que isso pode representar em relação à poluição ambiental, espera-se que 

investigar os fatores de risco associados à Tb e analisar sua distribuição 

geográfica, bem como sua interação com o ambiente no Guarujá, possa 

fornecer subsídios para que ações de saúde sejam direcionadas as regiões e 

populações mais vulneráveis.  

 

  

3. Objetivos: 

Objetivo geral:  

 Analisar a distribuição geográfica dos casos de tuberculose e a interação 

com o ambiente no Município do Guarujá.   

 

Objetivos Específicos: 

 - Analisar o perfil epidemiológico da tuberculose no município de 

Guarujá; 

 - Analisar a relação entre local de moradia e a incidência de tuberculose 

no município de Guarujá; 

 - Realizar o mapeamento dos casos de Tuberculose por bairro do 

Guarujá. 
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4. Metodologia  

 Trata-se de um estudo transversal com a obtenção de dados 

secundários dos casos novos notificados no município do Guarujá obtidos junto 

ao TBWEB no ano de 2016.  

 Os estudos transversais são recomendados quando se deseja estimar a 

frequência com que um determinado evento de saúde se manifesta em uma 

população específica, além dos fatores associados ao mesmo. Esses estudos 

são adequados para avaliar as frequências do fator de risco e do desfecho em 

estudo, bem como fazer uma associação entre eles (BASTOS e  DUQUIA, 

2007). 

 O TBWEB é um sistema que tem como objetivo a vigilância 

epidemiológica e o monitoramento dos casos de Tb notificados no Estado de 

São Paulo. Para que isso ocorra os casos de Tb diagnosticados no estado são 

notificados na Ficha de Notificação de Tuberculose e digitados online no 

TBWEB. Uma vez cadastrados seus dados podem ser consultados via internet 

durante todo o percurso do doente. O sistema trabalha no sentido de manter 

um registro único por paciente, inclusive em relação ao tratamento que é 

enviado ao SINAN, recebendo um número. Dessa forma, cada paciente tem 

um registro único permitindo o acompanhamento efetivo dos tratamentos e 

como o banco de dados é centralizado, elimina quase que completamente as 

duplicidades de cadastro.  

 Participaram deste estudo todos os casos de pacientes com Tb 

notificados no TBWEB em 2016, moradores no município do Guarujá. 

 A ficha de notificação dos casos de Tb no TBWEB contém informações 

sobre:  

1. Dados relacionados aos serviços e tratamento: data do diagnóstico, 

Unidade de Saúde, data da notificação, data do início do tratamento.  

2. Dados epidemiológicos: idade do paciente, sexo, raça/cor, gestante, 

escolaridade, populações especiais, hábitos (etilismo, drogas ilícitas, 

tabagismo);  

3. Endereço: Local de residência, endereço completo;  

4. Dados clínicos complementares: tipo de Tb, comorbidades, forma de 

diagnóstico, situação em relação a testagem e soropositivade para o 

HIV, teste de sensibilidade, necessidade de internação. 
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 Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As 

variáveis qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores absolutos 

e relativos.  

 Para avaliar a associação entre o Distrito de Vicente de Carvalho e os 

demais bairros do Guarujá e as variáveis qualitativas foi utilizado o teste de qui-

quadrado e/ou o Teste exato de Fisher. Para esta análise foram excluídos 

cinco casos de tuberculose (total= 309) cujos endereços de residência 

encontravam-se em não conformidade, apesar da ficha de notificação no 

sistema TBWEB ter a entrada do campo “endereço” padronizada, não 

permitindo o livre preenchimento do campo. 

 Para se comparar duas porcentagens foi utilizado o Teste de 

Comparação Entre Duas Porcentagens. 

 Foi realizado o georreferenciamento dos casos de Tb de acordo com o 

código de endereçamento postal da residência, a partir do qual foram obtidas 

as latitudes e longitudes de cada endereço, utilizando o site 

mapcoordinates.com.   

 O mapa do município de Guarujá foi obtido da base cartográfica da 

AGEM.  

Foi feito a mapa da incidência de casos de TB por bairros do Município 

de Guarujá. 

 Foi construído também o mapa da distribuição dos casos de tuberculose 

do município do Guarujá utilizando-se o Estimador de Densidade de  Kernel. 

 O estimador de densidade de Kernel desenha uma vizinhança circular 

ao redor de cada ponto (paciente/caso), correspondendo ao raio de influência. 

A partir da melhor escala definida pela função K, foi gerado um mapa de 

densidade da distribuição dos casos de tuberculose, por meio do método 

Kernel, o qual demonstra onde a ocorrência de tuberculose apresentou maior 

densidade (“hot bed”) ou menor densidade (“cold bed”). Ele usa o evento e sua 

concentração, independente dos limites geográficos administrativos, 

possibilitando a projeção visual da probabilidade do evento. 

 O nível de significância adotado foi de 5%. O pacote estatístico utilizado 

foi o SPSS 17.0 for Windows. 
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5. Resultados 

 

No ano de 2016 foram notificados 314 casos de tuberculose no município 

do Guarujá, segundo as informações extraídas do sistema TBWEB, dos quais 

187 (59,5%) casos de pacientes residentes ou oriundos do Distrito de Vicente 

de Carvalho e 127 (40,5%) demais bairros que compõem a cidade. Pelo teste 

de comparação entre duas porcentagens, pode se afirmar que há uma maior 

incidência de tuberculose no distrito de Vicente de Carvalho (p < 0,05).  A taxa 

de incidência de tuberculose em Vicente de Carvalho foi de 60,6 casos por 

100.000 habitantes e para os demais bairros foi de 41,6 casos para cada 

100.000 habitantes. Pelo teste U de Mann-Whitiney observa-se que a 

incidência é maior em Vicente de Carvalho (p< 0,05). 

 

ANÁLISE DESCRITIVA 

 A tabela 1 apresenta a análise descritiva das variáveis demográficas dos 

casos de pacientes com Tb no município do Guarujá para o ano de 2016. A 

maior parte de casos de tuberculose era composta por pardos, do sexo 

masculino e em idade produtiva (20-59 anos) (tabela 1), sendo que 10,2% 

tinham entre 15 a 19 anos. 1,5% dos casos foram em menores de 14 anos e 

8,5% em idosos.  
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TABELA 1 – Distribuição do número e porcentagem de casos notificados de 

tuberculose no município do Guarujá no ano de 2016.  

