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RESUMO 

SCHOLZE, Alessandro Rolim. Análise espacial e temporal da tuberculose entre pessoas 

em uso crônico de álcool, tabaco e ou drogas ilícitas no Estado do Paraná. 2021. 129 f. 

Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

2021. 

 

Introdução: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis, que tem estreita relação com as desigualdades sociais, atingindo principalmente 

pessoas em exclusão social, e por vezes, em uso abusivo de álcool, tabaco e drogas ilícitas. 

Objetivo: Analisar a distribuição espacial e tendência temporal dos casos diagnosticados por 

tuberculose entre alcoolistas, tabagistas e usuários de drogas ilícitas no Estado do Paraná, Sul 

do Brasil. Métodos: Tratou-se de um estudo ecológico, desenvolvido nos 399 munícipios do 

Estado do Paraná. A população do estudo consistiu de casos diagnosticados de tuberculose no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação, entre o período de 2008 a 2018 com 

declaração de alcoolismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas. Recorreu-se à análise 

exploratória dos dados por meio da estatística descritiva com o cálculo de medidas de 

frequências absolutas e relativas. Para a identificação de clusters, recorreu-se à técnica 

denominada Getis-Ord Gi*. Para a detecção dos aglomerados de risco espacial aplicou-se a 

Estatística de Varredura Puramente Espacial e o Spatial Variation in Temporal Trends. E nas 

séries temporais utilizou o método de autorregressão Prais-Winsten e a decomposição de 

séries temporais denominado Seasonal-Trend by Loess. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Resultados: Foram diagnosticados 29.499 casos de TB desses, 32,41% (n=9.529) faziam uso 

de algum tipo de substância psicoativa, sendo o alcoolismo o mais prevalente 20,4% 

(n=6.013), seguido do tabagismo 14,2% (n=4.185) e drogas ilícitas 9,8% (n=2.893). Quanto à 

detecção dos aglomerados de risco espacial, entre os que faziam uso do álcool, observou-se 

incidência de 5,4 casos/100 mil habitantes e um crescimento anual de 0,58%. Quanto ao 

tabagismo, verificou-se incidência de 3,8 casos por 100.000 habitantes, e um crescimento 

anual de 37,08% já as outras drogas, uma incidência de 2,6 casos/100.000 habitantes. 

Observou-se que 1.099 casos eram populações privadas de liberdade, sendo que a maioria era 

tabagista (n=460;41,8%), seguido por usuários de drogas ilícitas (n=451;41,0%) e alcoolistas 

(n=179;16,3%). Dentre esses casos, observou-se uma tendência temporal decrescente e 

hotspost para alcoolismo, tabagismo e drogas ilícitas nas quatro macrorregionais do Estado. 

Entre os casos de TB levantados, 560 eram de pessoas em situação de rua, tendo-se que a 

situação de alcoolismo foi a mais prevalente (n=420; 36,30%), seguido pelo tabagismo 

(n=382; 33,02%) e outras drogas ilícitas (n=355; 30,68%). Ao aplicar a tendência temporal 

também apresentou um cenário crescente no estado para todas as categorias analisadas. E ao 

identificar os hotspost entre a população nota-se que, houve associação espacial local apenas 

na macrorregional Leste na região metropolitana de Curitiba para alcoolismo, tabagismo e 

outras drogas ilícitas. Conclusão: O estudo avança no conhecimento ao evidenciar a 

problemática do uso de drogas entre pessoas com diagnóstico de TB, evidenciando uma 

tendência de crescimento desses eventos. Além disso, o estudo também evidenciou a 

problemática dessa situação em populações privadas de liberdade e em situação de rua. 

Apesar do Sul ser considerado região de grande riqueza, o estudo evidencia o contraste, da 

situação de desigualdade que aflige essa população, exprimindo a situação da TB, uso nocivo 

de drogas e da exclusão social. Os resultados advindos com o estudo evidenciam os desafios 

do país em se avançar no fim da TB, e serve de base de evidência para nutrir políticas 

publicas e desenvolvimento de ações estratégicas em territórios e grupos vulneráveis. 



