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RESUMO. 

Foram estudados 375 6bitos ocorridos no municipio 

de São Paulo, de pessoas de 15 anos ou mais residentes nessa ci

dade e em cujo atestado de 6bito constava a tuberculose como cau 

sa básica ou associada. Desses 375 6bitos, fo~am localizadas 245 

familias dos falecidos e realizadas entrevista~ domiciliárias. 

Houve 2S7 pacientes que faleceram em hospitais, e em dois desses 

casos}6ão f6i conseguido realizar a entrevista institucional. Des 

sas entrevistas, pôde ser concluido que os possíveis fatores que 

influíram nesses 6bitos foram o baixo nível s6cio-econômico e o 

alcoolismo; não influiram nestes 6bitos a migração e o tabagismo. 

Foi observado que estes doentes entraram tardiamente no sistema 

de saúde e a maioria dos que chegaram a ser internados faleceram 

nos primeiros dias de internação. Foi observado também, que a ma 

ioria dos casos não estava notificada, nem como caso nem como 6-

bito, e a Secretaria da Saúde tinha conhecimento de apenas 119 

casos. Analisando esses atestados, notou-se que a tuberculose foi 

causa básica em 88,4% deles e, ap6s a revisão dos mesmos com ba

se nas entrevistas domiciliárias e institucionais, a tuberculos~ 

passou a ser causa básica em 92,8%, havendo uma concordincia de 

95,6% entre o atestado original e o revisto. 
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ABSTRACT. 

Th4ee-hund4ed and ~eventy-6ive'death~ 06 pe4~on~ aged 

been 

~tudied ta~ing into account the death ce~ti6icate~ in wltich tu

be~cuto~i~ had been appointed a~ the ba~ic 04 a~~ociate cau~e 06 

death. F~om the~e 375 death~, 245 6amitie~ 06 the decea~ed have 

been tocated and then ~ubmitted to domicitia~y inte~view~: it 

wa~ 60und out that two-hund4ed and eighty-~even patient~ had ~ed 

in ho~pitat~; in two 06 the ca~e~ it wa~ not po~~ibte to ma~e an 

in~titutionat inte~view. F~om the~e data, ~ome 6acto~~ which 

coutd po~~ibty have in6tuenced the death~ we4e the tow-~ocioeco

nomic ~tatu~ and atcohoti~m; it wa~ 60und out that neithen mig~~ 

tion n04 tabaccoi~m had in6tuenced the death~. It wa~ at~o noti 

ced that the~e patient~ had ente4ed the heatth ~y~tem ve~y tate 

and the maj04ity 06 tho~e who had been duty ho~pitatized a died 

within the 6i~~t day~ 06 ho~pitatization. It wa~ at~o ob~e~ved 

that mo~t 06 the ca~e~ h~d not been 4epo~ted eithe4, neithe~ a~ 

a ca~e n04 a~ a death, being that the State Heatth Vepa~tment on 

ty had ~nowtedge 06 779 ca~e~. Anaty~ing the~e ce~ti6icate~, it 

wa~ ob~e~ved that tube~cuto~i~ wa~ the ba~ic cau~e 06 death in 

88.4% 06 them, and that a6te~ neviewing them on the ba~i6 06 do

micitia4y and in~titutionat inte~view~, tube~cuto~i~ came out to 

be the ba~ic cau~e 06 death in 92.8% 06 the ca~e~, having becn 

~eached an a9~eement 06 95.6% between the o~iginat ce~ti6icate~ 

and the ~eviewed one~. 



1. - INTRODUÇÃO. 

1.1 - Histórico da tuberculose em São Paulo: 

A tuberculose está presente em São Paulo desde ~l sua 

f~~dação'pois seus fundadores, Pe. Anchieta e o Pe. Nobrega, f~ 

-ram e morreram tuberculosos e provavelmente contaminaram os pr! 

meiros habitantes desta cidade27~32. 

Esta doença sempre esteve presente na capital e, em

bora havendo poucos relatos até o fim do século passado, estu

dos de Theodoro Sampaio, realizados no final do século XVI, ci-
77 

tados por Paula Souza - (1940), relatavam que "os escravos ín-

dios não eram muito sadios, muitos dos quais morriam de "pleur! 

ses" . 

A escassez de médicos em são Paulo até o século XIX, 

aliada ã falta de registro de óbitos, deixaram uma lacuna muito 

grande na história da doença, havendo poucos relatos, desta ep~ 

ca, ·de são Paulo e do restante do Brasil, exceto do Rio de Ja-

neiro, 
- . . . . 32 

que era a capital federal. La, conforme cIta RIbeIro 

(1956), a tuberculose foi, no século XVIII, causa de óbito de 

cerca de um terço de seus habitantes. Esta proporção deve ter 

sido maior, pois os óbitos dos esCravos negros não eram regis-

trados e os mesmos morriam de tuberculose em maior proporçao que 

b 
. 13 os rancos . 

No início do século XIX, o Rio de Janeiro teve sua 

população duplicada em poucos anos, com a chegada da corte por

tuguesa fugindo das tropas de Napoleão. Sabe-se que, entre os 

imigrantes, muitos eram tuberculosos, fato que, aliado a um in

cremento na densidade populacional, provocou aumento da incidên 

cia, da prevalência e da mortalidade por tuberculose naquela ci 

dade13 . 

Nesse período, São Paulo vivia a calma de pequena ci 

1 



dade da provfncia, sendo local de difícil acesso e pouco atraen

te para a imigração~9No final do século XIX, com o deslocamento 

da cultur~ do café do vale do rio ,Paraíba para o oeste do estado 
'" 

e com a libertação dos escravos e a chegada das primeiras levas 

de imigrantes, são Paulo inicia seu progresso, desenvolve sua in· 
.. 

dustrialização e aumenta sua população; é nesse período que sur-

gem os primeiros registros sobre tuberculose. Foi fundada a pri

me ira Insp\etoria de Higiene. no consul tório do Dr. Marcos Arruda, 

em 1887- Paula S6uza 27 (1940). Surgiram os pioneiros na luta con 

tra a tuberculose, dentre os quais destacaram-se Dino Bueno, Mel 

lo Peixoto, Silva Pinto, Emílio Ribas, Guilherme Ãlvaro e Victor 

Godinho. Clemente Ferreira, em 1899, fundou o primeiro nGcleo de 

combate ã tuberculose em são Paulo, a atual Liga Paulista de Co~ 

bate ã Tuberculose, sendo inaugurado em 1904 o seu dispensário, 

atual Instituto Clemente Ferreira. 

Segundo Ribeir032 (1956), foi tamb~m no iní~io deste 

século que os hospitais e as Santas Casas instalaram os primei-, 

ros pavilhões destinados ao isolamento de tuberculosos. 

Foi no s~culo atual que as pesquisas e a luta contra 

a tuberculose tomaram vulto. 

Os principais fatos que marcaram a evolução da 

anti-tuberculose foram, no que concerne ã legislaçã023 ,S2: 

luta 

- Decreto estadual n 9 219 de 30/11/1883, tornando de 

notificação facultativa as "manifestações tuberculo 

sas"; 

- Código Sanitário, do estado de 1896, do Decreto 397 

de 07/10/1896, tornando obrigatória a notificação de 

casos de tuberculose; 

Decreto estadual n 9 2.141 de 14/11/1911, reorgani

zando o Serviço Sànitário do Estado; entre outras 

determinações, tornou compulsória a notificação da 

tuberculose e determinou o isolamento do tuberculoso; 

2 
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- Lei n 9 1.596 de 29/12/1917, reorganizando o Serviço 

Sanitário do Estado; entre outros artigos, determi

nou a pasteurização do leite bovino e fez referência 

a estâncias de cura; 

- Decreto Estadual n 9 4.891 de 13/02/1931, criando a 

Seção de Profilaxia da Tuberculose; 

- Decreto Estadual n 9 9.247 de 17/06/1938, criando a 

Divisão de T~bercu10se, subordinad~ i Divisão T~cni 

ca; 

- Decreto Federal n 9 3.171 de 02/04/1941, criando o 

Serviço Nacional de Tuberculose; 

Decreto Estadual n 9 14.223 de outubro de 1944, cri-

ando a Divisão do Serviço de Tuberculose; 

- Decreto Federal n 9 9.387 de 20/06/1946, criando a 

Campanha Nacional Contra a Tuberculose; 

~ -becretQ Estadual n 9 50.192 de 13/08/1968, extingui~ 

do a Divisão dos Serviços de Tuberculose e integra~ 

do os dispensários existentes aos centros de saúde; 

- Em 08/02/1981, assinando o Convênio INAMPS e Secre-

taria da Saúde, passando a esta o controle da tuber 

cu10se no Estado de são Paulo. 

No que se refere i assistência hospitalar na capital 
. 23 32 de são Paulo, destaca-se a criação dos seguintes servIços ' 

- 1904, Seção Hospitalar de Tuberculose (5a. Enferma

ria de Medicina), ligada i Santa Casa de Miseric5r

dia de são Paulo, hoje desativada; 

1932, Hospital são Luiz Gonzaga, com 400 leitos, ho 

je desativado; 

- 1933, Pavilhão de Tuberculosos do Hospital do Juqu~ 

ri; 

- 19~6, Sanat5~io Nossa Senhora de Lourdes, hoje desa 

tivado; 



,.. ~ -." 

.. --- --
- 1937, HospitalA6rii~ Clemente Ferreira; 

- 1939, Hospital do Mandaqui, hoje Parque Hospitalar 

do Mandaqui; 

- 1939, Hospital Geral Santa Cruz, hoje desativado; 

- 1947, Sanat6rio Santo Ant5nio, hoje transformado em 

hospital geral. 
. ~ . A assistência ambulatorial foi marçada com o 

de funcionamento dos seguin~es órgãos 23 ,32: 

lnlClO 

1904, Dispensário do Núcleo Paulista de Combate 
, 
a 

Tuberculose, atual Instituto Clemente Ferreira; 

1931, Dispensário do Instituto de Higiene, hoje in

tegrado ao Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula 

Souza da Faculdade de Saúde Pública; 

- 1938, Dispensário da Moóca, seguido, nos anos subse 

qUentes, pelos Dispensários de Pinheiros, Casa Ver-

de, Lapa, Santo Amaro, Santana, Brás, Jabaquara, No! 

sa Senhora do 0, Penha, São Miguel Paulista e Vjla 

Maria; 

- 1941, Ambulatório do Serviço Médico da Imigração; 

- 1943, Dispensário da Cruzada Bandeirante contra Tu-

bercu10se; 

- 1944, Dispensário da Escola Paulista~de Medicina; 

- 1946, Dispensário Ipiranga, da Associação dos Sana-

tórios Populares "Campos do Jordão de Combate ã Tu-

bercu1ose"; 

- 1950, Dispensário do Setviço Social da Indústria 

(SESI). 

As sociedades e Centros de Estudos de Tuberculose ti

veram as seguintes datas de fundaçã0 32 : 

- 1899, Núcleo de Combate ã Tuberculose, atual 

Paulista de Combate à Tuberculose; 

Liga 

4 



- 1933, Departamento de Tisiologia da Associação Pau

lista de Medicina~ 

- 1945, Centro de Estudos dos Médicos da Divisão do 

Serviço de Tuberculose; 

- 1949, Sociedade Paulista de Tisiologia; 

- 19.56, Associação Paulista de Moléstias Pulmonares. 

Vale a pena ressaltar a importância que teve em nosso 

meio a Revista Paulista de Tisiologia, cujo primeiro número come 

çou a circular em Janeiro de 1935 sob a responsabilidade de Cle

mente Ferreira, Ubiratan Pamplona, Diógenes A. Certa in e Queiroz 

Guimarães. 

1.2 - Tendência secular da tuberculose: 

Grigg lO (1958), baseado nos estudos de Flatzeck - Hof 

bauer e Gottstein, demonstrou que os gráficos de uma série histó 

rica dos coeficientes de mortalidade por tuberculose ou curva se 

cular da tuberculose, nos diversos povos e nações, obedece a um 

mesmo padrão de traçado, dizendo.: "basta ver como se tem tubercu 

1izado uma nação para ver como se tubercu1izam todas, e o que se 

diz das nagões pode-se também di zer já, dentro delas, d.~s cida

des e dos povos". 

Assim, nos diferentes povos e nos diferentes momentos, 

tem-se uma curva do tipo da observada no Gráfico I. 

Observa-se primeiramente uma etapa, chamada de pré-t~ 

berculização, quando surgem os primeiros doentes. Nesta etapa pr~ 

dominam as formas clfnicas de primo-infecção, de tuberculose das 

serosas e das adenopatias externas. Nesta fase é mais comum a 

mortalidade por tuberculose na infância~ a endemia pouco se pro

paga, pois predominam principalmente formas não contagiosas. 

5 
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Depois desta etapa segue-se a de tuberculizaçio maci-

ça, caracterizada por um grande aumento na mortalidade por tuber 

culose, atingindo a todas as idades. Nesta fase, de caráter rea! 

mente epidêmico, com predomínio de formas abertas ou bacilíferas 

altamente contagiantes, e estando a população ainda suscetível ao 

bacilo, a difusão se faz de maneira rápida e progressiva. 

Os coeficientes de mortalidade, ap5s este grande au-

menta, atingem o seu acme. estabilizam-se e permanecem neste pl! 

tô por um período mais ou menos longo, dependendo das condições 

s5cio-econômicas de cada local; esta é a chamada fase de estabi-

lização. Há um grande número de doentes bacilÍferos. mas. corno a 

população já adquiriu certa resistência contra a tuberculose, a 

difusão da doença se faz mais lentamente. 

Ap5s esta fase segue-se a etapa de destuberculização, 

em que a curva se torna descendente; esta diminuição vai até cer 

tos limites e estabiliza-se, por períodos muito prolongados, de

monstrando aumento da resistência da população e melhoria das condições 

de vida e das medidas de combate da doença; 55 haverá novo de-

b 



créscimo neste coeficiente se forem empregados métodos eficazes 

de combate i doença. 

Este ciclo de tuberculização, acme e destuberculiza

çao pode durar: séculos, podendo repetir-se, como ocorreu em cer 
J. 05 09 tas cidades europelas ' 

Exemplos destas curvas estão demonstrados em vários 

autores e pbdemos citar Gottstein 09 (1943), que, em 1943, reali. 

z6u estudo de várias curvas de cidades européias. 

Mas recentemente, Lowel 21 (1969) fez a análise da 

curva de mortalidade nos Estados Unidos no período de 1900 a 

1965 e demonstrou a queda desses coefiolentes mesmo antes do ad 

vento dos quimioterápicos. 

Styblo e Meijer~6 (l~78) analisaram as curvas de 

mortalidade na Checoslováquia, Noruega e Holanda entre 1900 e 

1940, afirmando que houve uma redução de cerca de 4 a 5% ao ano, 
r 

sem relação nenhuma com vacinação ou quimioterapia específica da 

tuherculose; atribuíram esta queda ao melhoramento das condições 

sócio-econômicas, uma vez que as medidas anti-tuberculosas ge

rais existentes na primeira metade do século pouco teriam influ 

ído nesse declínio. 

A principal medida que realmente influiu declinando 

sensivelmente esta curva foi a instituição da quimioterapia es

pecífica. Isto é demonstrado na queda dos coeficientes de morta 

lidade observada em todo mundo a partir de 1946, com o início 

do emprego da estreptomicina, mesmo nos países sub-desenvolvido& 

O início da utilização das drogas levou ã organização 

das formas de lúta contra a tuberculose, melhorando, conseqUen-
. 39 

temente, a programação de combate ã tuberculose . 

Atualmente a mortalidade por tuberculose varia con

forme o grau de desenvolvimento sócio-econômico dos países, ha-

vendo ainda um elevado coeficiente de mortalidade nos países 

sub~desenvolvidos, onde a tuberculose predomina nas faixas etá-
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rias de 20 a 40 anos de idade, sendo as formas exudativas as mais 

comuns; nos paises desenvolvidos. com coeficientes bastantes redu 

zidos, a mortalidade ocorre mais nas faixas et~rias acima de 011 

anos de idade, e as formas mais freqUentes são as seqUelare~. 

A análise das curvas seculares de algum~s (apitais hr:1 

sileiras, segundo Ribeir0 32 (1956), permite as seguintes observ~ 

çoes por cidade: 

- Dados de 1891 a 1954, de Porto Alegre. mostram uma 

curva na fase de estabilização no período de 1891 a 

1945, com uma pequena tendência à diminuição; 

1946 há uma queda acentuada na mortalidade. 

- Dados de 1905 a 1955, de Niterói, mostram a 

tendência de Porto Alegre. 

~ 

apos 

mesmo 

- Recife, com dados de lM53 a 1954, revela, nesses 100 

anos, uma primeira fase de ascenção no número de óbi 

tos, que vai aproximadamente até 1900 seguida da fa

se de estab}lização até 1945 e da queda já relatada. 

- Vitória, com dados de 1920 o 1954, mostra também uma 

fase de estabilização. 

- Dados de 1860 a 1950, do Rio de Janeiro, antigo Di~ 

trito Federal, mostram uma curva com tendência ao de 

clinio. Neste periodo, esta cidade se encontra na fa 

se de destubercu1ização. 

o comportamento diferente do Rio de Janeiro pode ser 

explicado, pois, como capital federal, era o polo de atração para os imigra~ 

tes. Ela teve sua populaçã'o duplicada rapidamente quando para lá se di 

rigiu a corte portuguesa no inicio do século XIX, que, segundc1 s 

relatos, tinha muitos doentes do pulmão entre seus membros. Este fato deve 

ter contribuído para a tuberculização mais r3pida e precoce da capital 



federal, além da industrialização do Rio de Janeiro, que ocorreu 

nos meados do século_passado 29 . 

Esta cidade também contou prioritariamente com servi

ços médicos assistenciais e de saneamento básico, que podem ter 

contribuido para a destuberculização mais precoce. 

As outras capi tais estavam de cert'a forma isoladas e 

havia pouca movimentação migratória" até o final do século pass~ 

do, quando tiveram um certo progresso; a4rn~ntaram sua população 
( 

pela migração interna, prinçipalmente dos n~gros libertos que vi 

eram das fazendas para a capital e pela imigração européia; além 

disso, no inicio deste século algumas delas iniciaram sua indus-

trialização. 1\,~ ,.,\, 

9 

) '", 

Estas cidades devem ter sofrido um processo de tu~er~·, 

culização no final do século XIX e ter estado no seti acme no 

cio do século XX, como por exemplo ocorreu em Recife. 

iní 
'~ 

< 

o uso dos quimioterápicos no combate ã tuberculose md 

dificou bastante esta tendência secular; não se pode esquecer que 

medidas gerais, como a c~iação do Serviço Nacional de Tuberculo

se, em 1941, e da Campanha Nacional de Combate ã Tuberculose~ em 

1946, devem ter influfdo na queda da mortalidade por tuberculose. 

No gráfico 11, observa-se que o coeficiente de morta

lidade por tuberculose em são Paulo, no periodo de 1900 a 1940, 

teve pouca variação, parecendo que a fase de tubercu1ização da 

cidade estava em seu acme. Nesse período de estabilização, obse~ 

va-se, entre 1900 e 1920, uma tendência ã diminuição, seguida do 

periodo de 1920 a 1945, com tendência crescente. Foi por volta de 

1920 que são Paulo passou a ser o maior centro industrial do Bra 

sil, tornando-se polo importante de atração migratória, 

sua população rapidamente aumentada. 

tendo 

Os migrantes, geralmente vindos de cidades interiora-

nas do mesmo ou de outros estados, eram anérgicos em relação -a 

tuberculose, pois nos seus locais de origem estava iniciando-se a 



GRÁFICO 11 
COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR TUBERCULOSE ex 100000 Hab.) SAO PAULO, 1900/1979. 
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tuberculização; aqui chegando, foram morar em locais com péssimas 

condições sanitária~, trabalhar em fábricas com más condições de 

salubridade, tornando-se presas fáceis da tuberculose. aumentando, 

assim, a sua incidência e invertendo a tendência de decréscimo da 

curva. 