  Nº % 

Raça/cor   

Amarelo 2 0,6 

Branco 77 24,5 

Ignorado 20 6,3 

Pardo 191 60,8 

Preto 24 7,6 

Faixa etária 

   0-15 anos 5 1,6 

15-19 anos 32 10,2 

 20-59 anos 250 79,6 

 acima de 60 anos 27 8,6 

Sexo 

  Feminino 105 33,4 

Masculino 209 66,6 

Local de Moradia   

Vicente de Carvalho 

Outros Bairros 

184 

125 

59,5 

40,5 

Fonte: TBWEB, 2016 

 

 Os dados relacionados à escolaridade e ocupação permitiram pensar 

que a informação pode ser melhorada, com 113 casos referentes à 

Escolaridade (36%) notificados como “ignorado”, sendo que apenas 4,5% 

possuem 12 ou mais anos de escolaridade.  O mesmo fenômeno é observado 

na variável Ocupação com 68,5% informado como “outra” (Tabela 2). 
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TABELA 2 – Distribuição do número e porcentagem relacionados à 

escolaridade e ocupação dos casos notificados de tuberculose no município do 

Guarujá no ano de 2016.  

  Nº % 

Escolaridade   

   

 1-7 anos 91 29,0 

 8-11 anos 96 30,5 

 12 anos ou mais 14 4,5 

 Ignorado  113 36,0 

Ocupação   

Aposentado 8 2,5 

Desempregado 43 13,7 

Detento 6 1,9 

Dona de Casa 24 7,6 

Outra 215 68,5 

Profissional de Saúde 3 1,0 

Não Informado 15 4,8 

Fonte: TBWEB, 2016 

 

 A tabela 3 apresenta a análise descritiva dos casos de Tb segundo 

situação atual, tipo de entrada e forma clínica. Na tabela 3 observou-se um 

predomínio de casos curados no período e casos novos. Em relação à forma 

clínica a maior parte dos casos foi de Tb pulmonar seguida pela forma pleural. 
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TABELA 3 – Distribuição do número e porcentagem de casos notificados de 

tuberculose segundo desfecho ou situação do tratamento, tipo de entrada e 

forma clínica da tuberculose. Município do Guarujá, 2016.  

  Nº % 

Situação atual 

  Abandono 34 10,8 

Cura 243 77,4 

Em tratamento ambulatorial 5 1,6 

Mudança de  diagnóstico 5 1,6 

Óbito Não TB 19 6,1 

Óbito TB 6 1,9 

Transferido para outro estado/país 2 0,6 

Tipo de entrada 

  Novo 263 83,8 

Recidiva 28 8,9 

Retratamento por Abandono 22 7,0 

Retratamento após 

falência/resistência 

1 0,3 

Forma Clínica 

  Ganglionar Periférica 7 2,2 

Intestinal 4 1,3 

Meníngea 3 1,0 

Miliar 4 1,3 

Oftálmica 9 2,9 

Pleural 17 5,4 

Pulmonar 269 85,7 

Outras 1 0,3 

Fonte: TBWEB, 2016 
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 As patologias, hábitos e vícios mais freqüentes associados à tuberculose 

foram HIV/AIDS, e os hábitos foram etilismo, drogadição e tabagismo (tabela 

4).  

TABELA 4. Distribuição do número e porcentagem de Patologias, hábitos e 

vícios associados aos casos notificados de tuberculose no município do 

Guarujá no ano de 2016.  

 

Nº % 

HIV/AIDS 

  Não 283 90,1 

Sim 31 9,9 

Diabetes mellitus 

  Não 304 96,8 

Sim 10 3,2 

Etilismo 

  Não 275 87,6 

Sim 39 12,4 

Transtorno Psiquiátrico 

 Não 313 99,7 

Sim 1 0,3 

Drogadição 

  Não 241 76,8 

Sim 73 23,2 

Tabagismo 

  Não 276 87,9 

Sim 38 12,1 

Fonte: TBWEB, 2016 

Foram encontradas duas gestantes no grupo. 

 Os serviços hospitalares que receberam portadores de tuberculose 

notificados do município do Guarujá no ano de 2016, todos da Baixada 
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Santista, exceto o Hospital Leonor Mendes de Barros, localizado em Campos 

do Jordão (SP), serviço esse especializado em internações de longa 

permanência para pacientes portadores de tuberculose (tabela 5).  

 

TABELA 5 – Distribuição do número e porcentagem de casos notificados de 

tuberculose segundo local de internação. Município do Guarujá, 2016.  

  Nº % 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO   

Hospital Guarujá 1 1,1 

Hospital Guilherme Álvaro 2 2,2 

Hospital Leonor M. de Barros 4 4,7 

Hospital Santo Amaro 22 25,3 

Hospital de Sapopemba 1 1,1 

IIER-BS 53 60,9 

Santa Casa de Santos 4 4,7 

Total 87 100,0 

 Fonte: TBWEB, 2016 

 

ANÁLISE BIDIMENSIONAL 

 

 Pelo teste de Qui-quadrado, observa-se, que os grupos são 

homogêneos com relação a sexo, faixa etária, escolaridade e ocupação 

(p>0,05). Com relação a raça/cor, observa-se pelo teste de Qui-quadrado, que 

há uma associação com o local de moradia (p<0,05), sendo que a maior parte 

dos casos de tuberculose que residem em Vicente de Carvalho são pardos 

(Tabela 6). 
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TABELA 6 – Distribuição do número e porcentagem de casos notificados de 

tuberculose Dados sociodemográficos dos casos notificados de tuberculose no 

município do Guarujá no ano de 2016.      