 

Palavras-chave: Tuberculose. Populações vulneráveis. Substâncias de abuso. Análise 

espacial. Enfermagem. Saúde Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

SCHOLZE, Alessandro Rolim. Spatial and temporal analysis of tuberculosis among 

people with chronic use of alcohol, tobacco and/or illicit drugs in the state of Paraná. 

2021. 129 f. Thesis (Doctorate) – University of São Paulo at Ribeirão Preto College of 

Nursing, 2021. 

 

Introduction: Tuberculosis is an infectious and contagious disease caused by Mycobacterium 

tuberculosis, which is closely related to social inequalities, affecting mainly people in social 

exclusion, and sometimes in the abuse of alcohol, tobacco and illicit drugs. Objective: To 

analyze the spatial distribution and temporal trend of cases diagnosed with tuberculosis 

among alcoholics, smokers and illicit drug users in the state of Paraná, southern Brazil. 

Methods: This was an ecological study, developed in 399 municipalities in the state of 

Paraná. The study population consisted of diagnosed cases of tuberculosis in the Notifiable 

Diseases Information System, between 2008 and 2018, with declarations of alcoholism, 

smoking and use of illicit drugs. Exploratory data analysis was used through descriptive 

statistics with the calculation of absolute and relative frequency measures. For the 

identification of clusters, the technique called Getis-Ord Gi* was used. For the detection of 

spatial risk clusters, the Purely Spatial Scan Statistics and the Spatial Variation in Temporal 

Trends were applied. And in the time series used the Prais-Winsten autoregression method 

and the decomposition of time series called Seasonal-Trend by Loess. The study was 

approved by the Research Ethics Committee of the University of São Paulo at Ribeirão Preto 

College of Nursing. Results: Of these, 29,499 cases of TB were diagnosed, 32.41% (n=9,529) 

were using some type of psychoactive substance, with alcoholism being the most prevalent 

20.4% (n=6,013), followed by smoking 14.2 % (n=4,185) and illegal drugs 9.8% (n=2,893). 

As for the detection of clusters of spatial risk, among those who used alcohol, there was an 

incidence of 5.4 cases/100 thousand inhabitants and an annual growth of 0.58%; As for 

smoking, there was an incidence of 3.8 cases per 100,000 inhabitants, and an annual growth 

of 37.08%, as for other drugs, an incidence of 2.6 cases/100,000 inhabitants. It was observed 

that 1,099 cases were populations deprived of liberty, with the majority being smokers 

(n=460;41.8%), followed by illicit drug users (n=451;41.0%) and alcoholics (n= 179;16.3%). 

Among these cases, there was a decreasing temporal trend and hotspot for alcoholism, 

smoking and illicit drugs in the four macro-regions of the state. Among the TB cases 

surveyed, 560 were homeless, with the situation of alcoholism being the most prevalent 

(n=420; 36.30%), followed by smoking (n=382; 33.02 %) and other illegal drugs (n=355; 

30.68%). When applying the temporal trend, it also presented a growing scenario in the state 

for all categories analyzed. And when identifying the hotsposts among the population, it is 

noted that there was a local spatial association only in the East macro-region in the 

metropolitan region of Curitiba for alcoholism, smoking and other illicit drugs. Conclusion: 

The study advances in knowledge by highlighting the problem of drug use among people 

diagnosed with TB, showing a growing trend of these events. In addition, the study also 

highlighted the problem of this situation in populations deprived of liberty and on the streets. 

Although the South is considered a region of great wealth, the study highlights the contrast, 

the inequality that afflicts this population, expressing the situation of TB, harmful use of 

drugs and social exclusion. The results arising from the study highlight the country's 

challenges in moving towards the end of TB, and serve as an evidence base to nurture public 

policies and the development of strategic actions in territories and vulnerable groups. 