Observa-se um declinio bem acentuado no periodo de 194b 

a 1952, facilmente relacionado ao início da quimioterapia e prov~ 

velmente também ã atuação da Campanha Nacional de Combate ã Tuber 

culose. 

De 1953 a 1956 a curva praticamente se estabilizou, pr~ 

vavelmente devido ã falta de esquemas padronizados de tratamento e 

do emprego da monoterapia, resultatido no aumento de doentes crôni 

coso Após 1956 esta curva torna a decrescer suavemente até 1969; 

em 1969 - 1970 houve uma grande queda da mortalidade, relacionada 

ao fato de que, a partir de 1970, os óbitos passaram a ser anali

sados segundo o local de residência, não mais pelo local de ocor

rência, como era feito até então. Esta capital tinha, até 1970, um 

grande número de óbitos de pessoas nao residentes em são Paulo que 

vinham para cá em busca de recursos médicos e aqui morriam. 

ve. 

Após 1970 continuou este declínio, de maneira mais sua 

1.3 - Situação atual da mortalidade por tuberculose em são 

Paulo: 

Comparando, na tabela 1, o coeficiente de mortaliJade 

de São Paulo com o de alguns países do mundo, observa-se que esta 

cidade apresenta um coeficiente de mortalidade específico por tu-

berculose situado em uma faixa intermediária entre os paises me

nos desenvolvidos, com coeficientes mais altos, e países mais de-

senvolvidos, com menores coeficientes. O Japão tem coeficiente m~ 

ior que o de São Paulo, pois os õbitosocorridos nesse país sao 
S1rt140 d,lIbll""o • OOCUllleD,o~11 

FACULoaOE DE StODE PÚBLICA 
..... uutll\&nc n~ do PAULO 



TABELA 1 - Coeficiente de mortalidade específica por tuberculose 

(por 100 OOp habitantes) em alguns paises, anos em 

torno de 1977 e no município de são Paulo*. 

PA!S ANO COEFICIENTE 

Guatemala ( 1) 1971) 13 , ~) 

México (1) 1976 13,2 

Polonia (2) 1978 9,8 

Hong Kong (2) 1978 7,8 

Argentina (1) 1978 7 ,4 

Japão (2) 1978 6,9 

Vene Zl..le la ( 1) 1978 6,4 

São Paulo (3) 1979 5,8 

Egito (2) 1976 5,1 

Romenia (2) 1978 3,9 

Bélgica (2 ) 1976 3,7 

França (2) 1977 3,6 

República Federal Alemã (2) 1978 3,1 

Rep. Democrática Alemã (2) 1978 2 , 7 

Suécia (2) 1978 2,3 

Estados Unidos (2) 197d 1,3 

Inglaterra (2) 1977 1,1 

Canada (2) 1978 0,9 

Israel (2) 1978 0,9 

Austrália (2) 1977 0,5 

Holanda 1978 0,3 

FONTES: (1) BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO. (Organizacion Panamericana 

de la Sa1ud) Washington. DC, ~ (5) 1981. 

(2) DEMOGRAPHIC YEAR BOOK: 1980 (United Nations) New. 
York, 1982. 

(3) CIS 

* último ano informado. 
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estudados e analisados de maneira mais criteriosa, sendo estes ó 

bitos por tuberculose, na sua grande maioria, devidos a seqUelas, 

segundo Aoki0 4 (1978). 

Atualmente, cerca de 0,9% do total dos óbitos do munI 

crpi~.são .devidos i tub~rculose e ela sozinha representa 38,2% 

do total de óbitos por doenças infecciosas em pessoas maiores de 

15 anos de idade. A tuberculose continua a matar pessoas em ida

de produtiva, causando grandesprejurzos ao país. Embora contando 

hi mais de 3 d~cadas com tratamento eficaz, barato e com poucos 

efeitbs colaterais, e existindo m~todos ficeis de diagn~stico e 

de prevenção, ela matou 469 pessoas com mais de 15 anos de ida~, 

residentes em são Paulo, no ano de 1979. 

Quais são os fatores contribuintes para que ainda ho

je pessoas morram de tuberculose? ,Qual ~ o perfil do tuberculoso 

que morre em São Paulo, apesar de esta cidade contar com virias 

unidades sanitirias, hospitais especializados, m~dicos e para-m~ 

dicos capacitados a orientar o tratamento, que '~ feito de forma 

totalmente gratuíta e com drogas eficazes? 

A partir dos óbitos de pessoas com 15 e mais anos de 

idade que residiam e faleceram no municrpio de são Paulo no ano 

de 1980, tendo a tuberculose como causa bisica ou associada, o 

presente trabalho foi planejado com a finalidade de: 

- identificar fatores que possam estar contribuindo 

nos dias de hoje, para ~ ocorr~ncia de óbitos por 

tuberculose; 

- verificar o grau de conhecimento por parte do Siste 

ma de Saúde a respeito dos casos estudados e 

- verificar o grau de concordância, quanto à causa bi 

sica, entre o atestado original e o revisto. 



2. MATERIAL E M~TODOS. 

2.1. População de análise: 

A população constituiu-se da totalidade dos óbitos 0-

corridos duran te o ano de 1 ~)8 () no mun i c r r i o de São Pau lo, Je pc ~ 

soas com 15 ou mais anos de idade resid@ntes nesse municipio, em 
"-

cujo atestado de óbito constasse tuberculo~e como causa princi-

pal ou associada da morte. Tais informaç6es foram obtidas no De-

"'" partamento de Demog'rafia, da Fundação SEADE - Sistema Estadual de 

Análise de Dados -~para onde é encaminhada uma via de cada ates

tado de óbito ocorrido no estado. 

Todos os óbitos são registrados no cartório de regis

tro civil mais próximo do local de ocorrência, pois sem este re

gistro não pode ocorrer sepultamento ou cremação do cadáver. E

xistem no municipio de são Paulo 53 cartórios de registro civil 

correspondentes a distritos e subdistritos do município. Sabe-se 

que a cidade é dividida em 9 distritos sendo que o 1 9 Distrito -

Distrito de são Paulo - e subdividido em 48 subdistritos; com ex 

ceção dos subdistritos de Pinheiros e Vila Jaguara e do distrito 

de Itaim Paulista todos os outros subdistritos e distritos pos-

suem c~rtório de registro civil. 

No infcio do mês, cada cartório envia ao SEADE uma re 

lação dos falecimentos ocorridos no mês anterior, acompanhada de 

uma via dos re~pectivos atestados de óbito devidamente preenchi

dos; no SEADE, esses atestados são arqujvados segundo o local de 

ocorrência na Capital, na Grande são Paulo ou no Ihterior do Es-

tado. 

Posteriormente eles são,classificados e codificados, 

após o que são distribuídos por local de residência. Este perí~ 

do entre a chegada dos óbitos e a codificação demora, em média, 

um ano. 
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Com autorização e colaboração dos funcionários do 

SEADE, no infcio de cada m~s eram verificados os 6bitos ocorri

dos na cidade de São Paulo no mes anterior. Esta verificação e

ra feita manualmente e quando constava tuberculose, quer n~ I)~! 

te I quer na parte 11 do atestado de 6bito (anexo I), em pessoa 

de lS anos ou mais e qUe residia no município de São Paulo, co

piavam-se em um atestado em branco todos os dados contidos no o 

rigina1, reproduzindo-os ornais fielmente possível. 

Este procedimento foi iniciado no m~s de mala de 

1980, quando foram copiados todos os 6bitos ocorridos de janei

ro a abril daquele ano; a partir de junho, foram sendo copiados 

mensalmente os Qbitos ocorridos no mês' anterior, até janeiro de 

1981, quando foram copiados os 6bitos ocorridos em dezembro de 

1980. Retornou-se ao SEADE em fevereiro de 1981 para verificar a 

eventualidade da ocorrência de algum 6bito no dia 31 de dezem

bro que tivesse sido registrado no início de janeiro; de fato, 

havia ocorrido um. 

De posse dos atestados, esses foram numerados por o~ 

dem de ocorrência. sendo o nGmero 1 correspondente ao primeiro 

6bito do mês de janeiro de 19~0. o nGmero 2 ao seguinte e assim 

por diante at~ o nGmero 375, correspondente ao Gltimo 6bito ocor 

rido naquela ano. Esta numeração foi designada "nGmero de ordem'! 

Obtiveram-se assim as seguintes informações, 

das nos atestados de 6hito: 

- cart6rio no qual foi registrado o 6hito; 

- nGmero do registro; 

data do registro; 

- data do 6bito; 

- nome do falecido; 

- estado civil; 

- sexo; 

COlHi -
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- data de nascimento: 

- idade: 

- ocupaçao habitual;. 

- grau de instruç~o: 

- nomes dos pais: 

- endereço de resi~~ncia; 

local da ocorr~ncia; 

endereço do local da ocorr~ncia; 

- causa da morte - partes I e 11; 

- se o diagn6stico foi confirmado por exames comple-

mentares, procedimentos cirúrgicos ou necr6psia; 

- nome e endereço do médico que assina o atestado. 

2.2. Formulário de entrevista domiciliária: 

2.2.1. Pré-teste: Com a assessoria de docentes da Facul 

dade de Saúde Pública (F.S.P.)·. foi confeccionado um formulário 

básico e escolhidos ao acaso 10 6bitos ocorridos no m~s de abril 

de 1980, sendo entrevistados os familiares destes falecidos. 

Pôde-se aí ohservar as falhas e dificuldades tanto 

na formulaç~o dos quesitos, como no entendimento dos mesmos por 

parte dos familiares. bem como no preenchimento desse pré-teste. 

Ap6s as correções necessárias, o formulário foi re

feito e foram escolhidos, ao acaso, outros 5 6bitos e entrevis

tados os familiares. Dessa forma obteve-se o formulário defini

tivo. 

2.2.2. Estrutura definitiva do formulário - Parte A (A

nexo 11): 

o formulário definitivo era constituído por 2 partes: 

o cabeçalho e a caracteriza~~o. 

16 



o cabeçalho, formado pelos quesi tos num<erados de 1 a 

11, dava as informações contidas no atestado de óbito que er~1 as 

seguintes: 

1 - nome; 

2 - número de ordem - que era o mesmo número dado ao 

atestado; 

3 - endereço - o que constava no.atestado; 

4 distrito - o da residência - que, na maioria das 

vezes, nao correspondia ao da ocorrência; 

S - data do óbito; 

6 - estado civil; 

7 - idade - em anos; 

8 - sexo; 

9 - profissão; 

la - local do óbito; 

11 - necrópsia. 

Além dessas informações, havia no canto superior di-

roito deste cabeçalho um .local para assinalar a localização do 

~nlereço da residência, segundo o indice do Guia de São 

de 1980
l2 CGuia). 

Paulo 

A,parte de caracterização compreendia os quesIEós de 

12 a 31, sendo constituída de perguntas a serem feitas aos fami 

liares dos falecidos;eram osseguintes os quesitos: 

~ o quesito n 9 12 visava a confirmar se o falecido 

residia naquele local; 

o n 9 13 perguntava se o falecido sempre morou em 

são Paulo; 

- os de números 14 e 15 eram respondidos se a pergu~ 

ta 13 fosse negativa. O 14 referia-se à região de 

procedência e o n 9 lS ao tempo em que ele residia 

em, são Paulo; 

17 
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- No quesito 16 era perguntado se a família sabia de 

que doença ele havia falecidb~ A resposta poderia 
. , 

ser tuberculose ou doença dos'pulmões, outra doença 

qualquer, ou a família não saber. Quando a família 

sabia que ele morreu de tuberculose ou "doença dos 

pulmões" era formulado 6 quesito 17, que 6 referen-

te ao tempo em que ele estava doente - nao sendo 

formulado o de numero 18. Se a família informasse 

que foi outra doença, ou nao sabia da causa da mor-

te, nao era formulado o quesito 17 e era o 18; este 

procurava saber se ele tinha alguma doença pulmonar; 

caso a resposta fosse afirmativa, era perguntado 

qual era essa doença; 

- os quesitos de 19 a 21 referiam-se ao fato de ele 

estar fazendo tratamento, o local e o tipo de rem6-

dio que estava tomando; 

- o nGmero 22 refería~se i presença e i intensidade da 

tosse; 

- o 23 sobre o "hib{to de beber; 

- o 24 sobre o hábito de fumar; 

- ú quesito 2S procurava saber da presença de outras 

doenças concomitantes; 

- o de n 9 26 investigava se naquela casa alguém, além 

do falecido, ficou doente dos pulmões naquele ano; 

- o ~7 inquiria se as pessoas re~identes naquela casa 

haviam ido a uma unidade de saGde fazer exames de 

controle para comunicantes de caso de tuberculose; 

se não, qual o motivo de' não terem ido; 

- o quesito 28 era referente ã renda familiar; 

- o 29 sobre a escblaridade do falecido; 

- o n 9 30 verificava a profissão do falecido; 
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- finalmente, o quesito 31 indagava qual o grau de p~ 

rentesco da pesso~ entrevistada com o falecido. 

Havia, no final, um espaço para observações, data da 

entrevista e assinatura· do entrevistador. 

2.3. Formulirioda entrevista institucional: 

2.3.1. Pré-teste - Após ter sido confe.ccionado um formulirio 

bisico, foram escolhidos ~ óbitos ocorridos em hospitais nos me

ses de marÇo e abril, sendo um dele's em hospital especializado, 

outro em hospital unive~sitirio e outro em hospital geral. 

Observadas as dificuldades no preenchimento e coleta 

dos dados, e após as correç6e5 necessirias, obteve-se o formuli

r'io de fini ti vo. 

2.3.2. Estrutura definitiva do formulirio - Parte 

xo 111): 

Esta parte também era constituída por um 

B (Ane-

cabeçalho, 

com os ítens de 32 a 36, e um corpo de informações, com os Ítens 

de números 37 a 53. Os ítens eram os seguintes: 

32 - nome da instituição a ser visitada. ·Es·ta podia 

ser aquela em que faleceu, esteve em tratamento 

ou foi autopsiado; 

33 - número de ordem (o mesmo do atestado de óbito); 

34 - nome do falecido; 

35 - data do óbito e 

36 - local do óbito. 

O corpo do formulirio compreendia os seguintes ítens 

que eram preenchidos na instituição, quando possível:. 

37 data da primeira consulta; 

38 - internação C6es) anterior (es); 
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39 - instituição que o transferiu ou o encaminhou; 

40 - endereço do falecido, tal corno consta .nos regis-

tros da instituição; 

41 - sobre dispnéia; 

42 sobre caquexia; 

43 - sobre hemoptise; 

44 - se estava ou nao consci~nte; 

45 - resumo da história clínica; 

46 - resultado da bacterioscopia de escarro para baci 

lo icido-a1cool-resis.tente ; 

47 - exame radiológico, classificando os ,achados con

forme o proposto pela Na~ional Tuberculosis Asso 

. . 38 ... d d t d . clatlon - mlnlma~ mo era amen e avança a e mUl 

to avançada; 

48 - outros exames, nao relacionados i tuberculose; 

49 - tratamento especifico; 

50 - tratamento não específico; 

51 - registro de outras doenças associadas; 

52 - transcrição dos dad~s da neJ:rópsia; 

53 - registro da fonte de informação. 

Com o nome do entrevistador e a data, o formulirio e-

ra encerrado. 

2.4. Formulirio de verificação da notificação e correçao do ates 

tado de óbito - Parte C (Anexo IV): 

Este formulirio era constituído por um cabeçalho e ou 

tros dois tópicos. 
.. 

O cabeçalho continha nome do falecido, numero de or-

dem do atestado de óbito, nome da mãe do falecido, local e data 

do óbito. 

o primeiro tópico referia-se i verificação da notifi-



caça0 n~ Centro de Informações de Safide (CIS) da Secretaria da 

Safide, compreendendo os seguintes itens: 

54 - verificação da notificação do caso de tuberculo 

se; 

55 - informação sobre a ocorr~ncia do óbito. 

--
O segurido tópico referia-se i classificação das cau-

sas do óbito, segundo':·(is regras definidas peola XX Assembléia Mun 

dial de Safide 22: 
' .. ~ 

56 -

57 -

seleção da causa básica e das causas associadas, 

a partir das informações contidas no atestado de 

óbito; 

seleção da causa básica e das causas associadas, 

com base nas informações obtidas nas entrevistas 

domiciliárias e institucionais. 

A partir da sua análise, a causa básica registrada no 

atestado original era mantida ou modificada, segundo metodologia 

descrita por Puffer e Giiffith30 (1968). 

2.5. Treinamento dos entrevistadores: 

Após a confecção dos formulários, foram contratados 3 

entrevistadores de nível médio de instrução para as entrevistas 

domiciliárias e 1 médico para as entr~vistas institucionais. To

dos eles já tinham experi~ncia prévia com este tipo de entrevis-

tas. 

Para os entrevistadores domiciliários foi realizado 

treinamento sobre noções básicas de tuberculose, preenchimento 

do formulário, abordagem dos familiares ·e respostas a possíveis 

perguntas, sendo fornecida orientação quando necessária. 

O médico foi orientado quanto aos objetivos do traba

lho e instruído a respeito da coleta dos dadós. 
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2.6. Trabalho de campo: 

2.6.1. Preenchimento dos cabeçalhos e distribuição dos for-

mularios: 

Terminada a coleta dos atestados de 6bito, os mesmos 

foram numerados e os cabeçalhos preenchidos na parte A. 

A.seguir, o endereço do falecido ~ra localizado no 
- -

Guia e a pagina e as linhas do guia que correspondiam ao endere-

ço eram.marcadas no cabeçalho. 

-Ap6s isto, os atestados eram separados por regiões da 

cidade e entregues aos entrevistadores, cada um deles 

responsavel por uma area. 

ficando 

tuações: 

o cabeçalho da parte B era preenchido nas' seguintes si 

- quando o 6bito ocorreu em hospital; 

- quando havia informação de tratamento em uma unida

de sanitaria; 

quando havi~ sido realizada necr6psia no Serviço ~e 

Verificação de Óbito (SVO) ou no Instituto M6dico Le 

gal (IML). 

Assim, um mesmo caso poderia ter at6 3 formularios ins 

titucionais - hospital, S.V.O. e centro de saúde - como poderia 

nao ter nenhum, no caso de 6bito no domicílio, sem necr6psia e 

nao se conseguidô informação se ele esteve em tratamento especí-

fico. 

A parte C era preenchida com o nome do falecido, nome 

da sua mãe, data e'local do 6bito. 

2.6.2. Execução 'do trabalho de campo: 

2.6.2.1. Entrevista domiciliaria: 

Ap6s a distribuição dos fbrmularios, os ent~eyistado-

22 



res, munidos de carta de apresentação, dirigiam-se ao enuereço 

constante no formulirio. As vezes o endereço contido no atestado 

não era encontrado no Guia; nesta situação, foi utilizado um 

guia mais antigo, de 1969,pois poderia ter ocorrido mudança e a 

familia ter inform,do o nome mais anti~o da rua. Procurou

se informação também daquele endereço na Eletropaulo, lista tele 

fônica e companias de gás engarrafado. 

Quando ocorria de não ser encontrada aquela rua, mas 

no atestado de 6bito constava um nome de bairro ou jardim, loca

lizava-se aquele local no Guia e era procurada uma rua com nome 

parecido grafica ou fonéticamente. 

Para a localização valeu-se também de informações do 

serviço social dos hospitais onde ocorreram os 6bitos como tam

bém dos boletins de ocorrência policial, nos casos necropsiados. 

Vale lembrar o grande nfimero de ruas 1, 2, 3 etc, ru

as A, B, C etc e ruas Particulares em São Paulo. 
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Outras vezes poderia ocorrer de ser encontrada a rua 

mas nao o nfimero da casa. Neste caso o entrevistador deveria pe! 

guntar na redondeza, principalmente nos bares, se conheciam o f! 

lecido e deveria percorrer toda a extenção da rua, pois é sabido 

que na ~etifetia a numeração das ruas é ao acaso nao obedecendo 

uma ordem l6gica. Assim por exemplo a casa nfimero 21 poderia es

tar no inicio, meio ou no fim da rua, como também poderia ter 

mais de um nfimero 21. 