CARACTERÍSTICAS  OUTROS VICENTE de    VALOR 
SOCIODEMOGRÁFICAS  BAIRROS CARVALHO  TOTAL     de p

#
  

    n %    n       %          n            % 

Sexo       0,898 
        Masculino 82 65,6 122 66,3 204 66,6  
        Feminino 43 34,4 62 33,7 105 33,4  
Raça/cor       0,030 

        Amarelo 0 0,0 2 1,1 2 0,6  
        Branco 42 33,3 35 19,0 77 24,5  
        Pardo 65 52,0 123 66,8 188 60,8  
        Preto 12 9,6 11 6,0 23 7,6  
        Ignorado 6 4,8 13 7,1 19 6,5  
Faixa etária       0,201 

        0-15 anos 0 0,0 5 2,7 5 2,7  
       15-19 anos 16 12,8 16 8,7 32 10,4  
       20-59 anos 98 78,4 147 79,9 245 79,3  
       acima de 60 anos 11 8,8 16 8,7 27 8,7  

 Escolaridade       0,903 
          1-7 anos 36 28,8 55 29,9 91 29,4  
          8-11 anos 37 29,6 58 31,5 95 30,7  
          12 anos ou mais 5 4,0 9 4,9 14 4,5  
          Ignorado  47 37,6 62 33,7 109 35,3  

 Ocupação       0,937 
         Aposentado 4 3,2 4 2,2 8 2,6  
         Desempregado 17 13,6 25 13,6 42 13,6  
         Detento 1 0,8 4 2,2 5 1,6  
         Dona de casa 9 7,2 15 8,2 24 7,8  
         outra  88 70,4 127 69,0 215 69,6  
         Não informado 6 4,8 9 4,9 15 4,9  
Fonte: TBWEB, 2016 

#
: Teste de Qui-quadrado 

 A tabela 7 apresenta os dados referentes ao desfecho dos casos de 

tuberculose no ano de 2016 no município do Guarujá, considerando as 

seguintes variáveis: abandono, cura e óbito ocorrido em algum momento entre 

diagnóstico e tratamento da tuberculose.  
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TABELA 7 – Distribuição do número e porcentagem de casos notificados de 

tuberculose referentes ao desfecho ou situação do tratamento e tipo de caso. 

Município do Guarujá, 2016.  

SITUAÇÃO DO              OUTROS                    VICENTE de    VALOR 
TRATAMENTO              BAIRROS             CARVALHO  TOTAL      de p

#
   

   

    n %    n       %          n            % 

Desfecho       0,880 

        
       Abandono  14 11,2 20 10,9 34 11,0  
       Cura 97 77,6 141 76,6 238 77,0  

Em tratamento                                          2 1,6 3 1,6 5 1,6  
       Mud. diagnóstico         3 2,4 2 1,1 5 1,6  
       Óbito não Tb  7 5,6 12 6,5 19 6,1  
       Óbito Tb  1 0,8 5 2,7 6 1,9  
       Transferência 1 0,8 1 0,5 2 0,6  

Tipo de entrada       0,804 

        novo 107 85,6 153 83,2 260 84,1  
        recidiva 9 7,2 17 9,2 26 8,4  
        retratamento 9 7,2 14 7,6 23 7,4  
Fonte: TBWEB, 2016 

 

 As patologias, hábitos e vícios mais freqüentes associados à tuberculose 

são apresentadas na Tabela 8 e foram HIV/AIDS, etilismo, drogadição e 

tabagismo. Destaca-se nessa tabela a associação entre drogadição e morar 

em Vicente de Carvalho (p=0,012). 

TABELA 8 – Distribuição do número e porcentagem de casos notificados de 

tuberculose segundo comorbidades associadas e hábitos e vícios. Município do 

Guarujá, 2016.  

COMORBIDADE              OUTROS                    VICENTE de    VALOR 
                            BAIRROS                    CARVALHO  TOTAL      de p

#
  

    n %    n       %          n            % 

        
HIV/AIDS 16 12,8 16 8,7 32 10,4 0,486 
Diabetes Mellitus 2 1,6 8 4,3 10 3,2 0,180 
Etilismo 13 9,6 26 13,6 39 12,0 0,289 
Transtorno mental 1 0,8 0 0,0 1 0,3 0,224 
Drogadição  20 16,0 53 28,3 73 23,3 0,012 
Tabagismo  14 11,2 24 12,5 38 12,0 0,730 
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Fonte: TBWEB, 2016 

 Há um predomínio da tuberculose pulmonar no município do Guarujá no 

ano de 2016, com uma média de 85,5%, seguida da forma pleural com 5,5%. 

 

TABELA 9 – Distribuição do número e porcentagem de casos notificados de 

tuberculose segundo forma clínica no município do Guarujá no ano de 2016.  

FORMAS CLÍNICAS             OUTROS                    VICENTE de    VALOR 
                            BAIRROS                 CARVALHO            TOTAL      de p

#
  

    n %    n       %          n            % 

FORMAS CLÍNICAS       0,926 

        
ganglionar periférica 4 3,2 3 1,6 7 2,3  
intestinal 1 0,8 3 1,6 4 1,3  
meníngea 1 0,8 2 1,1 3 1,0  
miliar  2 1,6 2 1,1 4 1,3  
oftálmica 4 3,2 5 2,7 9 2,9  
pleural 8 6,4 9 4,9 17 5,5  
pulmonar 105 84,0 159 86,4 264 85,4  
Outra 0 0,0 1 0,5 1 0,3  
Fonte: TBWEB, 2016 
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MAPEAMENTO  

A figura 7 apresenta a distribuição dos casos de tuberculose notificados 

no Guarujá no ano de 2016 segundo a taxa de incidência. As unidades 

administrativas utilizadas foram os bairros. Nesse mapa que considera a 

incidência na região administrativa independente da distribuição nessa, foi 

observado a heterogeneidade dos casos com as taxas mais elevadas 

distribuídas tanto na área continental como na orla.  

A Figura 8 evidencia através do mapa usando o estimador de densidade 

de Kernel a ocorrência dos casos de tuberculose concentrados principalmente 

na região noroeste do Guarujá, que corresponde a uma área do Distrito de 

Vicente de Carvalho. O mapa de Kernel representa o resultado da interpolação 

dos casos notificados de tuberculose no ano de 2016, onde se observa a 

intensidade pontual de ocorrência no Guarujá. Manchas com densidade muito 

alta (“hot bed”), foram estimadas na região noroeste, As regiões de densidade 

média, baixa e muito baixa, aparecem mais distribuídas ao longo de quase 

todos os bairros. 

Através do estimador de densidade de Kernel foi possível a análise do 

comportamento dos casos de tuberculose, gerando-se informações qualitativas 

acerca do Guarujá, no período estudado.  