Keywords: Tuberculosis. Vulnerable populations. Substances of abuse. Spatial analysis. 

Nursing. Public health 



 

RESUMEN 

SCHOLZE, Alessandro Rolim. Análisis espacial y temporal de la tuberculosis en personas 

con consumo crónico de alcohol, tabaco y / o drogas ilícitas en el Estado de Paraná. 

2021. 129 f. Tesis (Doctorado) - Facultad de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de 

São Paulo, 2021. 

 

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por 

Mycobacterium tuberculosis, que está estrechamente relacionada con las desigualdades 

sociales, afectando principalmente a personas en exclusión social, y en ocasiones a quienes 

abusan del alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas. Objetivo: Analizar la distribución espacial 

y la tendencia temporal de los casos diagnosticados de tuberculosis entre alcohólicos, 

fumadores y consumidores de drogas ilícitas en el estado de Paraná, sur de Brasil. Métodos: 

Este fue un estudio ecológico, desarrollado en 399 municipios del Estado de Paraná. La 

población de estudio estuvo constituida por casos diagnosticados de tuberculosis en el 

Sistema de Información de Enfermedades Notificables, entre el período 2008 a 2018 con 

declaraciones de alcoholismo, tabaquismo y uso de drogas ilícitas. Se utilizó análisis 

exploratorio de datos mediante estadística descriptiva con el cálculo de medidas de frecuencia 

absoluta y relativa. Para la identificación de clusters se utilizó la técnica denominada Getis-

Ord Gi *. Para la detección de conglomerados de riesgo espacial, se aplicaron Estadísticas 

Puras de Escaneo Espacial y Variación Espacial en Tendencias Temporales. Y en la serie 

temporal se utilizó el método de autorregresión de Prais-Winsten y la descomposición de 

series temporales denominada Seasonal-Trend de Loess. El estudio fue aprobado por el 

Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Enfermería de Ribeirão Preto de la 

Universidad de São Paulo. Resultados: De estos, se diagnosticaron 29.499 casos de TB, 

32,41% (n = 9.529) consumían algún tipo de sustancia psicoactiva, siendo el alcoholismo el 

más prevalente 20,4% (n = 6.013), seguido del tabaquismo 14,2% (n = 4.185) ) y drogas 

ilegales 9,8% (n = 2.893). En cuanto a la detección de conglomerados de riesgo espacial, 

entre los que consumían alcohol, hubo una incidencia de 5,4 casos / 100 mil habitantes y un 

crecimiento anual del 0,58%. En cuanto al tabaquismo, hubo una incidencia de 3,8 casos por 

100.000 habitantes, y un crecimiento anual del 37,08%, en cuanto a otras drogas, una 

incidencia de 2,6 casos / 100.000 habitantes. Se observó que 1.099 casos correspondieron a 

poblaciones privadas de libertad, siendo la mayoría fumadores (n = 460; 41,8%), seguidas de 

usuarios de drogas ilícitas (n = 451; 41,0%) y alcohólicos (n = 179; 16,3%). Entre estos casos, 

hubo una tendencia temporal decreciente y un foco de alcoholismo, tabaquismo y drogas 

ilícitas en las cuatro macrorregiones del estado. Entre los casos de tuberculosis encuestados, 

560 eran personas sin hogar, siendo el alcoholismo el más prevalente (n = 420; 36,30%), 

seguido del tabaquismo (n = 382; 33,02%) y otras drogas ilegales (n = 355; 30,68%). Al 

aplicar la tendencia temporal, también presentó un escenario creciente en el estado para todas 

las categorías analizadas. Y al identificar los hotspots entre la población, se observa que 

existió una asociación espacial local solo en la macrorregión. Este en la región metropolitana 

de Curitiba por alcoholismo, tabaquismo y otras drogas ilícitas. Conclusión: El estudio 

avanza en el conocimiento al resaltar el problema del consumo de drogas entre las personas 

diagnosticadas con TB, mostrando una tendencia creciente de estos eventos. Además, el 

estudio también destacó el problema de esta situación en poblaciones privadas de libertad y en 

la calle. Si bien el Sur es considerado una región de gran riqueza, el estudio muestra el 



 

contraste, la desigualdad que aqueja a esta población, expresando la situación de la 

tuberculosis, el uso nocivo de drogas y la exclusión social. Los resultados del estudio destacan 

los desafíos del país para avanzar hacia el fin de la tuberculosis y sirven como base de 

evidencia para nutrir las políticas públicas y el desarrollo de acciones estratégicas en 

territorios y grupos vulnerables. 