Quando com estes cuidados nao era encontrada a resi

dência, esta era dada como não localizada. 

Sendo encontrado o endereço eles s~ apresentavam, co~ 

firmavam a residência habitual do falecido e pediam autorização 

dos familiares para a entrevista, explicando que esta fazia par

te de um estudo da doença que levou aquela pessoa ao óbito. 

Havia reuniões freqUentes para esclarecimento de dfivi 
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das, sendo cada formulário revisado pelo Autor em conjun~o com o 

entrevistador. 

2.6.2.2. Entrevista institucional: 

Na instituição, o médico entrevis~ador entregava car-

.ta de apresentação ao diretor da mesma e, após autorização deste, 

eram iniciadas as consultas ao prontuário do falecido, e quando 

possível, ao médico que o atendeu no hospital, pronto socorro ou 

centro de saGde. Qu~ndo a instituição era o I.M.L. ou os S.V.Os., 

tantb o da Faculdade de Medicina da USP como o da Escola Paulis

ta de Medicina, consultavam-se os relatórios de necrópsia e os 

boletins d~ ocorr~ncia policial. O boletim de ocorr~ncia policial 

é preenchido em caso de óbito por causa violenta, suspeita de 

causa violenta ou por causa indefinida. Nesses casos a polícia é 

acionada para remoça0 do cadáver ao I.M.L. O boletim contém, a

lém dos dados de identificação do cadáver, o endereço detalhado 

do local onde foi encontrado, e a descrição de como se deu a mor 

te e do estado do corpo. 

Havendo suspeita de morte violenta, 0- I.M.L. realiza 

a necr6psia; em caso contrário, o corpo é enviado ao S.V.Q. a 

fim de esclarecer a causa da morte. 

2.6.2.3. Verificação da notif~cação: 

De posse da parte C dos formulários e com autorização 

da diretoria do CIS, foi feita consulta aos arquivos a fim de ve 

rificar a notificação do caso e respectiva d'ata, bem como a in

formaç~o a respeito do 6bito. 

2.7. Classificação e reclassificação da causa básica e das cau

sas associadas: 
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As causas básicas e associadas, conforme constavam do 

atestado de óbito, foram codificadas de acordo com as regras con-

tidas no Manual da Classificação de Doenças, Lesões e Causas de 

Obitos 22 1975 com assessoria de docentes da F.S.P. 

Fo~ possIve1 definir a causa básica e as associadas a 

partir das informações dos familiares, das instituições que o 

tratarmIlOU que ocorreu o óbito e também dos relatórios de necróE. 

sia. Esta conclusão era independente daquela assinalada pelo mé

dico que preencheu o atestado original, podendo·ou não haver con 
r 

cordãncia entre as duas, tal como ocorreu na Investigação Intera 

mericana de Mortalidade 30 . 

2.8. Apuração dos resultados: 

Após a união das 3 partes (A, B e C) dos formulários, 

foi iniciado o seu processamento. 

O primeiro passo foi elaborar, com auxílio técnico de 

especialistas da F.S.P., um guia de codifica~ão (Anexo V). 

Este guia era preenchido com as informações contidas 

nos atestados de óbito e nos formulários de entrevistas domicili 

árias e institucionais. 

Para codificar o Item 7 utilizou-se uma adaptação da 

classificação do Manual de Imposto de Renda - Pessoa Física (An~ 

xo VII). Houve necessidade de urna complementação dessa lista com 

mais tres grupos de ocupação: 

- o 96, correspondendoa prendas domésticas; 

- o 97, serventes e ajudantes, enquadrando pessoas sem 

ocupação definida, vivendo de atividades.ditas '~is 

cates" ou "bicos", por exemplo. carregador de carga 

em caminhão, transportador de sacolas em feiraS li-

vres, vendedores de flores em esquinas etc~ 
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- o 98, ocupaçao ignorada, tanto pelo atestado cqmo 

pelas entrevistas. 
~ 

Com, esse guia de codificação foram prenchidas as fi-

chas de codificação, a seguir encaminhadas ao técnico de compu-

tação da F.S.P: 

Para elaboração das tabelas apresentadas, os dados 

foram transferidos para cartões IBM e~encaminhados para comput~ 

çao eletrônica. 

Para a análise dos dados foram utilizados: 

- porcentagens; 

- coeficiente de mortalidade geral e mortalidade es

pecífica com tuberculose - qualquer óbito que a tu 

berculose foi causa ~ásica ou associada; 

- teste de significância para associação - qui-quadr~ 

do - com nível de significância de 5%. 
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3. RESULTADOS. 

Dos 61 20~ 6bitos ocorridos no municipio de são Paulo 

no ano de 1980, 375 eram de pessoas que residiam nesta cidade, 

tinhám 15 ou mais anos de idade e constava tuberculose no atesta 
? -= . 

do de 6bito, como causa básica ou associada. Na tabela 2 e no 

gráfico 111 observa-se a distribuição mensal desses 6bitos. 

A distribuição das variáveis faixa,etária, sexo e es

tado conjugal observa-se nas tabelas 3, 4 e 5, respectivamente. 

Na tabela 6 tem-se a distribuição desses casos por 

distrito ou subdistrito de residência; sendo também calculado o 

coeficente de mortalidade especifico de maiores de 14 anos. Em 

24 casos não foi possivel localizar o distrito de residência de-

vida ao mau preenchimento do atestado. 

TABELA 2 - Distribuição mensal do total de óbitos e do número e 

porcentagem dos óbitos com tuberculose, de pessoas com 

15 e mais anos de idade residentes no municipio de São 
Paulo, ocorridos no ano de 1980. 

MEs 6BITOS POR TODAS 6BITOS COM TUBERCULOSE 
AS CAUSAS N9 % 

Janeiro 5 147 20 0,39 

Fevereiro 4 801 25 0,52 

Março 5 318 25 0,47 

Abril 4 860 26 0,53 

Maio 5 322 27 0,51 

Junho 5 728 33 0,58 

Julho 5 780 41 0,71 

Agosto 4 952 37 0,75 

Setembro 4 774 41 0,86 

Outubro 4 981 34 0,68 

Novembro 4 528 34 0,75 

Dezembro 5 018 32 0,64 

T O T A L 61 209 375 0,61 



GRÁFICO III 

DISTRIBUIÇÃO MENSAL 00 NOMERO DE OBITOS CQ\1 TUBERCULOSE OCORRlooS EM MAIORES DE 
15 ANOS RESIDENTES EM SÃo PAULO, 1980. 
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TABELA 3 - Distribuição do número de habitantes, número e porce!!-, 

tagem de óbitos com tuberculose e respectivos coefici 

entes de mort~lidadet por 100 000 habitantes, segundo 

faixa etária, São PaUlo, 1980. 

FAIXA ETÁRIA 'fOPULAÇAO * 

15 r- 20 854 973 

20 1-- 30 1 854 711 

301-- 40 1 224 633 

40 I-- 50 852 860 

50 I- 60 618 322 

60 t-- 70 338 482 

70 e mais 200 335 

Ignorado 

T O T A L 5 944 316 

*FONTE: CIS 

N9 

11 

41 

81 

83 

80 

44 

30 

Ô5 

375 

6BITOS 
% 

2,9 

10,9 

21,6 

22,2 

21,3 

11,8 

8,0 

1,3 

100,0 

COEFICIENTE 

1,29 

2,21 

6,61 

9,73 

12,94 

13,00 

14,5)7 

6,48 

TABELA 4 - Distribuiç~o ~o número de casos novos e óbitos com tu 

bercu10se de pessoas de 15 anos e mais, segundo o se

xo. São Paulo, 1980. 

SEXO 

MASCULINO 

·EEMININO 

T O T A L 

*FONTE: CIS 

CASOS NOVOS* 

2 328 

1 422 

.) 750 

% 

62,1 

37,9 

100,0 

288 

87 

375 

ÓBITOS 

76,8 

23,2 

100,0 
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TABELA 5 - Distribuição do número de habitantes com 15 anos e 

mais, número e porcentagem de óbitos com tuberculo-

se e respectivos coeficientes de mortalidade, por 

100 000 habitantes, segundo estadb conjugal. São Pau 

lo, 1980. 

ESTADO CONJUGAL POPULAÇAo* (jBITOS COEFICIENTE 
N9 % 

Solteiro 1 881 686 163 43,5 8,66 

Casado 3 433 354 1.63 43,5 4,75 
\ 

Viúvo,. desqui t~ 440 025 33 8 , 7 7,50 

do ou divorcia-

do 

Ignorado 34 739 16 4,3 

T O T A L 5 789 804 375 100,0 6,47 

*FONTE: ANUÁRIO ESTATISTICO DO BRASIL. (Fundação IBG~). 

Rio de Janeiro, v. 42, 1981. 
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TABELA .. 6 - Distribuição da população de 15 anos e mais, -numero e 

porcenta.gem de óbitos com tuberculose e coeficientes 

de mortalidade, por 100 000 habitantes, segundo dis

tritos e subdistritos de residência. São Paulo, 1980. 

DISTRITOS OU 
SUBDISTRITOS 

DISTRITO DE SAo PAULO 

sé 

Liberdade 

Penha 

Nossa Senhora do 6 

Santa Efigênia 

Brás 

Consolação 

Santana 

Vila Mariana 

Bê1enzinho 

Santa Cecília 

Cambuci 

Butantã 

Lapa 

Bom Retiro 

Moóca 

Bela Vista 

Ipiranga 

Perdizes 

Jardim América 

Saúde 

Tucuruvi 

Casa Verde 

POPULAÇAO* 

4 855 301 

5 757 

51 702 

96 907 

ll7 951 

30 427 

33 082 

51 432 

186 854 

74 430 

33 616 

58 926 

37 229 

216 788 

92 940 

17 090 

24 599 

54 987 

122 447 

88'091 

38 723 

197 Oll 

315 704 

75 07l 

\. 

6BITOS 
N9 % 

282 

2 

5 

5 

6 

7 

1 

II 

5 

2 

2 

12 

3 

3 

3 

6 

3 

6 

21 

7 

75,2 

0,5 

1,3 

1,3 

1,6 

1,9 

0,3 

2,9 

1,3 

0,5 

0,5 

3,2 

0,8 

0,8 

0,8 

1,6 

0,8 

1,6 

5,70 

1,9 

COEFICIENTE 

6,01 

34,74 

5,1.5 

4,23 

19,71 

21,,15 

1,94 

5,88 

6,70 

3,39 

5,37 

5,53 

, 3,.22 

12,19 

5,45 

4,90 

3,40 

3,04 

6,65 

9,32 
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TABELA <'6 Distribuição da população de 15 anos mais, 
.. 

e numero e 

(Cont.) porcentagem de óbitos com tuberculose e coeficientes 

de mortalidade, por 100 000 habitantes, segundo dis-

tritos e subdistritos de residência. São Paulo, 1980. 

DISTRITOS OU POPULAÇÃO* (jBITOS COEFICIENTE 
SUBDISTRITOS NC? % 

Indianópolis 57 778 1 0,3 1,73 

Pari 19 019 2 0',5 10,51 
flli 

Vila Prudente 336 954 14 3,7 4,15 

Tatuapé 190 030 II 2,9 5,78 

Jardim Paulista 80 038 1 0,3 1,24 

Santo Amaro 521 150 31 8,3 5,94 

Ibirapuera 108 778 3 0,8 2,75 

Pirituba 79 909 12 3,2 15,01 

Capela do Socorro 306 106 10 2,7 3,26 

AI to da Moóca 92 705 2 0,5 2,15 

Cerque ira Cesar 45 491 4 1,1 8,79 

Barra Funda 20 829 

Vila Maria 89 460 6 1,6 6,70 

Aclimação 38 079 2 0,5 5,25 

Vila Matilde 162 471 14 3,7 8,61 

Vila Madalena 32 902 1 0,3 3,03 

Brasilândia ll9 323 15 4;0 12,57 

Cangaíba 51 197 4 1,1 7,80 

Jabaquara 181 176 12 3,2 6,62 
.. 

Jaguara 48 709 

Limão 58 382 6 1,6 10,27 

Pinheiros 32 489 2 0,5 6,15 

Vila Fomosa 81 959 7 1,9 8,54 

Vila Gui1henne 53 182 6 1,6 ll,28 

V. Nova Cachoeirinha 25 429 6 1,6 23,59 



TABELA 6 

(Cont.) 

'Distribuição da população de 15 anos e mais, -numero 

e porcentagem de õbi tos com tuberculose e coeficien

tes de mortalidade, por 100 000 habi tantes I segundo 
distritos e subdistritos de residência, São Paulo, 
1980. 

DISTRITOS OU POPULAÇÃO * (jBITOS COEFICIENTE 
SUBDISTRITOS N9 % 

DISTRITO DE ERMELINDO 
MATAAAZZO 163 955 15 4,0 9,14 

DISTRI'LD DE GUAIANA-
ZES 101 688 14 3,7 13,76 

DISTRITO DE ITAQUERA 280 853 13 3,5 4,62 

DISTRITO DE JAAAGUÁ 34 584 2 0,5 5,78 

DISTRITO DE PARElliEI 

ROS 18 497 

DISTRITO DE PERUS 32 854 . 3 0,8 9,13 

DISTRITO DE SÃO MIT-
GUEL PAULISTA 302 072 22 5,9 7,28 

Sem Informações 24 6,4 

T O T A L 5 789 804 375 100,0 6,48 

*FONTE: ANUÁRIO ESTATISTICO DO BRASIL. (Fundação IBG~). 

Rio de Janeiro, v. 42, 1981. 
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Em relação às entrevistas domiciliárias, observou-se 

que, da população de '375 óbitos, foram realizadas 245 (65,4~,) 

entrevistas; em 125 (33,3%) não foram realizadas, pois o domicÍ 

lio não foi localizado; em 3 casos (0,8%) nao havia endereço no 

atestado de óbito e em 2 (0,5%) o cad5ver nao foi identificado. 

A comparação entre essas dua~ populações - a encon

trada e a não encontrada - em relação às varij~eis sexo, estado 

conjugal, zona de residência e faixa et5ria, conforme o que 

consta no atestado de óbito, pode ser vista nas tabelas 7, 8, 9 

e 10, respectivamente. 

TABELA 7 - Distribuição do número e porcentagem de óbitos com 

tuberculose segundo o sexo e o fato de ser encontra 

do seus familiares. São Paulo, 1986. 

~ 
Sim Não Total a familia 

Sexo' . N9 % N9 % N9 % 

1 

Masculino 185 75,5 103 79,2 288 76,8 

,Feminino 60 24,5 27 20,8 'S 7 2 ~, 2 

T .0 T A L 245 100,0 130 100,0 375 100,0 

X2 = 0,66 X
2 = 3,941 

oh 
crítico 
co.{= 5% " 1 g 1. 

'.' 

34 
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TABELA 8 - Distribuiç~o do número e porcentagem dos óbitos com 

tuberculose segundo o estado conjugal e o fato dos 'fa 

miliares serem encontrados. São Paulo, 1980. 

~ Estado família Sim Não Total 
conj uga1 N9 % N9 % N9 % 

Solteiro 100 40,8 63 48,5 163 43,5 

Casado 117 47,8 46 35,4 163 43,5 

Outros 28 '11,4 21 16,1 4.9 13,0 

T O T A L 245 100,0 130 100,0 375 100,0 

X2 
ob = 6,5558 x2 

= 5,991 

crítico 
c::< = 5%, 2 g 1. 

TABELA 9 - Distribuição do número e porcentagem dos 6bitos com 

tuberculose, segundo.a zona de resid~ncia e o fato dos 

familiares serem encontrados. São Paulo, 1980. 

~ Zona de família 
resid~ncia 

Central 

Intermediaria 

Periférica 

T O T A L 

x2 = 11,1133 
ob 

N9 

27 

94 

124 

245 

Si.m Não 

% N9 

11,0 6 

38,4 26 

50,6 74 

100,0 106* 

x2 = 5,991 

crítico 

~= 5%,2 g 1. 

Total 

% N9 % 

5,7 33 9:,4 

24,5 120 34,2 

69,8 198 56,4 

100,0 351* 100,0 

* em 24 casos nao foi possível localizar a zona de resid~ncia. 
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TABELA 10 - Distribuiç~o do nGmero e porcentagem dos 6bitos com 

tuberculose segundo a faixa etária e o fato dos {a

miliares serem encontrados. São Paulo, 1980. 

~ 
Sim Não Total F . familia alxa N9 % N9 ' % N9 "% etária 

<30 27 11,0 24 19,2 51 13,8 

30 t-- 60 159 64,9 85 68,0 244 .65,9 

60 e mais 59 24,1 16 12,8 75 20,3 

T O T A L 245 100,0 125* 100,0 370* 100,0 

x2 = 10,3759 x2 
= 5,991 

Crítico = 2 gl e ~ = 5% 

OBS.:*em 5 casos nao foi possível determinar a idade. 

Os resultados das entrevistas domiciliárias fbram 0$ 

que se seguem: 

- na tabela lI, com base nas informações dos famili! 

res e do atestado de 6bito, v~-se a ocupação habi-

tual do falecido; 

- na tabela 12, a renda familiar; 

- na tabela 13, o graq de escolaridade; 

- na tabela 14, reglao de origem dos imigrantes; 

- na tabela lS, tempo te ~esid~ncia em São Pau16; 

- nas tabelas 16 e',17,' r1espectivamente, os hábitos 

de beber e de fumar~ 

Procurou-se, a seguir" aval,iar o conhecimento' dos fa 
" 

miliares sobre a doença responsávei' pelo 6bito: a tabela 18, se 

à famI1i'a sabia qual foi est'a doença ,'a 19, sobre o tempo de 

~doe~imenio,e a 20, sbbre o local de tratamento~· 



TABELA 11 - Distribuiçio do numero e porcentagem de pessoas de 

15 anos e mais falecidos com tuberculose, segundo o 

grupo de ocupaçio principal, sio Paulo, 1980. 

GRUPO DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL* 
,)' 

ll-'Médicos, odontólogos, en 
fermeiros e trabalhadores as 
semelhados. '-. 

15- Técnicos. 

16- Trabalhadores ligados a 
apresentaçio de espetáculos 
públicos e a prática despor
tiva. 

17- Jornalista e assemelha
dos. 

29- Servidores civis e mili
tares e agentes de adminis
traçijo pública não especifi
cados nos grupos anteriores. 

39- Trabalhadores administra 
tivos e assemelhados não es~ 
pecificados nos grupos ante
riores. 

40- Supervisores, corretores 
e trabalhadores assemelhados. 

41- Vendedores e assemelha
dos. 

49- Trabalhadores do comér
cio e assemelhados não espe
cificados nos grupos anterio 
res. 

50- Trabalhadores de serviço 
de administração, conserva
ção e limpeza d'e edifícios. 

51- Trabalhadores de servi
ços de trabalho de limpeza. 

52- Trabalhadores de servi
ços de hospedage~, restauran 
tes e serviços asseme1hados~ 

53- Trabalhadores de servi
ços de transportes. 

01 

01 

03 

01 

05 

05 

10 

16 

01 

04 

01 

02 

12 

CBITOS 

0,3 

0,3 

0,8 

0,3 

1,3 

1,3 

2, 7 

4,3 

0,3 

1,1 

0,3 

0,5 

3,2 
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TABELA 11 - Distribuição do nGmero e porcentagem de pessoas de 

(Cont.) 15 anos e mais falecidas com tuberculose, segundo 

o grupo de ocupação principal, São Paulo, 1980. 

GRUPO DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL* 

54- Trabalhadores de servi
ços de manutenção. 

59- Trabalhadorés de servi
ços assemelhados, nao espe
cificados nos grupos anteri 
ores. 

60- Trabalhadores agrícolas 
da pecuária, florestais, da 
pesca e assemelhados. 