 



 

Figura 7. 
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Figura 8. 



   

6. Discussão 

 Os resultados apresentados nesse trabalho trazem à tona em primeiro 

lugar as contradições de uma cidade que carrega na história o glamour e a 

responsabilidade de manter-se como a “Pérola do Atlântico” e uma realidade 

atual de um local de contrastes que inclusive se coloca entre as maiores cargas 

de Tb do país, que torna o município um dos prioritários para o controle da 

tuberculose no estado de São Paulo.  

 Identificou-se as características da população que foi notificada no ano 

de 2016 no município do Guarujá como portadores de Tb através dos dados 

fornecidos no TBWEB divididos em dois grupos de acordo com a área 

geográfica: o “Distrito de Vicente de Carvalho” e os ”Outros Bairros”. Essa 

divisão foi feita porque existem diferenças marcantes em relação às condições 

socioeconômicas e culturais dos dois locais. Em 2015 Vicente de Carvalho 

tinha o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,500 (baixo) 

enquanto os bairros mais favorecidos da Baixada Santista  apresentavam para 

esse mesmo indicador: 0,906 (muito alto) (BOLSAN, 2015). Soma-se ainda as 

condições ambientais distintas, com elevada contaminação ambiental em 

Vicente de Carvalho por ter como limite na sua margem oeste o Porto de 

Santos e ser cortado por três vias de tráfego intenso que emitem material 

particulado em grande proporção. 

 O georreferenciamento dos casos de tuberculose notificados em 2016 foi 

obtido resultando dois mapas: o Mapa de Kernel dos casos de Tb e o Taxa de 

Incidência dos casos de Tb no Guarujá no ano de 2016. O mapa que utilizou o 

estimador de Kernel permitiu identificar visualmente que houve predomínio dos 

casos de Tb no ano de 2016 no Distrito de Vicente de Carvalho localizada entre 

a margem do porto e à leste da Avenida Santos Dumont, diferenciando-se das 

demais áreas do município pela elevada poluição atmosférica produzida pelo 

tráfego intenso de caminhões e atividades provenientes da recepção, 

estocagem e embarque de grãos que geram a emissão de poluentes na 

atmosfera daquela região, expondo a população de Vicente de Carvalho a 
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problemas de saúde relacionados à contaminação ambiental (BRAGA, 

PEREIRA e GERALDO, 2009).   

 As características sócio-demográficas consideraram sexo, raça/cor, faixa 

etária, escolaridade e ocupação. Em relação ao sexo, em conformidade aos 

dados encontrados na literatura nacional e do mundo, há um predomínio do 

sexo masculino, enquanto pardos representam isoladamente mais que a 

metade do total (60,8%) quando se considera raça/cor. As análises de 

escolaridade e ocupação foram prejudicadas pela precariedade das 

informações. 

 Os dados referentes ao desfecho dos casos de Tb notificados em 2016 

no município do Guarujá que tem como variáveis de maior impacto as taxas de 

cura, abandono de tratamento e óbitos, nos remetem a um cenário semelhante 

ao restante do país, com uma taxa de cura elevada em relação às outras 

categorias do desfecho, no entanto aquém das metas estabelecidas pelo 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 

 Casos novos de Tb em relação ao tipo de entrada da notificação foram 

bem superiores, mas ainda os casos de recidiva e retratamento foram 

numerosos e denotam fragilidade no controle da doença, seja na prevenção, 

seja na assistência, e ainda representam maior risco para o desenvolvimento 

de cepas resistentes.  

 A drogadição foi a comorbidade ou hábito e vício que, de longe, esteve 

mais presente entre os portadores de Tb do município de Guarujá, seguido de 

etilismo e tabagismo. HIV/AIDS ocupou a quarta posição entre as 

comorbidades no município e surpreendemente DM apresentou uma 

associação muito inferior àquelas encontradas em outros países.  

 Como esperado, a forma pulmonar foi a predominante seguida pela 

pleural. As outras formas clínicas foram raras. Epidemiologicamente a forma 

pulmonar é a mais importante, uma vez que é a forma clínica responsável pela 

transmissão do bacilo e o diagnóstico precoce bem como o início do tratamento 

imediato e adequado determinam a quebra da cadeia de transmissão.  
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 Um dado que chamou atenção foi o número de pacientes portadores de 

Tb no ano de 2016 internados em serviços terciários que requer maior 

investigação, pois trata-se de uma doença de diagnóstico com tecnologia 

disponível e de baixo custo, que quando diagnosticada oportunamente deve 

ser tratada ambulatorialmente nos serviços da Atenção Básica de Saúde. 

 O preenchimento da ficha de notificação em alguns campos 

comprometeu a qualidade da informação como Raça/Cor com 6,3%, 

Escolaridade 36% e Ocupação 4,8% “ignorado” e ainda 68,5% dos casos 

citados como “outras” no campo Ocupação. Cinco casos foram descartados 

para o georreferenciamento por falta de informação de endereço. A qualidade 

da notificação dos casos de tuberculose já havia sido tema de estudo publicado 

em 2013 que conclui que a completude foi considerada ruim ou muito ruim para 

23,7% das variáveis e os agravos associados apresentaram entre 42,3 a 48,6% 

a categoria ignorado (ANGELOTTI et al, 2013).  

 A notificação de agravos no Brasil é subestimada por uma série de 

fatores, como o despreparo dos profissionais de saúde durante a formação 

acadêmica e falta de treinamento e incentivo durante o exercício profissional, 

resultando em subnotificação ou algumas vezes fichas preenchidas de forma 

incompleta ou inadequada. A subnotificação em alguns agravos é alarmante e 

pode interferir nas proposições das autoridades de saúde pública por induzí-las 

a subestimar tais agravos. Em estudo realizado analisando informações 

contidas no banco de dados do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) para avaliação da notificação de recém-nascidos com anomalias 

congênitas de cinco capitais, Campinas e Joinville, entre 2004 e 2007, 

concluiu-se que havia 40% de subnotificação considerando-se os casos 

esperados e os notificados (LUQUETTI e KOIFMAN, 2010). 