Palabras clave: tuberculosis. Poblaciones vulnerables. Sustancias de abuso. Análisis 

espacial. Enfermería. Salud pública 
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APRESENTAÇÃO  

Ao concretizar mais uma etapa da minha formação acadêmica, sinto me 

extremamente grato ao ensino público brasileiro visto que, tive a oportunidade de concluí-lo, 

cumprindo integralmente a educação em instituições públicas. Pude conhecer diferentes 

realidades ao longo da minha formação escolar, incluindo a escola rural (Escola Estadual 

Maria Anésia Dias/ensino fundamental, no bairro rural da mangueirinha no munícipio de São 

José da Boa Vista - Paraná) até a Universidade de São Paulo, experiências que me 

fortaleceram e amadureceram para a concretização de um sonho.  

Graduei-me em enfermagem pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (2010-

2014) e, o meu despertar para a temática relacionado ao consumo de álcool, tabaco e outras 

drogas ocorreu durante este período e assim, tive a oportunidade em participar da experiência 

de ser aluno de iniciação científica e desenvolver meu trabalho de conclusão de curso 

direcionado ao tema.  

No mestrado em enfermagem, pela Universidade Estadual de Londrina (2015-2016), 

desenvolvi o projeto da dissertação direcionado ao consumo de substâncias psicoativas entre 

enfermeiros de hospitais públicos de um município do norte do Paraná, sob orientação da 

Profa. Dra. Júlia Trevisan Martins, uma grande incentivadora para meu ingresso no doutorado 

pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

Com seu incentivo, entrei em contato com o Prof. Dr. Ricardo Alexandre Arcêncio 

para articulações, quando então recebi o convite para integrar o Grupo de Estudos 

Epidemiológico-Operacional em Tuberculose (GEOTB), o que me levou à aproximação com 

a temática da tuberculose visto que, no decorrer da minha trajetória acadêmica eu não havia 

trabalhado com essa temática e nem com análise espacial. Minha aproximação com o objeto e 

método levou-me para um aprofundamento técnico-científico, e assim na busca por novos 

desafios na Pós-Graduação. Nessa aproximação com o GEOTB, mesmo antes da aprovação 

para o doutorado, pude realizar uma revisão de literatura do tipo scoping review tornando-se a 

experiência de extrema importância para minha aproximação com a temática, elaboração do 

projeto de pesquisa e posteriormente ter prestado o processo seletivo para o ingresso ao 

programa de pós-graduação.  

Ao término do mestrado, dediquei ao ensino superior como docente colaborador do 

curso de enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná (2016-atual). Período este 

que me proporcionou o amadurecimento científico e profissional visto que pude orientar 



 

 

Trabalhos de Conclusão de Curso e de Iniciação Científica direcionado à linha de pesquisa, 

que desenvolvo no mestrado e doutorado, e ministrar diversas disciplinas na graduação, 

acompanhar alunos nas práticas clínicas em saúde (estágio hospitalar e na atenção básica).  

Ingressei no Programa de doutoramento em enfermagem em saúde pública no ano de 

2019, em que desde então venho tendo oportunidades de ensino-aprendizagem, que a 

Universidade de São Paulo me proporcionou, bem como, o desenvolvimento da minha 

pesquisa e tendo produção científica junto ao grupo de pesquisa. Apesar de toda as 

adversidades encontradas por conciliar o doutorado, com minha jornada laboral e as 

incansáveis viagens noturnas entre (Bandeirantes - Paraná x Ribeirão Preto - São Paulo) tive a 

satisfação de conviver com um orientador compreensível e um grupo de pesquisa acolhedor 

que me proporcionaram infindáveis momentos de satisfação do aprendizado científico, laços 

de amizades e consolidação de parcerias para projetos cooperativos e de produção. 