70- Trabalhadores da produ
ção industrial. 

90- Proprietirios e capita
listas. 

92- Trabalhadores aposenta
dos e pensionistas. 

93- Estudantes.' 

95- Sem ocupaçao. 

96- Prendas domésticas. 

97- Serverites e ajudantes. 

98- Ignorada. 

99- Outros declarantes nao 
especificados nos outros an 
teriores. 

T O T A L 

17 

10 

23 

69 

Dl 

52 

02 

07 

70 

30 

28 

04 

375 

6BITOS 

4,5 

2,7 

6,1 

18,4 

0,3 

13,8 

0,5 

1,9 

18,6 

8,0 

7 ,4 

1,1 

100,0 

* Segundo Manual de Orientação do Imposto de Renda Pessoa Físi

ca - Ministério da Fazenda, 1981.(Adaptado) 
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TABELA 12 - Distribuição do número e porcentagem de pessoas fa-

1ecidas com tuberculose segundo a renda familiar na 

época do óbito. São Paulo, 19BO. 

RENDA (Cr$) NOMERO % 

Até 5.000,00 82 33,7 

5.000,00 I-- 10.000,00 59 24,3 

10.000,00 I--- 15.000,00 34 14,0 

. 
15.009,00 I-- 20.000,00 19 7 , 8 

20.000,0.0 J-- 2,5. 000 , O O 5 2,1 

2 5·. O O O , O O' . e mais 16 6,b 

Ignorada 28 11,5 

T O T A L 243 100,0 
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TABELA 13 - Distribuição do número e porcentagem de falecidos 

com tuberculose, segundo grau de escolaridade. são 

Paulo, 1980. 

GRAU DE ESCOLARIDADE NOMERO % 

Analfabeto 3~L ___ 16,1 

Primário incompleto 59 24,3 

Primário completo 97 39,9 

Ginasial incompleto 6 2, 5 

Ginasial completo 10 4,1 

Colegial ou Técnico 11 4,5 

Universitário 3 1,2 

Ignorado 18 7,4 

T O T A L 243 100,0 

TABELA 14 - Distribuição do número e porcentagem de migrantes f~ 
lecidos com tuberculose, segundo sua região de ori

gem. São Pa~lo, 1980. 

REGIÃO DE ORIGEM 

Interior do Estado 
de são Paulo. 

Região Norte do 
Brasil 

Região Nordeste do 
Brasil 

Região Sudeste do 
Brasil 

Região Centro Oeste 
do Brasil 

Região Sul do Brasil 

Outro país 

Ignorado 

T .O;T A' L 
~ .~ 

NOMERO 

41 

03 

30 

28 

05 

13 

05 

12 

137 ... 

29,9 

2,2 

21,9 

20,5 

3,6 

9,5 

3,6 

8,8 

100" O 

40 
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TABELA 15 - Distribuição do número e porcentagem de pessoas fal~ 

cidas com tuberculose, segundo o tempo de resid~ncia. 

São Paulo, 1980. 

TEMPO DE RESIDENCIA NnNERO % 

Nasceu e sempre viveu 106 43,6 
em São Paulo. 

<6 meses 12 4,9 

6 meses t-- 1 ano 04 1,7 

1 ano .-- 2 anos 05 2,1 

2 anos 1- 5 anos 09 3, 7 

5 anos e mais 95 39,1 

Ignorado 12 4,9 

T O T A L 243 100,0 

TABELA 16 - Distribuição do número e porcentagem ~e pessoas fale 
cidas com tuberculose, segundo hábito de beber. São 

Paulo, 1980. 

HÁBITO DE BEBER NOMERO % 

Sempre embriagado 84 34,6 

Bebia constantemente 47 19,3 
sem se embriagar 

Não bebia 112 46,1 

T O T A L 243 100, O 
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TABELA 17 - Distribuição do número e porcentagem de pessoas fal~ 

cidas com tuberculose, segundo o hábito "de fumar. 

são Paulo, 1980. 

HÁBITO DE FUMAR NOMERO % 

Sempre fumou 143 '58,9 

Fumava e parou 18 7,4 

Nunca fumou 82 33,7 

'-T O T A L 243 100,0 

TABELA 18 - Distribuição do número e porcentagem de pessoas fale 

cidas com tuberculose iegundo o conhecimento famili

ar sobre o motivo de óbito. são Paulo, 1980. 

CONHECIMENTO DA FAM!LIA 

Sabe que morreu de tuberculose. 

Sabe que morreu de outra doença 
e que era tuberculoso. 

Sabe que morreu de outra doença 
e que não era tuberculoso. 

Sabe que morreu de outra doença 
mas não sabe se era ou não tu
berculoso. 

Não sabe do que morreu mas sabe 
que era tuberculoso. 

Não sabe do que morreu mas sabe 
que nao era tuberculoso. 

Não sabe do que morreu e tamb~m 
nao sabe se era ou nao tubercu
loso. 

T O T A L 

NOMERO 

156 

7 

22 

24 

5 

6 

23 

243 

% 

64,2 

2,9 

9, O 

9,8 

2,1 

2,5 

9,5 

100,0 



TABELA 19 - Distribuição do número e porcentagem de pessoas fa~~ 

cidas com tuberculose segundo o tempo em que estavam 

doentes. são Paulo, 1980. 

TEMPO DE DOENÇA NOMERO % 

Menos de 3 meses 33 19,7 

3 meses I-- 6 meses 19 11,3 

6 meses I---- 1 ano 19 11',3 

1 ano 1- 3 anos 38 22,6 

3 anos t- 5 anos 4 2,4 

5 anos e mais 34 20,2 

Ignorado 21 12,5 

T O T A L 168* 100,0 

* apenas os óbitos que a família sabia que a causa era tubercu-

lose~ 

TABELA 20 - Distribuição do número e porcentagem de pessoas' fal! 

cidas com tuberculose segundo o local de 'tratamento". 

São Paulo, 1980. 

LOCAL DE TRATAMENTO 

Centro de Saúde 

Hosp-i tal 

Posto do INAMPS 

M~dico Particular 

Não fazia tratamento 

Ignora se fazia tratamento 

Ignor~ onde fazia o trata
mento 

T O T A L 

NOMERO 

15 

124 

11 

10 

48 

18 
17 

243 

% 

6,2 

51,0 

4,5 
4,1' 

19,8 

7,4 

7,0 

100,0 
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o próximo passo foi analisar o local da ocorrência. 

desses óbitos, por informaç6es do atestado e das entrevistas' do

miciliária e institucional; foi construída a tabela 21 que de-

monstra o local de ocorrência. 

TABELA 21 - Dis tribuição de número e porcé'ntag'em de pessoas fale 

cidas com tuberculose segundo lo~al do óbito. São 

Paulo, 1980. 

LOCAL DO 6BITO NOMERO % 

Hospital 287 76,S 

Domicílio 47 12,5 

Via pública 9 '2,5 

A caminho do 32 8,5 
hospital 

T O T A L 375 100,0 

Em relação ao local dos óbitos, verificou-se que 0-

. 
correr~m 2g7 em hospital. 

Foram visitados todo~ os hospitais onde ' ocorreram 

estes óbi tos. Deste total, só em 2 casos não foram conseguJdas i~ 

formaç6es, poi~ seus prontuários não foram encontrados e nao foi 

possível entreyistar os m~dicos responsáveis por elesi 

A distribuição segundo o tempo de internação, está 

contida na tabela 22, e para visualizá-l~ melhor, construiram-se 

os gráficos IV, V, VI, com distribuição, respectivamente~ em me-

ses, semanas e nos primeiros 8 dias de internação. 

I Os principaís ,achados clínicos ariotados por ocasião 

da ipternação estão na tabela 23 e os resultados dos exames radi, 

o"lógico,s na mesma ocasião estão na tabela ,24. 
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TABELA 22 - Distribuição do número e porceptagem de pessoas fa-

-1ecidas com tuberculose segundo o tempo de permane~ 

cia em hospital. São Paulo, 1980. 

TEMPO DE INTERNAÇÃO NOMERO % 

Menos de 24 horas "63 22,0 

24 horas I-- 48 horas 16 5,6 

2 dias I--- 8 dias 80 27 ,9 

8 dia's I-- 1 mes 87 30,3 

1 - I-- 3 meses 31 10,8 mes 

3 meses t-- 6 meses 5 1 , 7 

6 meses e mais J 1, O 

Não foi encontrado 
prontuário 

o 2 0,7 

, 

T O T A L 287 100,0 



GRÁFICO IV 

NOMERO DE CBITOS HOSPITALARES COM TUBERCULO 
SE SEGUNDO O TEMPO DE INTERNAÇÃO (HESES) -
SÃO PAULO, 1980. 
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GRÁFICO V 

NOMERO DE CBITOS HOSPITALARES COM 
TUBERCULOSE SEGUNDO T~WO DE I~~ER 
NAÇÃO (SEMANAS) NO PRIMEIRO }/IES-: 
SÃO PAULO, 1980. 
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GRÁFICO VI 

NOMERO DE CBITOS HOSPITALARES COM 
TUBERCULOSE SEGUNDO TEMPO DE I~~ER 
NAÇÃO (DIAS) NA PRIMEIRA SEMANA 
SÃO PAULO, 1980. 
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TABELA 23 - Distribuição do número e porcentagem de pessoas fal~ 
. 
\ 

cidas com tuberculose segundo os principais sinais 

./ __ c~-íniç:os que levam um paciente ã internação. são Pau _._ .......... " 

.. , lQ" 1980. 

SINAL 
CLINICO 

Dispnéia 

Caquexia 

Hemoptise 

'- ') 
~ ~: 

'-" 
I~ r- .: 

l.....--~~.RESENÇA 

~im 
Não 
Não consta 

Sem história 
'clínica 

TOTAL 

Sim 
Não 

Não consta 

Sem história 
clínica 

TOTAL 

Sim 

Não 
Não consta 

-
Sem história 
clínica 

TOTAL 

N9 % 

181 63,5 

19 6, 7 
- 42 14,7 

43 15,1 

285 100,0 

120 42,1 

24 8,4 

98 34,4 

43 15,1 

285 100,0 

29 10,2 

81 28,4 

132 46,3 
43 15,1 

285 100,0 

TABELA 24 - Distribuição do numero e porcentagem de óbitos hospl 
ta1ares com tuberculose segundo resultado do Rx de 
tórax. São Paulo, 1980. 

RESULTÀDO DE RAIO X 
DO TÓRAX 

1esõe,s mínimas 

lesões moderadamente avançadas 

lesões muito avançadas 
seqUe1as de 1es6es tuberculosa 
nao realizada 

T O T A L 

6 

78 

130 

3 

68 

285 

2,1 

27,4 

45,6 
1, O 

23,9 

100,0 
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A seguir, com base no anexo IV, foi elaborada a ta-

bela 25 na qual se pode observar, dentre os casos estudados, qua~ 

tos háviam sido notificados e quantos o CIS tinha conhecimento de 

que haviam f~lecido~ 

Para verificar se o tempo de internação influiu na 
'. 

notificação, con$truiu~se a tabela 26. 

TABELA 25 - Distribuição do numero e porcentagem de óbitos com 

tuberculose segundo notificações no CIS~' São Paulo, 

1980. 

NOTIFICAÇÃO N9 % 

Do caso e do óbito 80 21,3 

Do caso e nao do óbito 39 10,4 

Do óbito e nao do caso 01 . 0,3 

, ' 

Nem do caso e nem do óbito 253:\, 67,5 

Impossível verificar 02 ., 0,5 
" 

T O T A L 375 
~ 

100,0 



49 

TABELA 26 - Distribuição do número e porcentagem de óbitos hos-

pitalares com tuberculose segundo o local, notific~ 

çao e tempo de internação. São Paulo, 1980. 

~
ernpo de 

internação 
Local e 

notificação 

Notificado pelo 

hospital em que 
faleceu 

Notificado por 

outra institui-

Não notificado 

T O T A L 

Até 8 

N9 

40 

23 

96 

159 

dias Mais 

% N9 

25,2 31 

14,5 15 

60,3 82 

100,0 128 

de 8 slias Total 

... ::; 
"~'.r <".=r* ",% - :' -- o"N-9- % 

}4,2 71 24,7 

" 

i 

11,7 38 13,2 

64,1 178· 62,1 

100,0 287 100,0 

A tabela 27 foi construída conforme a distribuição 

das causas básicas dos 375 atestados de óbito originais. 

Após a correção dos, mesmos, com base nas informa-

çoes colhidas pelas entrevistas, construiu-se a tabela 28. 

CQmparando os atestados de óbito originais e os 

corrigidos, e observando a concordincia dos mesmos, foi feita a 

tabela 29. 

As tabelas 30 e 31 referem-se às causas associadas, 

antes e depois da revisão dos atestados. 
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TABELA 27 - bistribuição do nfimero e porcentage~'de 6hitos com 

tuberculose segundo a causa básica da morte conforme 

atestado de 6bito original. 'São Paulo, 1980. 

CCDIGO* 

009.1 

011. 9 

012.0 

013.0 

014.X 

018.9 

137.0 

151. 9 

161.0 

162.9 

239.1 

250.1 

263.9 

303.X 

322.9 

403.0, 

403.9 

4l0.X 

414.0 

415.1 

421. ° 

DOENÇA N9 

Colite, enterite e gastroenterite 1 
de origem infecciosa presumível. 

Tuberculose pulmonar nao especif! 294 
cada. 

Pleuris tuberculoso. 1 

Meningite tuberculosa. 1 

Tuberculose do intestino, do peri 1 
tônio e dos gânglios mesentéricos. 

Tuberculose 'mi 1 iar nao espe cific~ 28 
da. 

Efei tos tardios aa tuberculose res 7 
pirat6ria ou não, especificada. 

Neoplasma malign0 do estomago nao 1 
especificada. 

Neoplasma maligno da glote. 1 

Neoplasma maligno do brônquio ou 
pulmio sem especificação. 

Neop1asma de natureza não especi
ficada do aparelho respirat6rio. 

Diabetes com cetoacidose. 

Outros tipos não especificados de 
desnutrição proteico ca1Qrica. 

Sindrome de depend~ncia do álcool. 

Meningite nao especificada. 

Doença renal hipertensiva maligna. 

Doença renal hiperte~siva nao es
pecificada se maligna ou benigna. 

I 
\ 

Infarto agudo do miocardio. 

Aterosclerose coronaríana. 

Embolia pulmonar. 

Endocardite bacteriana aguda e su
baguda. 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

% 

0,3 

78,3 

0,3 

0,3 

0,3 

7,4 

1,8 

0,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

o , 7 

0,3 

0,3 

0,3 
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TABELA 27 <- Distribuição do número e porcentagem de óbitos com 
~- .,~,. .~ .. ' 

(Cont.) I' tuberculose segundo a causa básica da morte conforme 
, 
, ;atestado de óbito original. São Paulo, 1980. L' •. ___ ') "~ .. :. 

CODIGO* 

42.9.4 

428.0 

428.9 

429.0 

430.X 

437.0 

44L ° 
48S,X 

571. 9 

578.9 

585.X 

599.0 

786.3 

T O T A L 

DOENÇA 

Outr~s., cardiomiopatias primárias. 
;; ~ ,-' 

Insuficiência cardía~a çQn~~~tiva. 

Insuficiência cardíaca n~o ê?pê
cificada 

Miocardite nao espeçifiçªdar 

Hemorragia subaraçnqi~iana, 

Aterosclerose cerebrªl~ 

An~~risma aórtiºº ªiê§êºªntêr 

~rgnºppnêYmºn!ª ªêviªª ª rniêfggr= 
gªTI!§m9 nªº ê?p~ºiriêªg§t 

PnêYmºniª.g~v!gº ª miºrgêr~ªni§mg 
nªº ê?pêÇ+f+ºªªª! 

OlGêrª p~Pt!~ª dê lQêªli6ª~ãª nãª 
êêPêQ!f!ºªªªl çrgnicª QU nªª, ê§= 
pgçifiçªªª ºQm pêrfurª~ãgt 

Qb~tru~ªº int~?tinal nãê ê§PêCifi 
ºac;iª! . = 

~irr9?ê dº fr~ªªQ §êm mên~ªg 
fHcººl t 

DOênças çrgniçaª ªê figadg nªê @~ 
p@çificada§. ~êm mênç~g d@ ªlCgêl. 

H~m9rra~ia do tya~g 8ªªtrê int@§= 
tlna1 nao ê§P9çlflêaºa. 

Nêfritê 9 nêfr9patiª! nªê @§Pêêi= 
ficada êOmg aguda ou êfoniêª ê êêm 
l~§ªo anátgmo pato1õsiêª rênal 9U 
nao ê5peêificada. 

In5uficiencia rênal cronica. 

Infecção do trato urinário dê 19= 
calização não especificada. 

Hemoptise. 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

l 

f 

1 

1 

1 

375 
J __ ;;;:;:::;;;a:;:;::::::_ 

% 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,:3 

Ll 

0,3 

0,:3 

O, J 

P,4 

O,~ 

U)3 

g~3 

0.3 

.,. Segundo a Classificação Internacional de Doenças. Revisão 1~7522. 
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TABELA 28 - Distribuição do número e porcentagem de óbitos com 

tuberculose segundo a causa bisica conforme atestado 

de óbito corrigido. são Paulo. 1980. 

C6DIGO* 

009.1 

011. 4 

011. 9 

013.0 

014.X 

016.0 

018.9 

137.0 

151. 9 

161. ° 
162.9 

l85.X 

239.7 

303.X 

403.9 

4l0.X 

421. ° 

DOENÇA N9 

Colite, enterite e gastroente 1 
rite de origem infecciosa pre 
sumíve1. -

Fibrose tuberculosa do pulmão. 1 

Tuberculose pulmonar nao esp~ 297 
cificada. 

Meningite tuberculosa. 2 

Tuberculose do intestino, do 1 
peritônio e dos gânglios mesen 
téricos. 

Tuberculose renal. 1 

Tuberculose miliar nao especl 31 
ficada. 

Efeitos tardios da tuberculo- 15 
se respiratória ou não especl 
ficada. 

Neop1asma maligno do estomago 
não especificado. 

Neoplasma maligno da glote. 

Neoplasma maligno do brônquio 
ou pulmão sem especificação. 

Neoplasma maligno da próstata. 

Neop1asma de natureza nao es
pecificada das glândulas endó 
crinas e de outras partes do 
sistema nervoso. 

Sindrome de dependência do aI 
cool. 

Doença renal hipertensiva nao 
especificada se maligna ou b~ 
nigna. 

Infarte agudo do miocirdio. 

Endocardite bacteriana aguda 
e subaguda. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

0,3 

0,3 

79,2 

0,4 

0,3 

0,3 

8,3 

4,0 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,8 

0,3 



TABELA 28 - Distribuição do nGmero e porcentagem de 6bitos com 

(Cont.) 

CCDIGO* 

425.4 

428.9 

430.X 

437.0 

441. O 

446.0 

571. 5 

577.1 

578.9 

583.9 

585.)( 

T O T A L 

tuberculose segundo a causa basica conforme atesta 

do de 6bito corrigido. são Paulo, 1980. 

DOENÇA 

Outras cardiomiopatias prima 
rias. 

Insuficiência c~rdíaca nao es 
pecificada. 

Hemorragia subaracnoidiana. 

Aterosclerose cerebral. 

Aneuresma aortico dissecante. 

Póliarterite nodosa. 

Cirrose do fígado sem 'menção 
de álcool. 

Pancreatite crônica. 

Hemorragia do trato gastro in 
t~stinal não especificada. 

Nefrite e nefrppatia não espe 
cificada corno aguda ou crôni~ 
ca e com lesão anatomopatoló
gica renal não especificada. 

Insuficiência renal crônica. 

N9 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

375 

% 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

100,0 
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* Segundo a Classificação Internacional de Doenças, Revisão 1975~2 
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TABELA 29 - Número de vezes que algumas doenças apareceram como 

causa básica nos atestados de óbitos originais e a~ 

pós revisão e número de vezes que houve concordância. 
São Paulo, 1980. 