    Analisando a qualidade dos dados das notificações de hepatites virais 

por acidente de trabalho no SINAN entre 2007 e 2014, Cordeiro e Oliveira 

Junior concluiram que a “Ocupação” e “Forma Clínica” foram classificadas 

como regular, com mais de 25% dos dados incompletos e a inconsistência foi 

considerada alta entre diferentes variáveis, superior a 15% (CORDEIRO e 

D’OLIVEIRA JUNIOR, 2018).  Um outro estudo com objetivo de avaliar a 
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consistência das notificações de violência registradas no SINAN do Estado do 

Rio de Janeiro, entre 2009 a 2016 evidencia que as inconsistências 

expressivas nas notificações de violência comprometem a utilização da 

informação (GIRIANELLI et al, 2018). 

 As análises globais dos casos novos de Tb no município do Guarujá no 

ano de 2016 apresentaram números alarmantes quando comparado aos dados 

nacionais. O coeficiente de incidência no município foi de 101,7 casos/100.000 

hab., enquanto para o Brasil 32,4 casos de Tb/100 mil hab. e no Estado de São 

Paulo foram registrados 36,4 casos de Tb/100.000 hab. (BRASIL, 2017c). Para 

mortalidade associada à Tb foi observado proporção comparável ao índice 

anterior, pois o coeficiente de mortalidade associada à Tb do Brasil foi de 2,1 

óbitos/100 mil hab. (Brasil, 2018) enquanto que no Guarujá foi 7,9 óbitos/100 

mil hab., portanto muito superior a média Nacional.  

 Dos casos notificados de Tb no município do Guarujá em 2016 27,7% 

esteve internado em algum momento do tratamento. A Tb é doença de 

diagnóstico de baixo custo, pouco complexo e rápido, podendo ser 

disponibilizado na rede de Atenção Básica e uma vez diagnosticada tem 

tratamento eficaz. É previsto que esse tratamento deve ser realizado no 

domicílio sob supervisão dessa mesma rede e que após poucas semanas de 

tratamento a cadeia de transmissão por aquele paciente fonte é interrompida, 

portanto esses dados levam a inferir que falhas na prevenção e na rede básica 

assistencial estão presentes e devem ser identificadas e resolvidas.  

 Num campo mais amplo, já existe uma preocupação na identificação 

dessas falhas e vários trabalhos apontam que a estratégia da busca ativa de 

comunicantes de casos índices de Tb tem pouco impacto, sendo que a 

transmissão domiciliar não é a forma mais comum na disseminação da doença. 

Estudos baseados em biologia molecular e georreferenciamento demonstram 

que a disseminação ocorre num determinado espaço geográfico 

interdependente do modo de produção e formação socioeconômica, que vai 

muito além dos limites do domicílio. A partir desses conceitos o PNCT tem 

dado ênfase à busca passiva, centrada na identificação de indivíduos 

sintomáticos respiratórios, com tosse há mais de três semanas, que deverão 
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ser encaminhados para coleta de escarro preferencialmente no local e 

momento da detecção para realização de exames para pesquisa de bacilo 

álcool ácido resistente (MACIEL E SALES, 2016).  

. 

 Em 2017 no Encontro da Junta do Centro Europeu de Prevenção e 

Controle de Doenças (ECDC) e da Rede de Vigilância de Tuberculose da 

Organização Mundial de Saúde, foram propostas as variáveis a serem 

consideradas para estudos sobre determinantes sociais e fatores de risco 

relacionados à tuberculose. Desse encontro ficaram estabelecidas as seguintes 

variáveis: escolaridade, ser detento, ocupação, ser morador de rua, ano de 

entrada no país, contato com caso de Tb, uso de álcool, uso de droga ilícita e 

DM (ECDC, 2018). 

 A ficha de notificação da TBWEB que foi a base de dados desse estudo 

contempla sete das nove variáveis propostas pelo ECDC, o que possibilita 

comparar nossos dados com os estudos realizados em outros locais.   

 A análise da variável Escolaridade foi prejudicada devido a precariedade 

da informação, com 36% de “Ignorado”. Chama atenção que casos com 12 

anos ou mais eram apenas 4,5%. Um estudo realizado em Londrina (PR) em 

2006 fornece dados diferentes, sendo 19% de Ignorado e 13% com 12 ou mais 

anos (Girotti et al, 2010), que pode traduzir uma maior qualidade na informação 

e uma população com maior acesso à educação. Um trabalho de revisão da 

literatura chega a relacionar a baixa escolaridade ao abandono do tratamento 

contra a Tb por haver relação direta a miséria e exclusão social (Rodrigues e 

Mello, 2018). A análise da mortalidade por Tb em 16 países europeus entre os 

anos de 1990 e 2003 relacionadas ao Índice Relativo de Inequidade utilizando 

o nível educacional como índice concluiu que existia uma associação entre a 

baixa escolaridade e a mortalidade por Tb naquele continente, sendo que a 

abordagem biomédica exclusiva não é capaz de lidar com o problema social 

que a inequidade na educação traduz. Sugere que uma abordagem 

interdisciplinar se faz necessária e que a estratégia do Tratamento Diretamente 

Observado (DOTS) seja direcionada às populações mais desprovidas de 

escolaridade (ÁLVAREZ, 2011).   

 No Brasil pessoas privadas de liberdade vivem confinadas em ambientes 

de superlotação e mal ventilados. A transmissão da tuberculose está 
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diretamente associada às condições de vida da população, tornando-as mais 

vulneráveis quando vivem em locais de alta densidade demográfica, precária 

infraestrutura de saneamento e moradia, abuso de drogas e dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde (MACEDO, MACIEL E STRUCHINER, 2016). A 

população privada de liberdade agrega essas condições, sendo uma das 

quatro populações elencadas pelo Ministério da Saúde no Brasil em 2014 como 

populações mais vulneráveis à Tb (Brasil, 2014b). É estimada que a taxa de 

incidência nas pessoas privadas de liberdade seja 25 vezes maior que na 

população em geral (SÁNCHEZ, 2006). Para a população do Guarujá em 2016 

foram notificados apenas 6 casos de “Detento”, muito aquém do esperado, que 

pode ser explicado pelo fato de não haver casa de detenção no município e a 

notificação ser feita a partir do município de diagnóstico. 

