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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das internações e óbitos por tuberculose no 
Município de São Paulo de 2012 a 2016. Método: Estudo epidemiológico descritivo, 
retrospectivo, de dados secundários coletados no banco de dados da prefeitura do 
Município de São Paulo. Utilizou-se o Sistema de Informação de Agravos e 
Notificação- SINAN e Sistema de Informação Hospitalar do SUS – SIHSUS 
provenientes do TABNET. Foram selecionados internações e óbitos por tuberculose 
da Lista Morbidades CID-10: Tuberculose pulmonar, outras tuberculoses 
respiratórias, restante de tuberculose respiratória, tuberculose do sistema nervoso, 
tuberculose intestino, peritônio, gânglionar, mesentéricos, tuberculose óssea e das 
articulações, tuberculose do aparelho geniturinário e tuberculose miliar, segundo faixa 
etária, sendo a idade mínima 15 anos e a idade máxima de 79 anos, raça/ cor e sexo. 
Resultados: Indivíduos do sexo masculino foram maioria entre as internações e 
óbitos, com total de 72,62% internações, e 80,11% óbitos. A faixa etária com maior 
número de internações foi de 30 a 39 anos com 26,09% dos casos. Os óbitos 
ocorreram com maior incidência nos adultos de 50 a 59 com 23,30%, seguido por 
pessoas 30 a 39 anos com 22,16%. As internações e óbitos prevaleceram entre 
pessoas consideradas da raça/cor parda (46,31% e 50% respectivamente), seguido 
por indivíduos de raça / cor branca (40,91% e 40,1%). Considerações Finais: Pode-
se associar o perfil epidemiológico das internações e óbitos por Tuberculose aos 
grupos que são minoria nos serviços de prevenção e promoção a saúde, logo, 
devemos intensificar a busca ativa por sintomáticos respiratórios nos grupos que 
apresentam riscos.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

         A Tuberculose (TB), doença infecciosa causado pelo mycobacterium 

tuberculosis, o bacilo de Koch, ocorre por transmissão a partir de aerossóis expelidos 

pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar bacilífera, para o 

indivíduo sadio. A infecção pode ser pulmonar ou extrapulmonar acometendo outras 

partes do corpo como ossos, pleura, gânglios, olhos, meninges e rins. Seu diagnóstico 

é realizado a partir de exames como baciloscopia e cultura de escarro que detectam 

a presença do bacilo, e radiografia de tórax que poderá mostrar lesões nos pulmões1,2. 

          A TB é um problema de saúde pública que está ligado às baixas condições 

socioeconômicas como moradias precárias e famílias de baixa renda. São notificados 

cerca de 10 milhões de novos casos por ano no mundo, levando mais de 1 milhão de 

pessoas a óbito. No brasil são notificados aproximadamente 70mil casos novos por 

ano e ocorrem 4,5 mil mortes em decorrência da doença 1,2. 

            A descoberta de casos de tuberculose depende da busca ativa de sintomáticos 

respiratórios nas unidades básicas de saúde, se houver falhas neste sistema 

aumentará os casos de tuberculose diagnosticados em hospitais, geralmente casos 

graves, com maior tempo de sintomatologia. Assim verifica-se aumento nos custos 

para tratamento de tuberculose, recursos estes que poderiam ser melhor aplicados na 

rede básica de saúde3,4. 

          Diante deste exposto cabe a esta pesquisa responder: Qual perfil 

epidemiológico das internações e óbitos por tuberculose no Município de São Paulo 

de 2012 a 2016? 

          Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das internações e óbitos por 

tuberculose no Município de São Paulo de 2012 a 2016. 

2 METODO 
 

          Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, de dados 

secundários coletados no banco de dados da prefeitura do Município de São Paulo. 

          Para a seleção e tabulação dos dados, utilizou-se o Sistema de Informação de 

Agravos e Notificação- SINAN e Sistema de Informação Hospitalar do SUS – SIHSUS 

provenientes do TABNET, tabulador genérico de domínio público que permite ao 

usuário desenvolver gráficos, tabelas ou mapas, selecionando as variáveis, períodos 
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e abrangência geográfica. Foi desenvolvido pelo DATASUS para gerar informações 

das bases de dados do Sistema Único de Saúde. O SIHSUS tem por finalidade 

registrar os atendimentos hospitalares financiados pelo SUS, gerando relatórios para 

realização dos pagamentos dos serviços de saúde5. 