TESTADO CAUSA BÁSICA CONCORDANCIA ENTRE (2) e (1) 

D O E N ç A 

Colite, enterite e gas
troent. de origem infec 
ciosa presumível. -

1* 

1 

Tuberculose pulmonar não 294 
especificada. 

Pleuris tuberculoso. 1 

Meningite tuberculosa. 1 

Tuberculose do intesti- 1 
no, do peritônio e dos 
gânglios mesentéricos. 

Tuberculose miliar nao 
especificada. 

Efeitos tardios da tu
berculose respirató~ia 
ou nao especificada. 

Neoplasma malígno do es 
tomago não especificadi. 

Neoplasma malígno da 
g1ote. 

Neop1asma malígno do 
brBnquio ou pulmão sem 
especificação. 

Neoplasma de natureza 
não especificada do apa 
relho respiratório. -

Diabetes com cetoacido
se. 

Outros tipos nao especi 
ficados de desnutrição
proteico-calórica. 

SIndrome de depend~ncia 
do álcool. 

28 

7 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2** 

1 

297 

2 

1 

31 

15 

1 

1 

1 

2 

1 

281 

1 

1 

27 

SIM 

100,0 

95,6 13 

- 1 

100,0 -

100,0 -

96,4 1 

7 100,0 

1 100,0 

1 100,0 

1 50,0 1 

1 

1 

1 

1 50,0 1 

NÃo 

4,4 

100,0 

3,6 

50,0 

100,0 

100,0 

100,0 

5,0,0 
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TABELA 29 - Número de vezes que algumas doenças apareceram como 

(Cont.) causa'bisica nos atestados de óbitos ortginais e a

pós revisão e ~úmero de vezes que houve concordânci~ 

São Paulo, 1980. 

·~ESTADO 
DOENÇA ~ 

Meningite nao especifi-
cada. \ 

\ 
\, 

Doen'ça renal hipertensl. 
va maligna. 

Doença renal hipertensi 
va não especificada se 
maligna ou benigna. 

Infarto agudo do miocir 
dio. -

Aterosc1erose coronaria 
na. 

Embolia pulmonar. 
f' j ,I ~ 

Endocardite bactetiana 
aguda e subaguda. 

Outras cardiomiopatias 
primirias. 

Insufici6ncia cardfaca 
congestiva. 

Insuficiência cardíaca 
nao especificada. 

MiocSTdite nao especifi 
cada. 

Hemorragia subaracnoidi 
ana. 

Aterosc1erose cerebral. 

Aneuiisma aórtico disse -cante' . 

~roncopneumonia . devida 
a microorganismo nao es 
pecificado. -

CAUSA BÁSICA 

1* 2** 

'I 

1 

1 

3 3 

1 

1 

1 

2 2 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 1 

4 

CONCORDÂNCIA ENTRE (2) e (1) 

SIM' 

3 100,0 

2 100,0 

1 100,0 

1 100,0 

1 100,0 

'NÃo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
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TABELA 29 - Numero de vezes que algumas doenças apareceram corno 

CCont.) causa bisica nos atestados de 6bitcis originais e a

p6s revisão e numero de vezes que houve concordância. 

sã~ Paulo, 1980. 

A T E S T A D O I--CA_U_SA+--B_ÁS_I_CA_I-C_O_N_CO_RD.!-~_-_C_IA-tENT_RE_C_2_) _e_C1_)_ 

D O E N ç A 

, 
Pneumo~ia devido a micro 
organismo nao especific~ 
da. 

Olcera péptica de local i 
za~ao não especificada,
croniea ou não especifi
cada com perfuração. 

Obstrução intestinal nao 
especificada. 

Cirrose do fígado sem men 
ção de álcool. -

Doenças crônicas do fíga 
do não especificadas, sem 
mençao de álcool. 

Hemorragia do,qt'r'·aúo"ga's
tr~intestinal não especi 
fieada. -

Nefrite e nefropatia, não 
especificada corno aguda 
ou crônica e 'com lesão 
anatombpato16gica renal 
ou não especificada. 

Insuficiência renal cro
nica. 

Infecção do trato uriná
rio de localização nao 
especificada. 

Hemoptise. 

* 1 - atestado original 

**2 - atestado revisto 

1* 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

SIM NÃo 
2** 

1 100,0 

+ 
1 100,0 

1 100,0 

2 2 100,0 

"\ -\ 
\-\ 

\', ...... 1 100,0 

1 1 100~0 

1 1 100,0 

2 2 100,0 

1 100,0 

1 100·, ° 
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TABELA 30 - Distribuição do nGmeroe porcentagem de causas asso

ciadas -segundo os atestados de 5bitos originais. são 

Paulo, 1980. 

C6DIGO* DOENÇA 

000 O Sem nenhuma menção a causas antecedente 
e estado pato15gico. 

011.4 Fibrose tuberculos_a do pulmão. 

011.7 Pneumotóraxtuberculoso. 
; 

011.9 Tuberculose pulmonar nao especificado. 

012.0 Pleuris tuberculoso. 

Ot3:.9 Meningite tuberculosa. 

014.X Tuberculose do intestino, do peritônio 
dos ginglios mesent~ricos. 

01S.2 Tuberculose do joelho. 

017.2 Tuberculose dos ging1ios linfiticospe~ 
rif~ricos. 

017.6 Tuberculose das glindulas supra-renais. 

01~.9 Tuberculose mi1iar nao especificada. 

03Q.9 Hansenfase nao especificada. 

038.9 -Septicemia de tipo nao especificado. 

039.9 Infecção actinomic5ticas de localização 
não especificada. 

116.0 Blastomicose. 

~20.1 Esquistossomose mansoni. 

137.0 Efeitos tardios da tuberculose. 

145.9 Neoplasma maligno da boca não especifi
cado. 

153.1 Neoplasma maligno do cólon transverso. 

185.X Neop1asma maligno da próstata. 

199.1 Neop1asma maligno sem especificação de 
localização. 

20~.8 Outros linfomas. 

2S 

1 

2 

38 

6 

7 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

13 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1> 

1 

% 

4,27 

0,17 

0,34 

6,43 

1,01 

1,19 

0,34 

0,17 

0,34 

0,17 

0,51 

0,17. 

2,20 

0,17 

0,17 

0,17 

0,34 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 
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TABELA 30 

(Cont. ) 

Distribuição do número e porcentagem de causas asso

ciadas segundo os atestados de 5bitos originais. São 

Paulo, 1980. 

CODIGO* DOENÇA 

239.7 Neoplasma de natureza nao especificada 
das gl~ndulas end6crinas e de outra~ 
partes do sistema nervoso. 

250.0 Diabetes me1itus sem mençao de comp~i
caçoes. 

260.X Kwashiorkor. 

263.9 Desnutrição proteico calórica nao esp~ 
cificado. 

276.9 Transtornos hidroeletrolitico nao clas 
sificados entre outra parte. 

285.1 Anemia aguda pós-hemorrágica., 

285.9 Anemia nao especificada. 

286.6 Sindrame de defibrinação. 

303~X Sfndrome de depend~ncia do i1cool. 

320.9 Meningite devido a bacteria nao espec~ 
ficada. 

345.9 Epilepsia parcial, sem mençao de compro 
metimento da consci~ncia" não especif.f 
cada. 

348.2 Hipertenção intracraniana benigna. 

348.5 Edema cerebral. 

348.8 Outras afecç6es do c€rebro - outras. 

355.9 Mononeurite de localização nao especi
ficada. 

401.0 Hipertenção essencial maligna. 

401.9 Hipertenção essencial não especificada 
se maligna ou benigna. 

402.9 Doença cardiaca hipertensiva nao espe
cificada se maligna ou benigna. 

403.9 Doença renal hipertensiva· não especif;!. 
cada se maligna ou benigna. 

1 

9 

1 

12 

1 

3 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

0,17 

1,51 

0,17 

2,03 

0,17 

0,51 

0,17 

0,17 

1,86 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0.,34 

0,17 

0,17 



59 

TABELA 30 - Distribuição do número e porcentagem de causas asso-

(ConL) '" ciadas segundo o~ atestados de 5bitos origingis. São 

Paulo, 1980. 

CODIGO* DOENÇA 

411. X Outras' formas agudas e subagudas da do
ença esquemica do coração. 

415.0 Cor pulmonale agudo. 

415.1 Embolia pulmonar. 

416.8 Doença pulmonar do coraçao nao especifi 
cada. 

422.0 Miocardite aguda em doenças classifica
das em outra parte. 

423.9 Outras doenças do pericárdio nao especi 
ficada. 

427.0 Taquicardia paroxÍstica supraventricu
" lar. 

427.4 FlUtter e fibrilação ventricular. 

427.5 Parada cardíaca. 

428.~ Insufici~ncia capdíaca congestiva. 

428.9 Insufici~ncia cardíaca não especificad~ 

434.9 Oclusão de arterias cerebrais nao espe
cificada. 

437.0 Aterosclerose cerebral. 

440.9 Aterosclerose generalizada. 

443.9 Outras doenças vasculares periféricas 
nao especificadas. 

A 

451.2 Flebite e tromboflebite das extremidades 
inferioressemoutras especificações. 

451.9 Flebite e tromboflebite de localização, 
nao especificada. 

466.1 Bronquio1ite aguda. 

485.,x Broncopneumonia devido a microorganismo 
não especificada. 

486. X Pneumonia devido a microorganismo 
especificado. 

nao 

1 

1 

5 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

9 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

27 

5 

0,17 

0,17 

0,85 

2,36 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

O,17 

1,86 

1,51 

0,17 

0,17 

0,51 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

4,58 
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TABELA 30 - Distribuição do número e porcentagem de causas asso-

(Con t.) ciadas s~gundo os atestados de óbitos originais. São 

Paulo, 1980. 

C6DIGO* DOENÇA 

491.9 Bronquite crônica nao especificada. 

492.X Enfisema. 

494.X Bronquectasia. 

507.0 Pneumonite devida a aspiração de ali
mentos ou vômito. 

510.0 Empiema com fístula. 

510.9 Empiema sem'menção de fYstula. . 
511.9 Derrame p1eura1 não especificado. 

513.0 Abscesso do pulmão. 

515.X Fibrose pulmonar pós-inflamatória. 

518.0 Colapso do Pulmão. 

51&.5 Sindrome de desconforto respiratBrio 
do adul,to·. 

532.9- Olcera duod~na1 nao especifiçada como 
aguda ou crônica, sem menção de hemor 
ragia ou perfuração. -

533.9 01cera'péptica de localização nao es
pecificada e não especificada como a
guda ou crônica sem menção de hemorra 
g~ª ou perfuração. 

556.X Proctocolite idiopâtica. 

571.2 Cirrose alcoólica do fígado; 

573.9 Outros transtornos do fígado nao e~p~ 
cificado. 

577.1 Pançreatite crônica. 

578.9 Hemorragia do trato gastrointestina1 
não especificado. 

584.5 Insuficiência renal aguda com lesão de 
necrose tubu1ar. 

~84.9 Insuficiência renal aguda sem outra es 
pecificação. 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

5 

3 

32 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

0,34 

0,51 

0,17 

0,17 

0,17 

0,34 

0,34 

0,34 

0,85 

0,51 

5,42 

0,17 

0,17 

0,17 

0,34 

0,51 

0,34 

0,51 

0,17 

0,17 
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TABELA 30 - Distribuição do nGmero e porcentagem de causas asso-

(Con t.) ciadas segundo os atestados de 5bitos originais. ,São 

Paulo, 1980. 

CODIGO* DOENÇA 

586.X Insuficiência renal nao especificada. 

599.0 Infecção do trato urinário de localíza
ção não especificada. 

746.9 Anomalia congênita do coraçao nao espe
cificada. 

780.0 Coma. 

785'.0 Taquicardia nao especificada. 

785.5 Choque sem mençao de trauma. 

786.0 Dispnéia e outras alterações respirató
rias. 

786.3 Hemoptise. 

786.5 Dor toráxica. 

786.9 Outros sintomas relativo ao aparelho res 
pirat5 r io e outros sintomas torixicos. -

799.0 Asfixia. 

799.1 Falência respirat5ria. 

799.4 Caquexia. 

799.8 Outras afecções mal definidas. 

T O T A L 

2 

2 

1 

1 

1 

21 

91 

13 

1 

3 

1 

19 

92 

23 

590 

0,34 

9,34 

0,17 

0,17 

0,17 

3,56 

15,41 

2,20 

0,17 

0,51 

0,17 

3,22 

lS ,48 

3,90 

100,00 

* Segundo a Classificação Internacional de Doenças, Revisão 1975~2 



TABELA 31 - Distribuição do nGmero e porcentagem de causas asso 

ciadas segundo os atestados de óbitos corrigidos~ 

são Paulo, 1980. 

C6DIGO* DOENÇA 

" 000 O 
'\, 

\ 
O à\9 • O 

\ 

,Não encontrada nenhuma causa anteceden 
te ou estado patológico. 

Colite, enterite e gastrenterite infec 
ciosas. 

12 

1 

009.1 Colite, enterite e gastrenterite de 0- 1 
rigem infecciosas presumível. 

009.3 Diirr~ia de origem infecciosa presumí~ 2 
velo 

011.7 Pneumotórax tuberculpso. 6 

011.9 Tuberculose pulmonar nao especificada. 23 

012.0 P1euris tuberculoso. 10 

013.0 Meningite tuberculosa. 8 

014.X Tuberculose do intestino, do peritônio 3 
e dos gânglios mesent~ricos. 

015.2 Tuberculose do joelho. 1 

017 .. 2 Tuberculose dos gânglios linfiticos p~ 2 
rif~ricos. 

017.6 Tuberculose das glândulas supra-renais. 1 

018.9 Tuberculose miliar nao especificada. 3 

030.9 HansenÍase nao especificada. 1 

038.9 Septicemia de tipo nao especificada. 13 

039.9 Infecção actinomicótica de localização 1 
não especificada. 

086.1 Doença de Chagas com comprometimento de 1 
outro órgão. 

086.2 Doença de Chagas sem mençao de 
comprometido. 

116.0 Blastomicose. 

120 .. 1 Esquistossomose mansoni. 
, 

137.0 Efeitos tardios da tuberculose. 

~ -orgao 1 

1 

1 

1 

1,42 

0,12 

0,12 

.0,24 

0,71 

2,72 

1,18 

0-,95 

0,35 

0,12 

0,24 

0,12 

0,35 

0,12 

1,54 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

62 



TABELA 31 - Distribuição do nGmero e porcentagem de causas ass~ 

(Cont.) ciadas segundo os atestados de óbitos corrigidos. 

são Paulo, 1980. 

CÓDIGO* DOENÇA N9 

145.9 Neoplasma maligno da boca nao espec~ 2 
ficado. 

153.1 Neop1asma maligno do cólon transver- 1 
50. 

180.9 Neoplasma maligno do colo do Gteronão 1 
especificado. 

199.1 Neoplasma maligno sem especificação de 1 
localização. 

202.8 Outros 1infomas. 1 

250.0 Diabetes me1itus sem mençao de comp1~ 18 
caçoe s. 

250.1 Diabetes com cetoacidose. 1 

255.4 Insufici~ncia córtico-supra-rena1. 1 

26 O. X Kwashiorkor. 1 

263.9 Desnutrição proteico calórica nao es- 17 
pecificado. 

276.9 Transtornos hidroe1etro1ftico nao clas 1 
sificados em outra parte. 

285.1 Anemia aguda pós-hemorr~gica. 3 

285.9 Anemia nao especificada. 1 

286.6 Sfndrome de defriblilação. 1 

303.X Sfndrome de dependência do álcool. 91 

320.9 Meningite devido a bactéria nao espe- 1 
cificada. 

345.9· Epilepsia parcial, sem mençao de com
prometimento da consciência nao espe
cificado. 

348.2 Hipertensão intracraniana benigna. 

348.5 ~ Edema cerebral. 

348.8 Outras afecções do cérebro. 

~55.9 Mononeurite de localização- não especi 
ficada. r 

1 

1 

1 

1 

1 

0,24 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

2,13 

'0,12 

0,12 

0,12 

2,01 

0,12 

0,35 

0,12 
I 

0,12 

10,77 

0,12 

O,l~ 

0,1'2 

0,12 

0,12 

0,12 

63 



TABELA 31 - Distribuição do nGmero e porcentagem de causas ass~-

(Cont.) ciadas·segundo os atestados de Sbitos corrigidos. 

São Paulo, 198 O. 

CODIGO* DOENÇA N9 

396.X Doenças das válvulas mitral e aSrtica. 1 

401.0 Hipertenção essencial maligna. 1 

401.9 Hipertenção essencial nao especificada 5 
se maligna ou~enigna. 

" 
402.9 Doença cardíaca hipertensiva nao espe- 1 

cificada se maligna ou benigna. 

403~0 Doença renal hipertensiva maligna. 2 

4ll.X Outras formas agudas ~ sub agudas da do 1 
ença isquêmica do coração. 

414.0 Aterosclerose coronariana. 1 

415.0 ~or pulmonale agudo. 1 

415.1 Embolia pulmonar. 6 

416.9 Doença pulmonar do coraçao nao especi- 14 
ficada. 

422.0 Mioca~dite aguda em doenças classifica 1 
das em outra pa~te. 

423.9 Outras doenças do pericárdio nao espe- 1 
cificada. 

427.4 F1Uter e fibrilação ventricular. 1 

427.5 Parada cardíaca. 1 

428.0 Insuficiência cardíaca congestiva. 13 

42d.9 Insuficiêncía cardíaca nao especifica- 12 
da. 

429.0 Miocardite nao especificada. 2 

434.9 Oclusão de artérias cerebrais nao esp~ 1 
cificadas. 

436.X Doença cerebrovascular aguda mal defi- :1 
nida. 

.. 
437.0 Aterosclerose cerebral. 1 

438.X Efeitos tardios de doenç~s cerebravas- 2 
culares. 

0,12 

0,12 

0,59 

0,12 

0,24 

0,12 

0,12 

0,12 

0,71 

1,63 

0:','12 

0,12 

0,12 

0,12 

1,54 

1,42 

0,24 

0,12 

0,,12 

0,12 

0,24 

64 



TABELA 31 - Distribuição do número e porcentagem de causas asso 

(Cont.) ciadas segundo os atestados de óbitos corrigidos. 

São Paulo, 1980. 

CODIGO* DOENÇA 

440.9 Aterosclerose generalizada 

443.9 Outras doenças vasculares periféricas. 
nao especificadas. 

444.8 Trombose da artéria hepática. 

451.2 Flebite e tromboflebite das extremida 
des inferiores sem outras especifica= 
çoes. 

451.9 F1ebite e tromboflebite de localização 
nao especificada. 

466.1 Bronquit~ aguda. 

485.X Broncopneumonia devido a microorgani~ 
mo não especificada. 

486.~ Pneumonia devido a microorganismo nao 
especificada. 

490.X Bronquite nao especificada se aguda ou 
crônica. 

491.9 Bronquite crônica nao especificada. 

492.X Enfisema. 

493.9 Asma não especificada. 

494.X Bronquectasia. 

507.0 Pneumonite devido a aspiração de ali
mento ou vômito. 

510.0 Empiema com fístula.' 

510.9 Empiema sem mençao de fístula. 

511.9 Derrame pleural nao especificado. 

513.0 Abscesso do pulmão. 

5l5.X Fibrose pulmonar pós-inflamatória. 

518.0 Colapso do pulmão. 

518.5 Síndrome de desconforto respiratório 
do adulto. 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

31 

7 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

3 

30 

0,35 

0,12 

0,12 

0,35 

0,12 

0,12 

3,68 

0,82 

0',12 

'"0,24 

0,35 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,24 

0,12 

0,24 

0,47 

0,35 

3,55 

65 
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'~,;';:" 

TABEl.A 31 
# ,""\. 

(Cõiil.) 

- Distribuiçio do nGmero e porcentagem de causas asso

ciadas s~gundo os atestados de 6bitos corrigidos. 

são Paulo, 1980. 