 Muitos estudos apontam para evidências da associação de tabagismo e 

Tb e foi encontrado entre os casos novos no Guarujá no ano de 2016 12,1 % 

de fumantes. Em uma meta-análise recente foram estimados 17,6% para os 

casos de doença Tb e 15,2% para mortalidade pela doença atribuídos ao 

tabagismo como fator de risco (GENET et al , 2018). 

 O consumo regular de álcool e o uso de drogas ilícitas estão associados 

à Tb devido a vários fatores como estilo de vida, condições socioeconômicas, 

coexistência de outras doenças imunodepressoras e abandono de tratamento. 

Estima-se que o aproximadamente 10% dos casos de Tb sejam atribuídos ao 

uso regular de álcool (SILVA et al, 2018). No Guarujá em 2016 12,4% dos 

casos novos para Tb eram etilistas.  

 Além dos fatores biológicos relacionados ao alcoolismo que interferem 

negativamente em relação à Tb, tornando-o a terceira causa associada à 

doença no Texas (TEXAS DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES, 

2018), juntamente com a drogadição, o etilismo está associado à 

descontinuidade do tratamento da Tb, que contribui para a elevação dos níveis 

de resistência às drogas contra a Tb (PELISSARI e DIAZ-QUIJANO,  2018).  

  A progressão para Tb ativa em usuários de drogas ilícitas é de 8,0% 

enquanto na população em geral é de 0,2% (UNITED NATIONS OFFICE ON 

DRUGS AND CRIME, 2017). No Guarujá os dados encontrados para o ano de 
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2016 foram de 23,2% para drogadição, sendo estatisticamente significante com 

16% nos Outros Bairros e 28,3% em Vicente de Carvalho (p= 0,012). Um 

estudo retrospectivo realizado em São Paulo de 2011 a 2014, identificou que 

22,2% dos pacientes com Tb no período usavam pelo menos uma dessas 

substâncias, muito semelhante ao resultado encontrado no Guarujá e 17% 

apresentaram insucesso no tratamento (PELISSARI e DIAZ-QUIJANO,  2018). 

 A taxa de incidência de DM em pacientes portadores de Tb no estudo foi 

de 3,2%, muito abaixo da estimada pela OMS, de 10% (GARCÍA-ELORRIAGA e 

DEL REY-PINEDA, 2014). Essa diferença pode ser atribuída à deficiência da 

Atenção Básica no diagnóstico da doença endócrina ou por tratar-se de uma 

doença crônica mais comum em idosos, que no caso do município do Guarujá 

em 2016 representou apenas 8,7% dos casos.  

 A coinfecção Tb/HIV vem sendo tema de preocupação das autoridades 

de saúde pública desde os primórdios da AIDS por tratar-se de duas patologias 

imunossupressoras e consumptivas, além de serem doenças que atingem as 

populações com maior vulnerabilidade social. Em países desenvolvidos nos 

quais a Tb era um evento de pouco impacto voltou a ter importância 

epidemiológica após o advento da AIDS. PVHA apresentam risco 26 vezes 

maior de desenvolver Tb ativa que a população geral e no Brasil esse risco é 

28 vezes maior (BRASIL, 2017e). Somada a magnitude da coinfecção Tb/HIV, 

temos outros elementos importantes que justificam as ações conjuntas dos 

setores correspondentes do Ministério da Saúde voltadas à essa coinfecção, 

entre eles o risco aumentado de desenvolvimento de resistência às drogas 

usadas no tratamento da Tb (BARBOSA, 2013) e a elevação da mortalidade 

com uma taxa de letalidade de 6,11% no Brasil  (BARBOSA, 2012). 

 No Guarujá a taxa de coinfecção Tb/HIV foi de 10,19% no ano de 2016, 

enquanto que os dados nacionais foi de 9,46% (BRASIL, 2017e). Cerca de  

11% dos casos de Tb ocorrem em PVHA no mundo, sendo a Tb uma das 

principais causas de morte nessa população (NOGUEIRA et al, 2018). 

 A coinfecção Tb/HIV é tão relevante que na ficha de notificação de Tb, 

cumprindo uma recomendação do Ministério da Saúde de testar para HIV todos 

os casos diagnosticados de Tb, existe um campo destinado à informação sobre 
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a testagem para HIV, com as variáveis: positivo, negativo, em andamento e 

não realizado. No ano de 2016, no Guarujá, esta recomendação foi cumprida 

satisfatoriamente, com 99,0% dos pacientes testados contra 76,3% no país 

(BRASIL, 2017e). 

 Seguindo as tendências nacionais e internacionais encontramos um 

predomínio no sexo masculino numa proporção próxima de 2:1, semelhante 

aos dados do país que em 2016 apresentou 68% para o sexo masculino. 

Atribui-se essa diferença ao fato de que historicamente os homens são menos 

cuidadosos com a própria saúde (RODRIGUES, 2018), enquanto as mulheres, 

além de se preocuparem mais com o cuidado da saúde, contam com serviços 

mais estruturados para essa população. Também contribui para essa diferença 

o estilo de vida do homem que ainda é responsável pela maior parte do 

trabalho fora do domicílio, portanto mais exposto a bacilíferos e ainda o 

consumo de álcool e drogas ilícitas que é mais freqüente na população 

masculina (BELO et al, 2010).  

 Apesar de quase metade da população do Guarujá ser constituída por 

brancos; os pardos e negros estiveram mais presentes na variável “Raça/Cor”, 

com 67,8% dos casos.  Este dado está em conformidade com os outros locais 

do país e pode ser explicado pela exclusão social, racismo subjetivo nos 

serviços de saúde e às condições socioeconômicas menos favoráveis para 

esse grupo (NETO, 2015). Pelo teste de Qui-quadrado foi possível evidenciar-

se que há uma associação com o local de moradia e ser pardo (p< 0,05), 

sendo que a maior parte dos casos de Tb que residem em Vicente de Carvalho 

é constituída de pardos. 

 Em consonância com a literatura, há predomínio de casos de Tb em 

indivíduos na fase produtiva podendo ter impacto na atividade laboral e 

sustento da família (WHO, 2014; RODRIGUES, 2018).   