           Foram selecionados internações e óbitos por tuberculose da Lista Morbidades 

CID-10: Tuberculose pulmonar, outras tuberculoses respiratórias, restante de 

tuberculose respiratória, tuberculose do sistema nervoso, tuberculose intestino, 

peritônio, gânglionar, mesentéricos, tuberculose óssea e das articulações, tuberculose 

do aparelho geniturinário e tuberculose miliar, segundo faixa etária, sendo a idade 

mínima 15 anos e a idade máxima de 79 anos, raça/ cor e sexo. 

          Os dados provenientes da pesquisa serão apresentados em tabelas e gráficos 

para discussão. 

3   DESENVOLVIMENTO 
 

           Em 1990 ocorreu a implantação do Sistema Único de Saúde, desde então, a 

Tuberculose é um fator preocupante na saúde pública. Em 1998 houve a implantação 

do Pano Nacional de Controle da Tuberculose, e ocorreram diminuição das taxas de 

abandono devido a estratégia Directly Observed Treatment Short- Course 

(Tratamento Diretamente Observado), que tem por objetivo fortalecer o vínculo do 

profissional de saúde com o usuário em tratamento, aumentando a probabilidade 

cura6.             

          O diagnóstico da tuberculose pulmonar, geralmente é dado a partir das 

características clínicas, baciloscopia de escarro e radiografia de tórax, com a 

possibilidade da realização de exames complementares como broncoscopia. Para o 

diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, são realizados exames dependendo do 

órgão afetado7.     

          Para detecção de casos novos há o teste rápido molecular para tuberculose 

(TRM-TB), que detecta o mycobacterium tuberculosis e a resistência a rifampicina em 

aproximadamente 2 horas. A cultura de escarro deve ser realizada em situações 

específicas, como quando há suspeita radiológica para TB com 2 ou mais 

baciloscopias negativas, ou no retratamento da doença. A Prova Tuberculínica (PPD) 

é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose, sendo positiva 

isoladamente indica apenas infecção e não é suficiente para o diagnóstico da 
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doença8,9,10. A tuberculose é uma doença curável, seu tratamento consiste na 

combinação de fármacos, as mais comumente utilizadas são a rifampicina, isoniazida, 

etambutol e pirazinamida9,10.          

          Um dos problemas encontrados para a conclusão do tratamento, são os efeitos 

colaterais das medicações utilizadas, que podem piorar de acordo com fatores 

relacionados, como drogadicção, alcoolismo e coinfecção por HIV11.  

         Até 2015 o Brasil estava entre os 22 países que a OMS classificava com maior 

carga viral da doença no mundo. Para 2016 a 2020 foi definida nova classificação 

segundo característica epidemiológicas, e o Brasil encontra-se em duas destas listas, 

ocupando 20º posição quanto a carga da doença, e 19º no que se refere a coinfecção 

por HIV. O Brasil ainda faz parte dos cinco países que somam 50% dos casos de 

tuberculose no mundo o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)12,13,14. 

4   RESULTADOS 

 

Gráfico I - Casos Confirmados e notificados por Tuberculose de 2012 a 2016 no Município de 

São Paulo.      

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
TABNET. 

 

          Conforme Gráfico I, de 2012 a 2016 no Município de São Paulo, foram 

confirmados e notificados 31.982 casos de tuberculose no SINAN (Sistema de 

Informações e Agravos de Notificação). Deste total 26.135 foram casos novos, 2.423 

recidivas, 3.053 reingressos após abandono e 371 pós óbitos5. 

          Em 2012 houve 18,88% do total de casos notificados durante os anos 

selecionados, mantendo-se com valores aproximados nos três anos seguintes, 

6035 6433 6452 6741 6321

31982

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Casos_confirmados
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20,11% em 2013, com 20,17% em 2014, 21,08% em 2015 e 2016 com 19,76% do 

total de notificações. 

          A tuberculose ainda é considerada problema social, dentre os casos notificados 

ainda são maioria pessoas com baixa escolaridade, que residem com famílias 

numerosas e com comorbidades associadas15.  