CODIGÔ* 
I~ 

DOENÇA 

y 
530.6' Diverticulo do es5fago adquirido. 

~:: . 

532 .·9'~ 01cera'duodenal nio especificada "'como 
aguda ,ou cr5ni-ca, sem mençio de hemor 
.ragi~ou perfuraçio. -

533.9 Olcera p~~tica de l0calizaçio nao es
pecificada enio especificada como a
guda bu, cr5nica, e sem mençio de he
mor~agia ou perfuraçio. 

556.X Pro~~o~olite idiopitica. 

560.9 Db~truçio intestinal nao especificada. 

571.2 Cirrose alc06lica do fígado. 

571.9 Doenças do fígado nio especificadas 
sem mençio de ilcool. 

573.9 'Outros transtornos do fígado nao esp~ 
cificados. 

577.1 Pancreatite cr5nica. 

578.9 Hemorragia do trato gastrentestinal 
não especificada. 

580.0' Glomerulonefrite aguda pro1iferativa. 

584.5 Insuficiência renal aguda com lesio de 
necrose tubular. 

584.9 Insuficiência renal aguda sem outra. 
especificação. 

586.X Insuficiência renal nacr especificada. 

599.0 Infecçio do trato urinirio de locali
zaçio não especificada. 

746.9 Anomalia congenita do coração nao es
pecificada. 

780.0 Coma. 

780.3 Convulsões. 

783.0 Anorexia. 

785.0 Taquicardia nao especificada. 

2 

1 

1 

5 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

0,12 

0,12 

0,24 

0,12 

0,12 

0,59 

0,12 

0,24 

0,24 

0,24 

O 1'2 , 

0,12 

0,24 

0,35 

0,47 

0,12 

0,12 

0,12 , 

0,12 

0,35 
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TABELA 31 - Distribuição do número e porcentagem de causas ass~ 

(Cort!. ) ciadas segundo os atestados de óbitos corrigidos. 

são Paulo, 1980. 

C6DIGO* DOENÇA 

785.5 Choque sem mençao de trauma. 

786.0 Dispnéia e outras alterações respira~ 
tófias. 

786.3 Hemoptise. 
• 

78~.5 Dor torixica. , 

786.9 Outros sintomas relativo ao aparelho 
respiratório e outros sintomas torixi 
coso 

799.0 Asfixia. 

799.1 Falência respiratória. 

799.4 Caquexia. 

799.8 Outras afecções mal definidas. 

812.4 Fratura de .. 
fechada. umero 

T O T A L 

20 

181 

29 

1 

3 

3 

19 

120 

22 

1 

844 

% 

2,37 

21,45 

3,43 

0,12 

0,35 

0,35 

2',25 

14,23 

2,60 

0,12 

100,00 

~ Segundo a Class\ficação Internacional de Doenças. Revisão 1975
22

. 

Finalmente, para verificar o controle dos comunican

tes desses casos, construiu-se a· tabela 32 - relativa ã desco-

berta de outros casos de tuberculose entre os comunicantes - e 

a 33, referente ã procura de unidade de saúde por parte desses 

comunican tes. 



TABELA 32 - Distribuição do número e porcentagem de residências 

entrevist~das, segundo a presença de outros casos 

de tuberculose. são Paulo, 1980. 

PRESENÇA DE OUTROS CASOS 
DE TUBERCULOSE N9 % 

Sim 31 '12,8 

Não 203 83,5 

·,lNão sabe 9 3,7 

T O T A L 243 100,0 

TABELA 33 - Distribuição do número e porcentagem de famI1ias de 

falecidos com tuberculose segundo a realização de 

"exames de comunicantes. São Paulo, 1980. 

CONTROLE 

Procuraram uma unidade sanitária e 
fizeram controle. 

Procuraram uma unidade sanitária 
mas nao fizeram controle. 

Não foram a unidade sanitária pois 
nao foram orientados. ., 

Não foram a unidade sanitária pois 
não'acharam necessário. 

Não foram a unidade sanitária por 
falta de tempo. 

Ignora porque nao foram a unidade 
sanitária. 

T O T A L 

% 

108 44,4 

1 0,4 

79 32,5 

35 14,4 

2,1 

15 6,2 

243 100,0 

68 
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4. DISCUSSÃO. 

4.1. Considerações. gerais: 

A tuberculose nao figura mais como uma das primeiras 

causas de óbito no município de São Paulo. A pequena proporção 
;. , ~ 

~ de óbi tos causados por esta doença em 1980- 375 em 61.209 (Q,61%)
( 

não significa, no entanto, que o problema tenha perdido sua im-

port~ncia na região estudada. 

Com o advenio das drogas específicas, associadas em 

esquemas terap~uticos muito potentes, juntamente com a melhoria 

dos programas de luta, houve uma expressiva acentuação do decií 

nio natural da mortalidade por tuberculose em diversas regiões 

d d 04 06 16 . .... d - ." 1 f f" d o mun o ' , . No munlclplo' e Sao Pau o esse ato 01 aln a 

mais notável, considerando que esse indicador epidemi9lógico m~ 

teve-se elevado e estacionário durante toda a primeira metade do 

século. ',Em cont rapart {da, a morb fdade não vem diminuindo na mes 

ma velocidade, mantendo-se ainda, nos dias atuais, em níveis não 

desprezJveis~ 

A mortalidade proporcional por tuberculose, como ocor 

re em outras regiões do mundo, foi ~aior na fase final do inver 

no e em 'quase toda a primavera, como se obserVa na tabela 2 e 

no grâfi~o III; a influ~ncia das va?iações sazonais sobre a mor 

talidade por tuberculose é um aspecto menoS éstudado desta doen 

ça, pouco se sabendo sobre a fisiopato1ogia envolvida" GRIGG18 

(1958) . 

o pico da mortalidade em adulto, que ocorria no gru-
, 03 14 25 28 _ 

po etário 20 a 30 anos ' , , ,deslocou-se para idades mais 
.. 

avançadas, como consta da tabela 3. Esse deslocamento, do início 

da idade adulta para grupos etários mais avan~ados, havia sido 

observado por Frost0 8 (1939) e interpretado como residuo de ris 

cos mui to mais elevados aos quais as coortes de idos-os atuais 

estiveram submetidos, quando adul ttos' jovens. Na área em pauta 



foi muito nítida a inversão da curva de mortalidade por idades 

(curva de idade atual) apos a implantação da moderna quimioter~ 

pia, como demonstrou a pesquisa realizada por Vranjac 40 (1980), 

cujos resultados evidenciaram que a partir" de 1955 a curva ad

quiriu o padrão atualmente observado, isto ~,um primeiro pico 

correspondentes as idades abaixo de 5 anos'e o segundo acima dos 

60 "anos. 

Em rela~ão is variiveis sexo - tabela 4 - e , estado 
I 
~, . 

conjugal - tabela 5 -\a mortalidade por tuberculose foi maior 

entre os homens e entre as pessoas que vivem s&zinhas tal como 

vem sendo tradicionalmente observado. 

Quanto i'irea de resid~ncia - tabela 6 - a mortalida 

de segundo os distritos ou subdistritos do município revelou os 

maiores coeficientes nas ireas perif~iicas e em algumas bem ce~ 

trais'. Es tes locais apresentam condições precirias de ~ida e de 

moradia com muitos cortiços no centro, favelas e bairros clandes 

tinos na perifêria; locais habitados por pessoas de baixa renda. 

-o material utilizado para a anilise dos aspectos aci 

ma comentados foi constituído pela totalidade dos óbitos atesta 

dos~no ano de 1980. 

Para o estudo das possíveis razoes pelas quais tan

tas pessoas ainda morrem de tuberculose numa irea onde a oferta 

de serviços ~ notoriamente elevada, não foi possível contar, na 

terça parte dos casos, com as entrevistas domiciliirias, apesar 

dos cuidados para localização dos domicílios. 

No presente trabalho não ocorreu nenhuma recusa ã en 

trevista por parte ~as famílias visitadas. Os principais motivos 

da não localização das famílias foram: 

- ru~s denominadas por letras ou por números e as 

"particulares". Às vezes, em um mesmo' bairro havia 

mais de urna rua denominada pela mesma le"tra ou nú-
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mero '" 

- atest~dos mal preen~hidos nos quais a rua registr! 

da não era localizada no guia e não havia nenhuma 

com nome fon6tica ou grificamente semelhante; 

- inexistência de casa com o número que constava no 

atestado, sendo o falecido desconhecido nas casas 

de números próximos -àquele assInalado; 

era encontrada ~ casa, mas segundo informações dos 

seus moradores aquela pessoa não era conhecida; 

- houve casos de a família haver se mudado após o fa 

lecimento não sendo o novo endereço conhecido pe-

los vizinhos. 

Foi motivo de preocupação do Autor saber at6 que po~ 

to essa elevada proporção de "não encontrados" estaria dentro 

dos valores esperados nesse tipo de pesquisa e de que forma es

se fato poderia influir na anilise proposta. 

"A"proporç'ão' de "não encontrados" parece próxima dos 
-

valores habitalmente obtidos em estudos dessa natureza no âmbi-

to dessa região metropolitana*". 

A fim de verificar se o grupo dos "não encontrado" a 

presentava características diferentes do grupo dos "encontrado", 

ambos foram comparados em relação a variáveis contidas no ates

tado de óbito - sexo, estado conjugal, local de residência e 

idade - as quais revelaram: composição semelhante quanto ao se-

xo - tabela 7; diferença estatisticamente significante quanto 

ao estado conjugal - tabela 8 - havendo mais .solteiros entre os 

nãoencontra~os; diferença significante quanto ao local de re

sidência - tabela 9 - com mais residentes na periferia entre ps 

* Parecer de um Assessor da FAPESP. 
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nao encontrados; diferença também quanto ã distribuição etária -

tabela 10 - sendo m~is numerosos os menores de 30 anos e menos 

numerosos os maiores de 60 anos no grupo dos "não encontrado". 

Como se pode notar, dois fatores de risco predominaram entre os 

"não encontrados":. vida solitária e residên<=:ia na periferia. O 

fator idade avançada predominou entre ,os "encontrados" e o fa-

tor sexo'foi semelhante nos dois grupos. 

Quanto ã gravidade da doença, em termos de presença 

de caquexia por ocasião do 6bito e proporção de falecimentos no 

decorrer da primeira semana de internação, observou-se que os 

grupos se apresentam praticamente iguais. 

~ais achados permitem supor que as difé~enças obser

vadas não foram suficientemente amplas a ponto de comprometer a 

análise sobre as possíveis razões pelas quais as pessoas reside~ 

tes ~6 município de são Paulo ainda morrem de tuberculose. 

4.2. Possíveis razoes para o obituário encontrado: 

A tuberculose sendo uma doença social, é de se espe-

rar que haja maior incidência de casos e de 6bitos no estrato 

mal qualificado profissionalmente, de baixa escolaridade e mal 
40 remunerado . No presente trabalho essa expectativa foi confir-

mada, como se pode observar na tabela 11 - ocupação - na tabela 

12 - renda familiar - e na tabela 13 - grau de escolaridade. 

E hábito, nos meios sanitários de são Paulo, atri-

buir-se o elevado número de casos e 6bi tos por doenças 'infecci5? 

sas, ao grande número de mi~rantes que aqui tem chegado todos 

os anos. 

Eles sao provenientes de regiões pobres do Estado de 

São Paulo e do Brasil, já chegando doentes, ou tornando-se pre

sas fáceis das doenças infecto-contagiosas, devido a desnutri-
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çao crônica e a falta de proteção vacinal. 

-No presente trabalho se observa que, dos que para ca 

migraram, e faleceram de tuberculose, a maioria proveio da re

gião sudeste, com grande predominãncia de pessoas provenientes 

do norte de Minas Gerais e da região nordeste - tabela 14. 

Considerando-se 5 anos como um tempo suficiente para 

uma pessoa se estabelecer em um local, cria.r laços de amizade' e 

arranjar emprego, enfim estar radicado, observa-se na tabela 15, 

que a soma do grupo de pessoas que nasceram e sempre viveram em 

São Paulo com as que a,qui residiam há mais de 5 anos, represen-
~;;\ .:--: ... 

7 
ta 82,7% do total restando apenas 17,3% de fale"cidos que resi

.( 

diam há menos de 5 anos em são Paulo. Logo~,_ no ano de 198 O a ml 
'--

graçap parece não ter influído --- ::---------no numero de obitos por tubercu-

los e e não ocorreu nada de extraordinário nesta cidade que pu

de~se.modificar esta interpretação. A migração pode ter influÍ~ 

do em outras doenças infecto-contagiosas, mas não na tuberculo-

se. 

Qual teria sído a influência do alcoolismo na deter-

minação desses óbitos? 

Sabe-se que o alcoolismo influi negativamente na evo 

lução da doença, principalmente devido ã desnutrição que provo

ca e também ã pouca importãncia que o doente dá aos seus sinto

mas.,Ele, ou é levado, ou procura assistência médica em um esta 

do bastante avançado da doença; quando ocorre de procurar assi~ 

tência em fases iniciais, via de regra não segue as recomenda

çoes médicas e abandona o tratamento18 ,19,26. 

Na tabela 16 estão as informações dos familiares so

bre o hábito de beber dos falecido? Convém ressaltar que as e~ 

trevistas foram realizadas pouco tempo após a ocorrência do óbi 

to, a maioria delas antes de decorrido um mês. Muitas famílias 

foram encontradas ainda emocionalmente afetadas; notando-se que 
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muitas vezes houve tentativa de proteger a mem6ria do falecid6, 

pois a família informava que ele não bebia e na ficha hospita

lar havia registro de que era alc06latra, e em outros casos a 

aut6psia havia comprovado les6es anatomopato16gicas típicas do 
l 

alcoolismo crônico. 
\ 
\Úessa maneira, diversas vezes a informação dos fami-

liares foi modificada com base nesses registros. 

Na tabela 16 o ítem "sempre embriagado" e digno de 

confiança, póis a família informava que ele vivia sempre embria 

gado ou havia registro medico do fato. 

Os dados de que "não bebia" ou "bebia constantemente 

sem se embriagar" são pouco confiáveis. 

A ass~ciação de óbitos por tuberculose e alcoolismo 
01 e' referida por Allan (1981) que em Hong Kong encontrou l2~ de 

alcoól~tras entre os que morreram por tuberculose. No presente 

est~doeste percentual foi de 3S~, sem incluir os que "bebiam 

constantemente sem se embriagar", demonstrando uma maior inten-

sidade desta associação em são Paulo. 

Quanto ao tabagismo, sabe-se que embora o cigarro 

nao colabore diretamente como fator desencadeante da tuberculo-

se, como fator irritante do sistema respiratório, em um pulmão 

já d~~nte e de se esperar que piore as condiç6es deste '6rgão p~ 

la atuação direta irritando e diminuindo suas defesas, podendo 

contribuir parI o agravamento da doença. 
1\ ..... 

Observa-se na tabela 17 que S8,9~ da população estu

dada fumava, proporção esta parecida com a encontrada por A!-

1anO! (198!) que foi de 55%. No Brasil usando a metodologia de 
~, 

j" 34 
caso ~'ontrole, Rufino (1980) observou 54,6% de fumantes entre 

os tuberculosos, concluindo pela existência de a$êociação entre 

tabagismo e tuberculose pulmonar. 

O conhecimento dos familiares sobr~ a doença' po~e-



ria ter colaborado no sentido de forçar ,o doente a procurar '5-
sistincia midica e a obedecer suas recomendações, talvez evitan 

do o óbito. 

A averiguaçio do conhecimento' dps familiares entre

vistados sobre a causa da morte, demonstrada na tabela 18, reve 

la' que: 

- 156 - 64,2% - dos familiares àfirmaram que a causa 

do óbito foi tuberculose. Nio foi possível averi

guar se esse conhecimento foi devido i orientaçio 

fornecida pelos serviços de saúde durante o trata

mento ou i leitura do atestado de óbito; 

7S 

- em 12 entrevistas - 5% - as famílias informaram que 

o falecido tinha tuberculose, mas que esta nao foi 

a causa princlpal do óbito. Esse fato deve ser cor 

reto urna vez que foram incluídos neste trabalho pe~ 

soas que faleceram de outras doenças, sendo a tu

berculose urna causa associada; 

- 28 famílias - 11,5% - foram categóricas ao afirmar 

que o falecido nunca teve tubeicu1ose. Isto pode 

ser devido ao fato de as famÍ1i~s nio terem sido 

informadas a respeito da doença que motivou o óbi

to, além de nio terem lido o'atestado de óbito, ou 

ainda terem receio de informar a causa de 'morte, 

por ser a tuberculose uma doença ainda estignati

zante em nosso meio; 

- 47 famílias - 19,3% - nao sabiam se o fal,é'cido era 

ou nio tuberculoso. Estas famílias certamente nao 

foram orientadas pelos serviços de saúde e nio ~e

ram o atestado de óbito. 

Conclui-se desta forma, que nao foi possível averi-' 



guar se o conhecimento da doença poderia ter infl~ído ou nao no 

sentido de evitar o óbito, pois nao se conseguiu separar os ca-

sos, conforme a família tivesse tomado conhecimento da doença 

antes ou após o óbito. 

A gravidade da doença ao se iniciar o tratamento po

deria ser uma das raz6es',para o obituirio -'quanto mais grave, 
, 07 

menores as chances de cura . 

A avaliação da 'gravidade, por sua vez, poderia ser 

relacionada à duração da doença antes do tratamento, segundo in 

formaç6es prestadas pelos familiares. Nesse sentido, das 168 fa 

mí1ias q~e conheciam a causa do óbito - tabela 19 -, ao serem 

interrogadas sobre o témpo em que os pacientes estavam doentes, 
, 

19,6% responderam que o mesmo era de menos de 3 meses, ó que p~ 

de significar tuberculose de evolução ripida 37 , a qual como 
~ 

sabe, e muito grave~ 22,6% estavam doentes hi mais de 3 anos, 

se 

tempo 'sufiCiente para que a doença evolua para estigios avança-

dos, mesmo na tuberculose de evolução lenta. 

Informaç6es sobre o local do tratamento poderiam 

tamb~m indicar a gravidade da doença, bem ~bmo o local em que 
~ . 

ocorreu o óbito, a duração do tratamento antes. dQ ~bito e o es-

tado geral e dos pulm6es ao se ini~iar o ~ratamento. 
\ 

Como se pode observar na tabela 20, cerca de 51% das 

243 famílias entrevistadas respondera~,~ue o falecido estava 

sendo trátado em hospital, sendo lícito supor que a causa maior 

das internaç6es tenha sido a gravidade da doença, embora ~ão se 
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possa afastar internaç6es por motivos sociais ou at~ internações 

injusti~icadas. 

Nessa linha de raciocínio é bastante sugestivo a el~ 

vada proporção de óbitos hospitalares, cerca de 76,5%, conforme. 

a tabela 21; acrescente-se que 55,5% dos falecimentos se deram 

antes do 8 9 dia de internação e 85,8% antes de completar 1 mês-
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tabela 22. 

Para uma melhor visualização do tempo de intirnação, 

estes números foram colocados em gráficos, observando-se que: 

- no gráfico IV - distribuição em meses - há rt!tida 

predominância de óbitos no 1 9 mês de internação; 

- no gráfico V - distribuição nas semanas do 19 mês

há uma predominância na l~ semana e 

- no gráfico VI - distribuição nos 8 primeiros dias 

de internação - evidencia-se a predominância. de ó-

bitos no 1 9 dia. 

Chama a atenção, aind~ o fato de 15\ dos óbitos te-

rem ocorrido no domicilio ou via pGblica e 8,5% a caminho do 

hospital, demonstrando a não utilização do recurso em ~3,05' dos 

casos. 
. 17 Dados semelhantes foram levantados por Khoury (1971) 

no Distrito de Columbia, nos Estados Unidos, que estudou 108 ó-

bitos por tuberculose e observou que 64,8' deles ocorreram em 

hospital, 21,1% a caminho do hospital e 11,3% em casa. A seme

lhança dos resultados, apesar das acentuadas diferenças sócio-e 

conômico - culturais entre as duas áreas, permite supor que b 

fenômeno seja devido a alguma característica psicológica dos p~ 

cientes tuberculosos, capaz de levar uma parcela não desprezí-

vel a um comportamento desinteressado em relação ao tratamento. 