 A informação sobre escolaridade foi prejudicada pelo elevado número de 

casos notificados como ignorado, mas há uma desproporção acentuada para 

os casos com 12 ou mais anos de escolaridade, que refletem as condições 

socioeconômicas da população mais vulnerável à tuberculose (RODRIGUES, 

2018).  
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 Em relação à variável cura o município do Guarujá encontra-se em 

condições mais favoráveis ao comparar-se às médias nacionais para o ano de 

2016 na qual a taxa de cura para o Brasil foi de 71,9%, porém muito inferior as 

metas preconizadas no STOP TB Partnership (2016-2020) de curar pelo menos 

90% dos casos diagnosticados. A taxa de abandono do tratamento de Tb para 

o município do Guarujá em 2016 de 11,0% esteve um pouco acima da atingida 

no país naquele ano, que foi de 10,3% e distante da meta preconizada pela 

OMS de 5%. A taxa de óbitos que ocorreram em algum momento entre o 

diagnóstico e o desfecho da Tb no ano de 2016 no município do Guarujá foi de 

7,9 óbitos para cada 100.000 hab. considerando-se tanto a doença como causa 

básica quanto como causa associada, muito superior a média nacional que 

ficou em 2,1 óbitos para cada 100.000 habitantes (BRASIL, 2017c). Esse dado 

corrobora com a hipótese de que o diagnóstico da Tb é realizado tardiamente 

no município ou falhas na assistência ou ainda a presença de muitos casos de 

coinfecção Tb/HIV.   

 Outro dado preocupante é a taxa de internação por Tb no município do 

Guarujá de 27,7%, muito superior à média do estado de São Paulo, que em 

2.012 foi de 15,7% (BRASIL, 2014), sendo portanto 1,78 vezes maior que a do 

estado. Isto merece estudos mais detalhados, estando provavelmente 

relacionado ao diagnóstico tardio e coinfecção Tb/HIV. As ações de controle da 

Tb devem ser desempenhadas na Atenção Básica, principalmente para os 

casos mais simples (pulmonares bacilíferos). O Ministério da Saúde, visando à 

operacionalização da Atenção Básica, definiu que o controle da Tb é uma das 

suas áreas estratégicas a ser aplicada em todo o território nacional (BRASIL, 

2012). 

 Em relação ao abandono, em 2016, no país, o percentual foi 10,3%, 

muito semelhante ao encontrado para o Guarujá de 10,8%, porém duas vezes 

acima da meta preconizada pela OMS de menos que 5,0%. Três estados 

alcançaram a meta: Acre (4,1%), Tocantins (4,3%) e Piauí (4,6%). No que se 

refere às capitais, Porto Velho, Porto Alegre e Florianópolis obtiveram 

percentuais superiores a 20% de abandono de tratamento (BRASIL, 2018). A 

taxa de retratamento no mesmo ano no Guarujá (7,3%) foi inferior a média 
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nacional de 19,1% (BRASIL, 2017b), justificada provavelmente pela elevada 

taxa de cobertura pelo DOTS (97,8%).  

 Dois mapas foram elaborados, um a partir do estimador de densidade de 

Kernel e o outro das taxas de incidência de Tb no município do Guarujá com 

objetivo de analisar a distribuição geográfica da doença e possíveis 

associações a fatores de risco. Cinco casos foram excluídos para a elaboração 

dos mapas ou por não estar completo o campo endereço, ou por não encontrar 

dados que permitissem obter a latitude e longitude do endereço para a 

plotagem e um caso de detento. Esses casos representaram 1,59% do total 

que não interferiu na análise.  

 Mapas permitem a visualização do padrão espacial de um fenômeno, 

mas transcendem essa definição, sendo útil para traduzir os padrões nele 

existentes com considerações objetivas e mensuráveis. O epidemiologista por 

exemplo, coleta dados sobre ocorrência de um determinado agravo com 

objetivo de responder algumas perguntas: “A distribuição dos casos de uma 

doença forma um padrão no espaço? Existe associação com alguma fonte de 

poluição? Evidência de contágio? Variou no tempo?” (CÂMARA, 2004).  

 Para a análise desses mapas é importante ter em mente que nem 

sempre uma região administrativa é homogênea e pode ter consideráveis 

diferenças socioeconômicas e demográficas. No município do Guarujá 

podemos tomar como exemplo a Vila Baiana, um aglomerado subnormal que 

abrigava em 2012 quase 6.000 habitantes. A Vila Baiana pertence 

administrativamente ao Parque Enseada conhecida por turistas de todo país 

pela praia com suas residências de médio e alto padrão, com um abismo social 

bem demarcado, numa mesma unidade administrativa.    

 Considerando essas diferenças presentes na maioria dos bairros do 

município do Guarujá e que o mapa de Kernel permite distinguir áreas de maior 

concentração de casos das de menor através dos tons e cores independente 

do limite administrativo, foi possível avaliar que existe uma área de 

concentração dos casos de Tb na região noroeste do Distrito de Vicente de 

Carvalho. Essa região concentra uma população que vive entre a margem leste 

do Porto de Santos e a vias de tráfego intenso de caminhões com conseqüente 
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poluição ambiental e com condições socioeconômicas inferiores às daquela 

residente na sede do município mais próxima a orla. 

 A associação da poluição indoor e Tb é bem estabelecida, porém não 

tem impacto sobre a população do Guarujá devido aos hábitos e métodos de 

cocção da população local, porém  estudos em   várias partes do mundo, 

convergem para a associação da poluição atmosférica ambiental (outdoor) e a 

Tb. Esses estudos vão desde aqueles que avaliam a ação de poluentes sobre 

os mecanismos de defesa do hospedeiro in vitro até estudos populacionais que 

analisam a associação de áreas poluídas e a incidência da doença.   

 Um estudo in vitro investigou os efeitos de partículas de diesel emitidas 

na atmosfera sobre macrófagos envolvidos na resposta imune ao  bacilo da 

tuberculose observando que os níveis de TNF-alfa, IL-1beta e IL 12 diminuem 

drasticamente ao serem tratadas com diesel e posteriormente com BCG, 

concluindo que a exposição prolongada ao diesel pode suprimir as defesas do 

hospedeiro nos pulmões e aumentar a susceptibilidade  para ativação da 

tuberculose doença (SAITO, 2002a). Esse mesmo grupo desenvolveu um 

estudo que examinou a expressão das citocinas em tecido alveolar de 

camundongos expostos a diferentes concentrações de diesel com resultados 

que sugeriram que a exposição a doses elevadas de diesel podem aumentar a 

susceptibilidade do hospedeiro a microrganismos patogênicos por supressão 

significativa das citocinas alveolares (SAITO, 2002b).   