 

Gráfico II- Internações e óbitos por Tuberculose de 2012 a 2016 no Município de São Paulo. 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). TABNET 

 

          O Gráfico II apresenta o número de internações e óbitos por tuberculose, total 

de 3.019 internações e 176 óbitos. Em 2012 houve o menor número de internações 

com 17,91%, seguido por 19,69% em 2013 e 18,36% em 2014. Em 2015 ocorreu um 

aumento de internações com 22,65% seguido por 21,39% em 2016. Dentre os 

principais motivos de internação está o fator do diagnóstico tardio, o que colabora para 

a piora dos sintomas, destacando a falta de ações para o controle de TB10.  

          Em 2012 ocorreram 19,31% óbitos e 16,48% em 2013. O ano 2014 totalizou 

25% dos óbitos, diminuindo para 18,19% em 2015, e 2016 com 21,02%. Existem 

causas associadas para os óbitos de Tuberculose que geralmente são: septicemia, 

doenças do aparelho circulatório, doenças endócrinas, metabólicas e neoplasias em 

idosos, e transtornos mentais e comportamentais na população de 15 a 59 anos16 

 

Tabela 1- Internações e Óbitos por Tuberculose no Município de São Paulo de 2012 a 2016 

segundo sexo.  

Sexo 

      2012        2013 2014 2015 2016 
Total 

Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos 
Int.  

Óbitos 

Masc.  419 26 438 25 408 38 504 25 489 27 
 

2258 
 

141 

Fem. 138 8 174 4 163 6 200 7 176 10 
 

851 
 

35 

  Fonte: Ministério da Saúde- Sistema de Informações Hospitalares do SUS. TABNET  

557 612 571 704 665

3109

34 29 44 32 37 176

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Internações Óbitos
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     A tabela 1 apresenta que em todos os anos selecionados, os indivíduos do sexo 

masculino foram maioria entre as internações e óbitos por  

Tuberculose, com total de 72,62% internações, e 80,11% óbitos. Esta informação 

pode ser atribuída ao fato dos homens representarem número menor pela busca ao 

serviço de saúde. Os homens apresentam maior prevalência quando se trata das 

comorbidades, como infecção por HIV, alcoolismo e drogadicção17.  

          Os homens também são maioria dentre a população privada de liberdade, que 

apresenta maior vulnerabilidade, a tuberculose que é transmitida por via aérea, 

encontra no sistema prisional um ambiente propício para sua propagação, celas com 

muitas pessoas, pouca ventilação, diminuição da iluminação solar e dificuldade para 

acessar o serviço de saúde18. 

       

Tabela 2- Internações e óbitos por Tuberculose no Município de São Paulo de 2012 a 2016 

segundo Faixa Etária. 

  
Faixa 
Etária 

2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos 
 
Int. 

 
Óbitos 

 

15 a 19 23 0 38 0 40 0 26 0 30 0 
 

157 
 
0 

 

20 a 29 125 6 140 6 142 6 174 2 156 3 
 

737 
 

23 
 

30 a 39 175 4 159 7 137 12 176 6 164 10 
 

811 
 

39 
 

40 a 49 98 7 133 5 122 7 164 8 139 5 
 

656 
 

32 
 

50 a 59 74 8 86 6 86 9 93 8 98 10 
 

437 
 

41 
 

60 a 69 39 5 43 3 29 6 55 6 55 7 
 

221 
 

27 
 

70 a 79 23 4 13 2 15 4 16 2 23 2 
 

90 
 

14 
 

Fonte: Ministério da Saúde- Sistema de Informações Hospitalares do SUS. TABNET 

  

          Observa-se na tabela 2, que a faixa etária com maior número de internações foi 

de 30 a 39 anos com 26,09% dos casos, seguido por pessoas de 20 a 29 anos com 

23,70%, 40 a 49 anos com 21,10%, 50 a 59 anos com 14,05%. 

          As faixas etárias com menor taxa de as internações foram os idosos de 60 a 69 

com 7,11%, de 70 a 79 anos com 2,90%. Quanto aos adolescentes de 15 a 19 anos 

a taxa de internações foi de 5,05%.  

          Observou-se que não houve óbitos na faixa etária de 15 a 19 anos e ocorreu 

13,06% dos óbitos em adultos de 20 a 29 anos. Os óbitos ocorreram com maior 
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incidência nos adultos de 50 a 59 com 23,30%, seguido por pessoas 30 a 39 anos 

com 22,16%, 40 a 49 anos com 18,18%.  