Sabe-se que os principais motivos que levam u~ doen

te a ser internado sao caquexia, ~ispn~ia e hemoptise. Estas ma 

nifestações, pela sua fácil observação e pela gravidade que in-

dicam, levam o m~dico a registrá-las, quando presente. Às vezes 

o m~dico especialista tem o cuidado de registrar a sua presença 

ou ausência, visando a estúdos futuros. 

A tabela 23 foi elaborada com base nos registros dos 



prontuários feitos pelos médicos e pela enfermagem. 

Nos registros de enfermagem pode-se identificar a 

dispnéia pelo pr6prio- registro e pelo consumo de oxig~nio; a ca 

quexia pelo registro do peso do paciente e a hemoptise pelo que 

é registrado na evolução de enfermagem, pela prescrição de san

gue e de medicamentos hemostáticos. 

Observa-se nesta tabela, que a dispnéia estava pre

sente em 181 casos, e ausente em 19; em 42 casos, o prontuário 

não permitiu chegar a uma conclusão, levando ã suposição que pro 

vavelmente não havia dispnéia; em 43 casos o prontuário não con 

tinha registros. 

A caquexia estava presente em 120 pacientes e ausen

te em 24; em 98 pacientes os registros eram inconclusivos e em 

43 nao havia nenhum registro. 

A hemoptise estava presente em 29 pacientes, havia 

registro que ela estava ausente em 81, nao foi possível verifi

car se estava presente ou ausente em 132 - provavelmente ausen

te pela não prescrição de anti-hemorrágicos e sangue. Em 43 não 

havia registro. 

Através dos resultados dos exames radiol6gicos de t6 

ráx, demonstrados na tabela 24, v~-se que: 

- 130 pacientes - 45,6% - apresentavam grandes des

truições pulmonares; 
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- 78 - 27,4% - apresentavam lesões moderadamente avan 

çadas; 

- 6 - 2,1% - apresentavam lesões pulmonares mínimas; 

desses, 4 eram casos em que a tuberculose apareceu 

no estágio final de outra doença e 2 eram de menin 

gite tuberculosa; 

- 3 - 1,0% - tinham outras lesões nao tuberculosas, 
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sendp 2 devidos a cirurgia antiga e 1 a neoplasia 

de brônquio. 

Em 68 pacientes nao foi realizado o exame radioló~i-

co de tórax, sendo o mau estado geral e a ocorrincia'-de Q;.;to 

logo após a internação as causas da sua não realização, na gra~ 
.... , 

de maioria dos casos . ..... 

o conjunto desses dados sugere que a maioria dos ca-
'''~ 

sos foi atend-i,da em um estágio evolutivo avançado - pela prese~ 

ça de dispnéia, caquexia e alterações radiológicas - o que expli~ 

ria, pelo menos em parte, a mortalidade observada. 

4.3. Análise das notificações: 

Com a reforma da Secretaria de Saúde em 1969, a sis-

temática de notificações de tuber,culose foi revogada de fato, 
\ 

embora estivesse legalmente incluidi na sistemática de notifica 

çoes que abrangia todas as doenças compulsoriamente notificáveis. 

Com isso, até"a implantação d~ Arquivo Central de Tu 

berculose junto ao Centro de Informações de Saúde (CIS), em 1979, 

a notificação dessa doença praticamente inexi~tiu. A partir des 
\ -

sa data foi adotada no Estado de São Paulo a "Ficha de Notifica 

ção de Casos" recomendada pelo Ministério da Saúde para todo o 

Com 'isso, os centros de s~úde que 

•c \ 
\ :"'-",,-.. ' \ 

. \ \' :r ..•.. : ". ~' ,-:-. ; .. 

t :- a t ~ v am" t u b~t~~,g. :·~).r 
'''''0 .......... 

Brasil. 

sos atualizara~ seus arquivos e os doentes afnd~ em tratamenio 

na ocaSlao foram notificados, assim como os caso·s novos desco-

bertos daí em diante. 
./ 

O mesmo ocorreu com os hospitais de tisiologi~ da Se 
l~ 

. -<\ 

cretaria da Saúde, com os hospitais conveniados e com alg~ns am 

bulatórios do INAMPS. f 
,1\0' ,~.' 

.' , 

\ I J .... J~. ,,', 

Ass im, a grande maioria dos casos dé~;bber~:s de 
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1979 em diante deveria estar notificada, ou pelo 10cal que fez 

o diagnóstico, ou pelo hospital especializado em que foram in

ternados; vale lembrar que até 1981 a maioria dos casos de tu-

berculose era rotineiramente internada, exclusivamente em hospi 

tais especializados. 

Isto posto, observa-se que dos 375 óbitos ocorridos 

em 1980, como demonstrado na tabela 25, em 80 casos o eIS tiriha 

conhecimento do caso e do falecimento. Estes óbitos ocorreram 

em hospitais especializados que habitualmente notificavam os ca 

sos quando os ,internavam e, por meio de boletins mensais, infor 
, ~ 

mavam a internação e o tipo de alta. 

~ Er~,conhecido o caso, mas nao o óbito, em 39 deles; 

esses foram notif~ados geralmente por unidades de saGde e fale 

ceram no domicílio ou em hospital não especializado. 

Em 2 casos não foi possível verificar se o sistema os 

conhecia, pois os cadáveres não foram identificados. 

Observa-se, que em 253 falecidos - 67% - o sistema 
. 

nao teve conhecimento da ocorr~ncia do caso e do óbito, mostran' 

do uma falha grande na sistemática de informação, que deveria 

envolver todos os locais, tanto os que faziam diagnóstico em v~ 

da, como os que faziam esse diagnóstico através de necrópsia. 

Ao internar um paciente com o diagnóstico de doença 

notificável, os hospitais tem a obrigação de informar ao siste~ 

ma de saúde. 

Sabe~se que, em relação aos óbitos que ocorrem nos 

primeiros dias após a internação, há dificuldades do hospital em 

fazer o diagnóstico correto da doença. Esse fato, somado aos pr~ 

blemas burocráticos que os óbitos acarretam, talvez explique por 

que as notificações acabam sendo relegadas a um segundo plario e 

depois esquecidas. Na tentativa de verificar se realmente issQ 

acontece, os 287 casos falecidos em hospital foram divididos em. 
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2 grupos. O primeiro gr~po era constituído de 128 casos faleci

dos antes do 89 dia de internação e o segundo era de 159 ~asos 

que ficaram mais de 8 dias internados, tempo suficiente para um 

diagnóstico correto e a necessiria notificação. 

Após essa divisão, como esti demonstrado na tabela 

26, pode-se ver que os resultados são praticamente iguais e" se 

o hospital não notificava a maioria dos casos, era por falta de 

conscientização do seu pessoal quanto à importância das notifi

cações e não por dificuldades administrativas. 

4.4. Anilise dos atestados de óbito: 

As causas bisicas de óbito, segundo consta no atest~ 

do de óbito original, estão demonstradas na tabela 27, onde se 

vê que a tuberculose pulmonar não especificada apareceu como cau 

sa bisica 294 vezes, ou 78,3%. 

A tuberculose, todas as formas inclusive os efeitos 

tardios, apareceu em 88~7% do total de causas bisicas. 

Nessa tabela, 39 doenças co~staram como causa bisic~ 

A tabela 28, construída com as causas bisicas após a 

revisão dos atestados de óbitos, demonstra que o número de doen 

ças selecionadas como causa bisica diminuiu de 39 para 28. 

A tuberculose pulmonar, ·na opinião do Autor, foi a 

causa bisica em 297 casos, ou 79,2% do total. A tuberculose, to. 

das as formas, f6i classificada como causa bisica em 333 casos, 

ou 92,9% do total. 

Com base nos estudos de Laurenti 20 (1973) ,. foi cons

truída a tabela 29, que compara os atestados originais e os re

vistos~ observando a concordância - ou nao - entre eles . 

. A tuberculose pulmonar não especificada apareceu 294 

vezes no ~testado de óbito original, e após a revisão, em 297. 



Das 294 vezes em que ela apareceu nos originais, hou 

ve concordincia como causa bisica em 281, ou 95,6%, e discordin 

cia de 4,4% pois, após revisão, passou a constar como causa as

sociada em 13 casos. Laurenti encontrou uma concordincia de 

81,8% dos casos d~ tuberculose; esta diferença de~e-se ao fato 

desse autor ter trabalhado com óbitos em geral. 

O pleuris tuberculoso.foi cauSa básica em 1 atestado 

original, que, ~pós a revisão, ficou sendo causa associada. 

A meriingite tuberculosa era causa básica em 1 atest~ 

do, após a revis~o, ficou sendo em dois, deste e de um outro. 

A tu~erculose miliar apar~ceu 28 vezes nos atestados 

originais, have~do concordância em 27 casos; nos atestados re

vistos, esse di~~nóstico aparece 31 vezes. 

Os efpitos tardios da tuberculose constaram 7 vezes 

como causa básica nos atestados originais; nos atestados revis

tos, houve conco~dância nesses 7 casos, acrescidos de mais 8. 

Quanto às causas associadas - tabela 30 - observou

se que nao apareceu ,nenhuma em 25 atestados originais; este nfi

mero diminuiu para 12 após a revisão - tabela 31. 

Em média, foram registradas 1,57 causas associadas 
\ 

por a~estado 'original, elevando-se esta média para 2,25 nos a-

tes~ados corrigidos. 

4.5. Considerações finais: 

Além,dos dados já comentados, outras informações for 

necidas pela pesquisa, como por exemplo, o controle de comuni-

cantes, sugerem deficiências do sistema de saúde. 

A tabela 32 mostra as inform_a'ções dos familiares so-

bre casos de tuberculose emcomunicantes; 31 famílias - 12,,8% 

responderam que houve casos de tuberculose entre os residentes 
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daquela casa. 

Não houve possibilidade de verificar qual era o esta 

do de contagiosidade desses pacientes, pois muitos deles não fo 

ram diagnosticados em vida; se eles forem considerados doentes 

bacilíferos, estes 12,8% tornam-se similares ao resultado encon 

trado no Canadá por Grzybowski ll et aI em 1975, que tiveram cer 

ca de 10,5% de adoecimento entre os co'municantes. 

A tabela 33 mostra que, dos familiares entrevistados, 

apenas 109 - 44,8% - foram, antes ou após o óbito do paciente, 

a uma unidade de saúde para controle. 

Observa-se que em cerca de 55,2% do total de pessoas 

entrevistadas, os órgãos responsáveis pelo tratamento ou p! 

lo diagnóstico da causa da morte não procuraram informar aos fa 

miliares da importância de um controle. 

E de se esperar, se houvesse um bom controle dos co

municantes por parte das unidades de saúde, que o número de casos 

encontrado fosse maior, 20is sabe-se que as condiç6es de vida em 

São Paulo são piores do que no Canadá. 

Quanto i notificação, o CIS, ao ter conhecimento do 

caso ou do óbito, deveria acionar o centro de saúde mais próxi

mo da residência do mesmo e este, então, convocar os comunican

tes para exames e controle. 

Podi-se ver que na população estudada houve uma pre

dominância de casos com baixo nível sócio-econômico, refletido 

pela baixa escolaridade, baixa renda familiar e sube~pregos. 

Houve uma forte influência do alcoolismo entre os fa 

lecidos. 

Pode-se notar que, embora havendo oferta de serviços, 

houve algo que dificultou a procura desses serviços por parte 

do doente, pois, quando procuravam tratamento, a doença já est~ 

va bastante adiantada na maioria deles, o que foi demonstrado 
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pelo pouco tempo de internação, presença de caquexia e dispnéia 

e grande 'destruição pulmonar. 
_.- ,0 " '. • 

• __ o 

.' 
Seria o desto~heci~ento da exist~ncia desses ser~i-

ços a razão dos-comparecimentos tirdios? Ou os serviços nao es 

tariam diagnosticando corretamente a doença? 

Estariam os serviços deixando de dar a atenção devi

da aos doentes em tratamento e com isso contribuindo para o a-

bandono? 

Seria o fato de se acomodar aos seus sintomas a ra-

zao do doente só procurar a assist~ncia médica em fases mais a-

diantad~s da doença? 

Várias perguntas podem ser feitas e várias respostas 

podem ser dadas, mas o fato constatado é que esses casos entra

ram tardiamente no sistema. Embora não sendo possível afastar as 

influ~ncias sócio-econômico-culturais no comportamento das, pes-

soas, os resultados desta pesquisa sugerem que parte da culpa 

possa ser atribuída ao sistema de safide o qual estaria ,demorindo 

muito para cogitar de tuberculose quando pessoas comsintoma~ su 

gestivos da doença se apresentam para atendimento. 



5 - CONCLUSOES. 

5.1 - Em relação aospossIveis fatores contribuintes para a 

ocorrência de óbitos em pessoas maiores de 15 anos de 

idade, residentes no municIpio de São Paulo, chegou

se as seguintes conclusões: 

5.1.1. a migração parece nao ter influído, uma vez 

que 82,7% dos falecidos residiam na cidade pe

lo menos há 5 anos; 

5.1.2. mais de um terço da população de estudo era 

constituíd6 por alc06latras, sugerindo que o 

alcoolismo foi um importante fator contributi-

vo; 

5.1.3. na maioria dos casos o adiantado est?do de ev~ 

lução da doença, ao se iniciar o tratamento, de 

ve ter ~ontribuído para o êxito letal; 

5.1.4. a pobreza deve ter contribuído para esses óbi

tos, pois a maioria dos falecidos pertencia a 

estratos sócio-econômicos inferiores; 

5.1.5. os resultados foram inconclusivos quanto ao ta 

bagismo e grau de conhecimento da doença pelos 

familiares. 

5.2 - Grau de conhecimento do sistema de saGde a 

dos casos estudados: 

respeito 

5.2.1. a maioria dos casos - 67% - era desconhecida 

pelo sistema de saGde,sendo os hospitais' ,as 

instituições que menos notificavam~ 
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5.3 - Análise dos atestados: 

5.3.1. a utiliza~ão d~ informes adicionais (entrevis

'"'" 
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tas. d.omiciliárfas, prontuário médico, evolução 

de enfe~magem, re~~ltados de exames laboratori 

ais e radiológicos,,~· dados de necróysia) para r~ 

fazer os atestádôs de óbito de pessoas com tu

berculose aumentou a participação dessa doen

ça corno causa básica de 88,7% para 92,9% ou se 

ja menos de 5%; 

5.3.2. o número médio de causas associada,s por.atest~ 

do de óbito, quando disponíveis informações a-

dicionais, elevou-se substancialmente de 1,57 

para 2,25. 
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Anexo I 

R E P ÚB LI C A F E DE R A T I V A o o B R 

MINISTÉRIO DA, SAÚDE 
N~ DO REGISTRO 

FEDERAÇAo: 

NOME 

NAO O 

CASADO O VIÚVO 

OUTRO O 

~.I" .. J 
~; .. --"'; 

l. ,:..~ 

ocupAÇAo HABITUAl DO FALECIDO NATURALIDADE 

FILIA
çÃO 

PAI 

MÃE 
"'-'ur,....,.u HABITUAl 

, lU' • ~~ .' ~ 

DE 20 A 27 O 28 ou MAIS O IGN. O 
----~~----~--~---------------

o OPERATORIO O FÓRCEPS O 
RECEBEU ASSIST~NCIA MÉDICA DURANTE A 
OOENÇA QUE OCASIONOU A MORTE 

MORTE 00 FETO (EM RELAÇAo AO PARTO) 

ANTES O DURANTE O 
O MÉDICO QUE ASSINA ATENDEU AO 
FALECIDO 

NAo O IGN. O SIM O SUBSTITUTO O 
MORTE: (ANOTE sO UM DIAGNOSTICO POR LINHA) 

PARTE - I 
DOENÇA DU ESTAOO MORslOO QUE CAUSOU OIRETA
MENTE A MORTE. 

CAUSAS ANTECEDENTES 
ESTADOS MORBlOOS. SE EXISTIREM, QUE PROOUZIRAM 
A CAUSA ACIMA REGISTRADA. MENCIONANOOSE EM 
OI. TIMO LUGAR A CAVSA BÁSICA. 

OUTROS ESTADOS PATOLOGICOS SIGNIFICATIVOS 
QUE CONTRIBUIRAM PARA A MORTE. POREM NAo 
RElACIONADOS COM A DOENCA, OU ,ESTADO 
PATOlOOICO QUE A PRODUZIU 

DEVIDO Ao Ou COMO CONS 

DEVIDO A Ou COMO CDNSEOÜ 

NelA DE 

Ao DI: 

A-I 

o 2.· GRAU O SUPERIOR O ION. 

2~ GRAU O SUPERIOR O 

ACIDENTE DE TRABALHO LOCAL 00 ACIDENTE 

- ACIDENTE - O IGN. O SIM O NAO O TRANSITO O 

TESTEMUNHA 

TESTEMUNHA 

EM QUE ENTERRAOO 

Ame; DE PREENCHER. DESTAQUE O CONJUNTO DE DUAS VIAS E LEIA COM ATENÇAO' O MANUAl DE INSTRUCOES. CONTlNAC 



Anexo 11 

FACULD~E DE SAODE POBLICA 
ESTUDO DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE EM ADULTOS 

(CONF IDENCIAL) 

- Parte A-

IDealização no 
guia ___ _ 

1. Narre: ___________ 2. N9 de Ordem: _________ _ 
3. ~: _________________________________________ _ 

I 

40 Distrito: ____ ---.,,=::--__ 5. Data de óbito: ________ _ 
.J-"--~ . 6. Estado Civil: i ~ 7. Idade: 8. 5exo: ___ _ 

- f .. 9. Profissao: 10. Wcàl de óbito: I 
~--------,r-" 

11. Autopsia: \ 

12. O falecido residia nesta casa ? 

DSlM 

o NÃo 

l3. O falecido sanpre noro.u em são Paulo ? 

. O SlM - (pule para a pergunta 119 16) 

DNÃO 
O NÃO SABE - (pule para a pergunta nQ 16) 

14. Onde o falecido norava antes de são Paulo? 

O Interior de são Paulo 

(Especificar o Estado 

---) 

O Região Norte 

D Região Nordeste 

D Região leste 

[J Região Sul 
O Outro País - Qual ? _____ _ 

O Não se aplica 

O Região Centro Oeste 

l5vHá quanto teripo o falecido norava an são Paulo? 

O rrenos de 6 meses 

D de 6 Jreses a 1 a!X) 

c=jde 1 a 2 a!X)S 

Dde2a5anos 

D mais de 5 anos 

D não se aplica 

A - 2 



A - 3 

16.' Sabe do que foi que o falecido IlOrreu ? 

D SIM - ·Ó.l~) a doença ? ______________ ---

(se a resposta for doença dos pulm5es ou tuberculose vá para a 
perguiita n9 17, se outras doémças, p.üe para a 119 18). 

D ~ - (pule "para a pergunta n9 18). -' ~ ... " 

17 o Há quanto tarp:> o falecido estava doente dos puJni5es ? _____ _ 

(pule para a pergunta n9 19). _______ ~--------

18. Ele tinha a1guna doença dos pu.1.rrÕes ? 
D SIM - Olal ? ___________________ _ 

DNÃO 
DNÃO SABE 

19. O falecido fez algum tratarrento médico ? 

DSIM 

D ~ - (pule para a pergunta 22) 

D ~ SABE - (pule para a pergunta n9 22) 

20. Aonde ele estava em tratamento ? 

21 Q Se estava em tratarrento, o falecido tanava diarianente remédios para 

bJberculose (de acôrdo cem prescrição médica) ? 