 Em Taiwan foi realizado um estudo de caso-controle que envolveu 144 

controles com cultura negativa e 245 pacientes com cultura positiva para 

Mycobacterium tuberculosis  expostos a diferentes níveis de PM10. Dos casos 

foram realizadas culturas seriadas no primeiro dia, segundo, sexto, nono e 

décimo meses de tratamento. Esse estudo demonstrou a associação da 

positividade para cultura de bacilo da Tb e a exposição ao PM10; o aumento da 

severidade das lesões pulmonares com o aumento dos níveis de exposição ao 

PM10 baseado em imagens radiológicas e ainda que pacientes com elevada 

exposição ao PM10 apresentaram um risco elevado para conversão da cultura 

do escarro para negativa (CHEN ET AL, 2016). 
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 Um estudo de revisão de prontuários de pacientes com diagnóstico de 

Tb de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, realizado em Los Angeles, EUA, 

considerou a poluição ambiental baseado na concentração de MP2,5 e a 

positividade do escarro para o bacilo da Tb sugerindo uma associação positiva 

(JASSAL, 2013).    

 Estudos ecológicos realizados na Carolina do Norte, EUA (SMITH, 2014) 

e em Brasília, Brasil (FERNANDES, 2017) sugerem potencial associação entre 

material particulado e qualidade do ar, respectivamente, com Tb.  

 Usar dados secundários representou uma das limitações desse estudo, 

uma vez que nas variáveis raça/cor, escolaridade e ocupação, houve 

quantidade considerável de “ignorado” e “outra”, podendo gerar um viés no 

delineamento do perfil socioeconômico e demográfico. A existência de uma 

única estação da CETESB para medição de Material Particulado no município 

gerou prejuízo da acurácia na análise da associação entre poluição ambiental e 

casos de tuberculose resultando na utilização da inferência para essa 

conclusão. Coincidir as áreas de maior contaminação ambiental com regiões 

também com pior situação socioeconômica, sendo essa última condição já bem 

estabelecida como associada à tuberculose, pode ter sido um confundidor na 

análise da associação entre áreas contaminadas e tuberculose. O mapa de 

Kernel não evidenciou manchas hot bed em aglomerados subnormais da orla 

ou outros bairros, com condições socioeconômicas semelhantes e às vezes 

piores que às da hot bed em Vicente de Carvalho, que parece, portanto 

eliminar essa condição de fator de confusão.  

 

CONCLUSÕES: 

 Os casos de tuberculose no município do Guarujá em 2016 estavam 

concentrados à noroeste do Distrito de Vicente de Carvalho. 

Ser pardo ou usuário de drogas morador do Distrito de Vicente de 

Carvalho estavam associados com tuberculose.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 O município do Guarujá apresentou uma das maiores taxas de 

tuberculose do estado de São Paulo e outros indicadores preocupantes como o 

coeficiente de mortalidade e a taxa de internação pela doença. Ser uma 

doença que pode acometer qualquer pessoa, mas estar vinculada à pobreza 

pode explicar em parte estes números ao revermos alguns indicadores como 

renda per capita, IDHM, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social e população 

vivendo em aglomerados subnormais no 

 município do Guarujá. Com certeza pesa sobre esse fardo a iniquidade social 

e econômica evidente quando observamos o Mapa do Índice de 

Vulnerabilidade Social do município que sair do “muito baixa” para “alta” 

algumas é atravessar uma rua.  

 Ser pardo morador do Distrito de Vicente de Carvalho apresenta uma 

maior chance de desenvolver a Tuberculose, apesar de quase metade da 

população guarujaense ser constituída por brancos. Talvez seja esse um 

indicador relacionado à iniquidade, ao racismo subjetivo existente nas unidades 

de saúde da atenção básica. Não temos as respostas, mas sim números que 

nos remetem a essas reflexões. Sim ou não, morar em Vicente de Carvalho 

também foi uma variável estatisticamente significante associada à tuberculose, 

distrito com uma heterogeneidade interna, com predomínio maciço de 

indivíduos com alta vulnerabilidade social.  

 O percentual de portadores de tuberculose no ano de 2016 que tinham 

mais de 12 anos de estudo é menor que 20 vezes as outras categorias e é 

sabido que pessoas com maior tempo de formação educacional tem maior 

oportunidade de emprego e consequentemente maior renda. 
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 Ainda nesse estudo pudemos observar que a drogadição é a 

comorbidade mais freqüente no município do Guarujá e com significância 

estatística.  

 Apesar de termos uma taxa elevadíssima de tratamento supervisionado 

e de retratamento mais favorável que a global no estado temos esses 

resultados que indicam um saldo negativo no controle da tuberculose no 

município.  

 Sobre a poluição ambiental não podemos ter dados objetivos uma vez 

que o município não possui estações para medida da qualidade do ar 

espalhadas pela cidade, no entanto ao sobrepormos o mapa obtido pelo 

estimador de densidade de Kernel ao de vulnerabilidade social observamos  

que coincide as manchas hot bed predominante à noroeste do distrito de 

Vicente de Carvalho com a área de maior vulneralidade social. Esta região é 

também parte da região com maior poluição atmosférica do município, com 

limites com a margem do porto e as vias de maior tráfego de caminhões.  

 As evidências e as subjetividades desse trabalho apontam para a 

necessidade de que novos estudos relacionados à associação tuberculose e 

poluição ambiental sejam realizados; para quais são as populações mais 

vulneráveis e quais as áreas de maior concentração da doença, fornecendo 

subsídios para que ações de saúde sejam direcionadas a essas regiões e a 

essas populações e fornecem um retrato de uma doença altamente prevalente 

e de elevada letalidade no local, mas a contribuição maior, posto que trata-se 

de uma doença de diagnóstico acessível tanto em tecnologia quanto em custo 

e operacionalização, e tratamento exitoso na maioria das vezes, é de que a 

atenção biomédica exclusiva não é capaz de resolver problemas de saúde 

pública, sendo necessárias ações de fato interdisciplinares e intersetoriais.  
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