          Os idosos de 60 a 69 anos com 15,35% dos óbitos e de 70 a 79 anos com 

7,95% do total. Devido a sua vulnerabilidade e possível diminuição de resposta ao 

tratamento, acredita-se que os idosos apresentam maior chance de óbitos19. 

          Em relação a proporção, total de internações por total de óbitos de cada faixa 

etária, os idosos são maioria com 12,21% de 60 a 69 anos e 15,55% de 70 a 79 anos, 

enquanto as demais faixas etárias não ultrapassam os 5%. 

            

Tabela 3- Internações e óbitos por Tuberculose no Município de São Paulo de 2012 a 2016 

segundo Raça/Cor. 

Raça/ Cor 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

Total 

Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos Int. Óbitos  Int. Óbitos 
 

Int. 
 

Óbitos 

Branca  256 18 255 16 232 18 285 12 244 8 
 

1272 
 

72 

Parda  240 12 279 10 267 25 321 17 333 24 
 

1440 
 

88 

Preta  56 4 77 3 70 1 95 3 88 5 
 

386 
 

16 

Amarela  5 0 1 0 1 0 3 0 0 0 
 

10 
 
0 

Indígena  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 
1 

 
0 

 Fonte: Ministério da Saúde- Sistema de Informações Hospitalares do SUS. TABNET  

 

           A Tabela 3 mostra que no período selecionado, as internações e óbitos no 

Município de São Paulo, prevaleceram entre pessoas consideradas da raça/cor parda 

(46,31% e 50% respectivamente), seguido por indivíduos de raça / cor branca (40,91% 

e 40,1%). 

          As pesquisas analisadas apresentam que o total de notificações e complicações 

predominam entre pessoas da raça/ cor parda, negra e indígena, devido a 

vulnerabilidade desta população20.  

          Não ocorreram registros de óbitos dos indivíduos de raça/cor amarela e 

indígena, e foram minoria nas internações (0,32 e 0,03%). 
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 5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados apresentados nesta pesquisa, é possível verificar que o 

maior número de internações ocorre em indivíduos do sexo masculino, com idade 

entre 30 e 39 anos, declarados da raça/cor parda. Os óbitos só diferem no fator idade, 

pois foram maioria entre 50 e 59 anos.  

          Diante do exposto pode-se associar o perfil epidemiológico das internações e 

óbitos por Tuberculose de 2012 a 2016 no Município de São Paulo aos grupos que 

são minoria nos serviços de prevenção e promoção a saúde, logo, devemos 

intensificar a busca ativa por sintomáticos respiratórios nos grupos que apresentam 

riscos.  

          É necessário preparar os profissionais de saúde para orientar estes usuários 

sobre sinais e sintomas de tuberculose, estas orientações podem ocorrer em visitas 

domiciliares, atendimento em grupos ou consultas, aumentar a conscientização da 

população pelo autocuidado frente aos problemas de saúde.  

          A capacitação dos profissionais é necessária para o agente comunitário de 

saúde, auxiliares e técnicos e enfermagem, enfermeiros e médicos, pois ocorrem 

falhas desde as orientações dos pacientes na residência, até os diagnósticos. Os 

profissionais devem procurar criar vínculo com seus pacientes desde o primeiro 

contato na UBS e durante os meses de tratamento, para que não ocorra o abandono 

do mesmo, pois esta é uma das causas de recidiva que pode representar 

complicações para cura da doença. O profissional deverá tratar o paciente como um 

todo, deve conhecer seus hábitos, sua comunidade e familiares, para encontrar 

fatores que podem indicar o prolongamento do tratamento ou se possível detectar 

possíveis fontes de contaminação. 

           O Ministério da Saúde com o Plano Nacional pelo Fim da tuberculose como 

Problema de Saúde Pública no Brasil, tem objetivo de acabar com a TB até 2035, para 

que isso tenha chance de ocorrer, é necessário o empenho dos profissionais de saúde 

de todos os níveis de atenção, e a supervisão destes serviços, para apresentar dados 

que comprovem que as estratégias utilizadas neste momento estão apresentando 

progresso. 

          A identificação e tratamento no início da doença pode diminuir a incidência de 

internações e óbitos por agravo dos casos. 
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