D SIM - Qlais ? Especificar: _______________ _ 

o NÃO 

o NÃO SABE 

22. O falecido tinha tosse ? 

O tossia o tarp:> todo 

O tossia só a roi te 

O tossia pela manhã 
O tossia raranente 

O não tossia 

23. O falecido tinha o hábito de beber ? 

D estava senpre anbriagado 

D bebia todos os dias mas não se 'anbriagava 

D se embriagava às vezes 

D bebia às vezes e não se embriagava 

o NÃO 

DNÃÓSABE 



24. O falecido fl.l[l'âva ? 

o SIM 

o NÃO 

DNÃOSABE 

25. O falecido tinha outras doenças ? 

D diabetes O dOente do coração 

A - 4 

D Úlcera O outras __________ _ 

D bronquite O NÃO 

O ataques (epilepsia) O NÃO SABE 

26. Existem pessoas doentes de tuberculose ou dos pulnÕes no:rando nesta 

casa neste Últino ano? - (da data de entrevista) 

O SIM - quem ? - (grau·de parentesco) : ___________ _ 

DNÃO 
O NÃo SABE 

27. As pessoas que residem nesta casa foram a algum rrédico ou Centro de 

Saúde fazer algum controle sobre tuberculose? (RX, PPD, OCG ou es

carro) ú 

O SIM - Onde fizeram ? __________________ _ 

quem fez e o que (se adulto ou criança) _________ --

o tOO - Porque ? -------------------
28 .. Quanto era a renda rrensal aproxinada da família na época do óbito ? 

29. Qual era a escolaridade do falecido ? 

30. Q.,lal era a profissão do falecido ? 

31. Grau de parentesco da pessoa entrevistada. 

Ob~ões: ________________________________ __ 

Agradec:i.m:mtos : 

Entrevistador: Data: ---------------------- -------



Anexo lI! 

FACULDADE DE SAODE POBLICA 

ESTUDO DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE EM ADULTOS 

(CONFICENCIAL) 

- Parte B-

32. Instituição: 33. N9 de Ordem: 

34. Nare: ----=-------------------------------------
35. Data do óbÜ:õ: 36. local do óbito: 

A - 5 

---

,----------- ------------------
37. Data- da pri.rreira consulta: ----------------------------------------
38. Internações anteriores: ------------------------------------------

39. 'Trarisferido ou encaminhado por: _________________________ _ 

40. Endereço detalhado: ------------------------------------------

Sinais clínicos de entrada: 

4l. dispnéia 

DSIM o NÃo o NÃO cmSTA 

42. caquexia 

o SIM DNÃO O NÃo CONSTA 

43. heIroptise 

o SIM 'O NÃo D NÃO CCNSTA 

44. consciente 

DSIM 'ONÃO O NÃO CONSTA 

45. História clínica: 



46. Resultado do, examéâe--escarro inicial. 
" ,. 

D posi tive para BMR 

O negatiVo para BMR 

O não reálizado 

47. Exarre radiológico inicial. 

O não realizado 

D lesões m1niroas 

D lesões rroderadas 

D lesões avançadas 

D outras lesões não tul::erculosas 

48. cutros e.xaJreS: 

49. Tratamento realizado 

rls-i 
DINH 
DpZA 

DRM 

(especifioo) : 

DEMB 
DTBr 
DpAS 

D CUtros _____ _ 

50. Tratamento realizado (~o especifioo) : 

51. ruenças associadas: 

5:2. Dados de necropsia: 

A - 6 



A - 7 

53. Fonte de infoonação: 

En~stador: ______________________________________________ __ 

te.ta: _______ _ 



Anexo IV 

Nome: 

FACULDADE DE SAODE POBLICA 

ESTUDO DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE EM ADULTOS 

(CONFIDENCIAL) 

- Parte C-

N9 DE ORDEM: . 
------------------------------------------------------

Nome da mae: 

A - 8 

-------------------------------------------------------------------------
Local do óbito: Data do óbito: ------------------------- -----------
54. Notificação do caso - O SIM 

DNÃO 
55. Notificação do óbito - O SIM 

I I NÃo 

56. Atestado original: 

a. Causa básica 

b. Causas associadas 

57. Atestado corrigido: 

a. Causa básica 

b. Causas associadas 



Anexo V 
A - 9 

.. ' 
GU~ DE CaJIFICAÇÃO 

"·~ESwOO DA MOR'OO.IDADE PUIMmAR EM ADULTOS 

N9 da coluna N9 de colunas 

1 N9 de ordem 

(é o :núrrero do caso) 

000 a 400 1 "2 3 3 

2 Distrito ou Sub-distrito de residência 

(ver o anexo VI) 

00 a 48 (sub-distritos do distrito de S.Paulo) 

51 a 57 outros distritos 

99 igrorérlo 4 5 2 

3 Dgta, dR ç3b.i to (oodificar sorrente o rrês) 

01 = janeiro 

02 = fevereiro 

03 = marÇD 

04 = abril 

05 = maio 

06 = junho . 
07 = julho 

08 = agosto 

09 = setembro 

10 = outubro 

11 = no\elTlbro 

12 = dezembro E) í 2 

4 Estado Civil 

ro1teiro 
1 

casérlo 2 
.- 3 Vl.UVO 

desquitado ou divorciérl.o 4 

ignorado 9 8" 1 

5 Idade em a:rns 
-

Ignorado 99 9 10 2 



A-lO 

,- ' 

I ) •• 0 

~9 da coluna N9 de colunas 

rJ< 
, 
.sexo 

,-

Masculiro - 1 

Feminiro - 2 11 1 

7 Profissão 

(ver anexo VII) 12 13 2 

8 local do óbito 

fbspital 1 

Dcmicilio 2 

Via pÚblica 3 

A caminho do ho spi tal 4 

CUtro 5 

Ignorado 9 14 1 

I 

9 Migração 

9.1 - Tempo de residência em sã:.> Paulo. 

nasceu e viveu sempre aqui 1 

menos de 6 meses 2 

6 meses --I 1 ano 3 
. 

1 ano --f 2 anos 4 

2 anos --f 5 anos 5 

5 anos e + 6 

igrorérlo 8 
-

nao se aplica 9 15 1 

9.2 - Orrle rrorava antes de vir para' são Paulo. 

interior de sao Paulo 1 

Região Norte 2 

Região Nordeste 3 

Região Sudeste 4 

Regiã:> Centro-<::Sste 5 

Região Sul 6 

Oltro país 7 

Ignorérlo 8 

Não se aplica 9 16 1 



10 Conhecirrento da fami1ia: 

10.1 - Sobre a causa do óbito e a presença 

da doença. 

- Sabe que rrorreu de tul:ercu10se 1 

- Sare que rrorreu de ootra doença e: 

- refere que estava taml:ém com tu 

l:erculose; 2 

- refere que noo estava com tul:e,E 

culose: 3 

- igrora se estava ou noo t:u1:ercu 

1000. 4 

- Igrora a causa do óbito e: 

- refere que estava com tuberculo 

se; -------------------------- 5 
- refere que não estava c::nn tu1:er 

cu~re; 6 . 
- não sare se estava ou não rom 

tuJ:erculose. 7 

- Não se aplica ---------------------- 9 

10.2 - Tempo da doença. 

(par a todos os casos em que a família 

refere que a causa da norte foi tl:c). 

- rreros de 3 rreses 1 

- 3 --t 6 rreses 2 

- 6m --t 1 ano 3 

-la~ 3 a.ncs 4 

- 3a ---15 aros 5 

- 5 anos e + 6 

- ignorcrlo 8 

- nÊD se aplica 9 

A -:- 11 

N9 da coluna N9 de colunas 

1 

18 1 
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N9 da coluna NQ de ex>lunas 

10 10.3 - lDca;t. do tratarrento nédioo' 

- Centro de Saúde 1 

- HOspital 2 

- INAMPS 3 

- Particular 4 

- Não Fazia 5 

- Igmra onde fazia tratanento - 6 

- Igmra se fazia tratanento 8 

- Não se aplica 9 19 1 

10.4 - ~icação 

- Sim, remédios para ~culose - 1 

- Sim, igrora quais remédio; 2 

- Não i 3 

- Não sabe 4 

- Não se aplica 
. 

9 20 1 

li Outras infonnaçres sobre o falecido 

11.1 - Tosse 

- Tossia o te:mp;:l tcrlo - 1 

- Tossia sorrente à ooite 2 

- Tossia sonente de manhã 3 , 

- Tossia rararrente 4 

- Não tossia . • 5 

- Ignora ; e 
- Nro se aplica ( 9 21 1 

,. ~ 
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N9 da coluna N9 de colunas 

ll~ 11. 2 - Bebida 

- estava sempre embriagado 1 

- bebia tcrlos os dias nas nao se em 

briagava 2 

- bebia às vezes e se embriagava - 3 

- bebia às vezes e não se anbriaga-

va 4 

- não rebia 5 

- não sabe (ignora) 8 

- não se aplica 9 22 1 

11.3 - Furro (cigarro) 

- Sim, (sempre) - sempre fumou 1 

- Sim e parou - fumava e parou 2 

- não fumava 3 

- não sabe (ign:>ra) 8 . 

! - não se aplica 9 23 1 

11.4 - Outras doenças (presentes no m:::JTento 

da morte). 

- diaretes 1 

- úlrer~ 2 

- bronquite 3 

- ataques (epilepsia) 4 

- doença do coração 5 

- (Utras 6 

- renhuma 7 

- não sabe (ignora) 8 

- não se aplica 9 24 1 
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N9 da ro1una N9 de colunas 

12 Dados sobre a família 

12.1 - Outros casos de tul:era.llose na famI1ia 

- Sim -------------- 1 

- N~ 2 

- Não sal::e 8 

- Não se aplica ; 9 1 

12.2 - Busca de casos: 

- Procuraram o CS e fizeram exares es-

pecíficos ---------------------- 1 

- PrOOlraram o CS e nao fimram exarres 

específicos ------------------- 2 

- Não proarram o CS porque: 

- não foram orientados 3 

- não acharam recessário 4 

- nao tiveram ternFO 5 

- ignora 8 

- na:::> se aplIca -------9 26 1 

l3 Rerrla 

até 5.000,00 1 

5.000,00 ~ 10.000,00 2 

10.000,00 ~ 15.000,00 ·3 

15.000,00 ~ 20.000,00 4 

20.000,00 ~ 25.000,00 5 

25.000,00 -- e + 6 

não referida 7 

igrora 8 

nao se aplica 9 27 1 
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-' N9 da coluna NQ de colunas 

14 Escolaridade do falecido 

- analfatetD 
( 

1 
-

- primário incanpleto 2 

- primário cx:mp1eto 3 .-

- 9 inásial inCOI'CÇ?leto 4 

- girasial completo 5 

- oolegial ou técnioo 6 

- universitário r .. 7 

- igmrérlo , 8 

- não se aplica . 9 28 1 

..-

(CCMEÇA PARTE B) - Anexo lU . 

15 'l'emp:> de internação, refere-se ao tempo da 

Úl tima internaçoo. 
~~. 

t... 24 hs 1 

- 24 hs ---l 48 hs 2 

- 48 hs --I 8 dias 3 

- 8 d--;lm 4 

- 1 m---f3m ,5 

- 3 m--l6m 6 

- 6 me+ 7 

- nã:J foi encontrado prontuário 8 

- não se aplica 9 

(o daCb é tirérlo pela difererça entJ:e as 

p:rguntas 35 e 37) 29 1 
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NQ da coluna N9 de colunas 

16 Sinais clínicos de entrada 

(pergunta 41 a 44) 

16.1 - dispnéia - sim 1 

- nao 2 

- nao consta 3 

- nao se aplica 9 3D" 1 

16.2 - caquexia - sim 1 

- nao 2 

- nao consta 3 

- nao se aplica 9 3I 1 

16.3 - hemoptise - sim 1 

- nao 2 

- nao consta 3 

- nao se aplica 9 3Z 1 
. 

16.4 - consciente - sim 1 

- nao 2 

- nao consta 3 

- nao se aplica 9 33 1 

17 História Clínica 

compatível com"tb 1 

incompatível com tb 2 
sem história clínica 3 
não se aplica 9 "34 1 

18 Exame de Escarro 

+ 1 

- 2 

nao realizado 3 

nao se aplica 9 35" 1 
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N9 da ooluna N9 de oolunas , 

19 RX de Torax 

lesêies mínimas 1 

lesêies rroderadas 2 

1esêies avançadas 3 

outras lesêies não tbc 
, 

4 

não realizado 5 
\ ,I 

não se aplica , 9 36 1 

20 .:+:r::atam:mto (p3.ra casos hosp. e os no dami -
cílio em tratarrento no CS) • 

-RM+INH+EMB 1 

- IM + INH + PZA 2 
--

- IM + INH + outra 3 fi 

-91+ INH + EMB 4 

. 
-91+ INH + PZA- 5 

-91+ INH + outra 6 

- CUtras combinações 7 
. 

- Nro realizado 8 

- Não se aplica 9 37 1 

21 Resultado da autopsia 

Tuberculose caco -causa principal 1 

TuberaJlose caro causa secundária 2 

Não oonfirmada tul:erculose· 
.. 

3 

Não realizada , 
9 38 1 



22 Notificação: 

- Notificado o caso e o óbito ------... '1 

- Notificado o caso e o óbito nao ootifica . -do 2 

- Não notificado o caso mas ootificado o 
óbito 3 

- Não notificado o caso e o ooi to tamtém -nao ----------------------------------4 
- Impossível de verificar --------------- 5 

23 l\testado de óbito original - ver lista ta

bular cJe inclusres e sub-categorias de qu~ 

tro algarisrros: classificação internacio

de doenças - 1975. 

24 

2~.1 - causa básica 

23.2 - 19 causa associada 

23 .3 - 29 causa associada 

23.4 - 39 causa associada 

OBS.: Quarrlo não houver citação de causa 

associada usar 000.0 

Atestado de óbito corrigido -idem 

24.1 - causa básica 

24.2 - la. causa associada 

24.3 - 2a. causa associada 

24.4 - 3a. causa associada 

24.5 - 4a. causa associada 

OBS.: Cédigo OOÜ. O quando foi IDssí vel 

achar a causa associada. 

A - 18 

N9 da ooluna N9 de oolunas 

1 

40 41 42 43 4" 

44 45 46 47 4" 
-

48 49 50 51 4 

-
52 53 54 55 4 

56 57 58 59 4" 
-

60 61 62 63 4 

64 65 66 67 "4 

68 69 70 71 4" 

72 73 74 75 4" 
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Anexo VI 

DISTRITOS DO MUNICípIO DE SÃO PAULO 

o - Distrito de são Paulo 

1. Sé 

2. Liberdade 

3. Penha 

4 . Nossa Senhora do O 

5 . Santa Efigênia 

6. Brás 

7. Consolação 

8. Santana 

9. Vila Mariana 

10. Belenzinho 

11. Santa Cecilia 

12. Cambuci 

13. Butantã 

14. Lapa 

15. Bom Retiro 

16. Moóca 

17. Bela Vista 

18. Ipiranga 

19. Perdizes 

20. Jardim Amél;ica 
\ 

2l. Saúde \ 

22. 'l'ucuruvi 'fi 

23. Casa Verde 

24. 
\ 

Ind~anópolis 

25. Pari 

26. Vila Prudente 

27. Tatuapé 

28. Jardim Paulista 

29. Santo Amaro 

30. Ibirapuera 

31- Pirituba 

32. Capela do S'ocorro 

33. Alto da Moóca 

34. Cerqueira Cesar 
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35. Barra funda 

36. Vila Maria 

37 . Aclimação 

- 38. Vila Matilde 

39. Vila Madalena 

40. Brasilândia 

41. Cangaíba 

42. Jabaquara· 

43. Jaguara (ainda nao instalado) 

44. Limão 

45. Pinheiros (ainda nao instalado) 

46. Vila Formosa 

47. Vila Guilherme 

48. Vila Nova Cachoeirinha 

51. Distrito de Ermelindo Matarazzo 

52. Distrito de Guaianazes 

53. Distrito de Itaquera 

54. Distrito de Jaraguá 

55. Distrito de Parelheiros 

56. Distrito de Perus 

57. Distrito de são Miguel Paulista 

58. Distrito de Itaim Paulista (ainda - instalado) nao 
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ANEXO VII 

ADAPTAÇÃO DA TABELA DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL - IMPOSTO DE RENDA PES 

SOA FrSICA - 1981. 

CLASSE 1 - Trabalhadores das profissões científicas, 

artísticas e trabalhadores assemelhados. 

técnicas, 

GRUPO 10 - Engenheiros, Físicos, Químicos e trabalhadores asseme 

lhados. 

GRUPO 11 - Médicos, Odontólogos, Enfermeiros e trabalhadores as

semelhados. 

GRUPO 12 - Economistas, Estatísticos, Contadores e trabalhadores 

assemelhados. 

GRUPO 13 - Advogado5., Psicólogos, Bibliotecãrios e trabalhadores 

assemelhados. 

CRUPO 14 - Professores e assemelhados. 
.,' 

GRUPO 15 - Técnicos. 

GRUPO 16 - Trabalhadores ligados ã apresentação de espetãcu10s 

públicos e ã prãtica desportiva. 

GRUPO 17 Jornalistas e assemelhados. 

GRUPO 18 - Trabalhadores ligados às atividades de navegaçao ae

rea, marítima e interior. 

GRUPO 19 - Trabalhadores das profissões científicas, técnicas, 

artísticas e trabalhadores assemelhados, não especifl 

cados nos grupos anteriores. 
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CLASSE 2 - Membros dos poderes legislativo, executivo e judi~iá 

rio: servidores civis e militares. 

GRUPO 20 - Membros superiores dos poperes Legislativo, Executi

vo e Judiciário. 

GRUPO 21 - Servidores civis e militares de nível superior. 

GRUPO 29 - Servidores Civis e Militares e agentes da Administr! 

ção Pública não espeçificqdos nos grupos anteriores. 

CLASSE 3 - Trabalhadores administrativos e assemelhados. 

GRUPO 30 - Diretores e Gerentes. 

GRUPO 39 - Trabalhadores administrativos e assemelhados, nao es 

pecificados nos grupos anteriores. 

CLASSE 4 - Trabalhadores do com~rcio e assemelhados. 

GRUPO 40 - Supervisores, Corretores e trabalhadores assemelhado~ 

GRUPO 41 - Vendedores e assemelhados. 

GRUPO 49 - Trabalhadores do com~~cio e assemelhados,-não espec! 

ficados nos grupos anteriores. 

CLASSE 5 - Traballladores de serviços e assemelhados. 

GRUPO 50 - Trabalhadores de serviços de administração, conserva 

ção e limpeza de edifícios. 

GRUPO 51 - Trabalhadores de serviços de tratamento de beleza. 

GRUPO 52 - Trabalhadores de serviços de hospedagem, restaurante 

e servicos assemelh~rln~_ 



GRUPO 53 - Trabalhadores de serviços de transporte. 
~ 

GRUPO 54 - Trabalhadores de serviços de manutenção. 

A - 2" 

GKlJPO 59 - Trabalhadores de serviços e assemelhados, nao especi 

ficados nos grupos anteriores. 

CLASSE b - GRUPO 60 - Trabalhadores agrícolas, da pecuária, fl~ 

restais, da pesca e trabalhadores assemelhados. 

CLASSE 7 - GRUPOS 70 e 71 - Trabalhadores da produção industri

al. 

CLASSE 9 - Declarantes não especificados nas classes anteriores. 

GRUPO 90 - Proprietários e capitalistas. 

GRUPO 91 - Sacerdotes ou membros de ordens ou seitas religios~. 

GRUPO 92 - Trabalhadores aposentados e pensionistas. 

GRUPO 9~ - Estudantes. 

GRUPO 94 - Esp61io. 

GRUPO 95 - Sem ocupaçao. 

GRUPO 96 - Prendas domésticas. 

GRUPO 97 - Servente e ajudante. 

GRUPO 98 - Ignorado. 

GRUPO 99 - Outros declarantes nao especificados nos grupos ante 

riores. 
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