Nessa trajetória, busquei cursar disciplinas que fizessem sentido para à minha 

formação como pesquisador bem como, que me auxiliassem na estruturação e 

desenvolvimento da pesquisa. Entre as disciplinas, destaco: As drogas psicoativas na 

modernidade: contextos e especificidades; Instrumentos de avaliação para os problemas 

relacionados ao uso, abuso e dependência de álcool; Determinantes Sociais da Saúde e 

Epidemiologia Crítica; Territorialização e Redes em Saúde: Aspectos Legais, Geográficos e 

Epidemiológicos; Recursos Avançados para Análise de Resultados em Investigação 

Científica, Análise Estatística em Estudos em Saúde Utilizando o Programa R e entre outras. 

Também realizei um curso durante o Programa de Verão da Faculdade de Saúde Pública – 

USP, Análise Espacial em Saúde Pública - ALSP – Difusão sendo este essencial para eu poder 

realizar a análise espacial da tese.  

Após profundas incursões teóricas, teórico-práticas, de manuseio de banco de dados, 

georreferenciamento, aplicação das técnicas de análise espacial e espaço-temporal, faço uma 

autoavaliação, que tenho logrado êxito, entregando um produto consistente para o Programa 

de Pós-Graduação e à sociedade. Todos os mapas e gráficos aqui construídos são decorrentes 

desse investimento que me causa grande orgulho. Esse processo me deu muita autonomia para 

enveredar para esse campo da geoepidemiologia em estudos futuros.  

Finalizo esse ciclo do doutorado, com a certeza do quanto que a Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP) foi importante para a minha consolidação como 

pesquisador, e com a convicção que podemos atingir pontos mais altos do que imaginamos, se 

nos permitirmos driblar nossos medos e confiar no nosso potencial.  
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1. INTRODUÇÃO  

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis ou Bacilo de Koch, que apresenta uma repercussão epidemiológica global, sendo 

um grave problema de saúde pública em escala global e se faz presente ao longo da história da 

humanidade. Consiste numa das principais causas de morte evitável, além de ser a principal 

por um único agente infeccioso e, está entre as 10 causas de mortes mais comum no mundo 

(THOMAS et al., 2019; WHO, 2020; BRASIL, 2021).  

A TB é transmitida via respiratória, por meio da inalação das gotículas do bacilo 

expelidas pela pessoa infectada, que atinge os pulmões e pode levar ao desenvolvimento da 

TB pulmonar, a mais prevalente, mas pode também atingir outros órgãos (TB extrapulmonar). 

No que tange à TB extrapulmonar, os locais mais afetados são os linfonodos, pleura, ossos e 

articulações, trato urogenital e meninges (EDDABRA; NEFFA, 2020). Em 2017, 

aproximadamente 16% do total de casos era de TB extrapulmonar (PANG et al., 2019). 

Quanto à epidemiologia, é válido dizer que a TB atinge uma heterogeneidade de pessoas, 

independente da faixa etária, cor da pele e situação social, todavia há uma forte associação da 

doença à grupos e pessoas em exclusão, vulneráveis e com baixa proteção social 

(LÖNNROTH et al,. 2009; ARCOVERDE et al., 2018).  

Um agravante para a disseminação da TB é que entre as pessoas infectadas, a maioria 

não apresenta sinais e sintomas da doença, pessoas essas, classificadas como portadores da 

Infecção Latente por Tuberculose (ILTB). Aproximadamente 2 a 3 bilhões de pessoas no 

mundo estão infectadas pela TB e destas, cerca de 5 a 15% irão evoluir para TB ativa durante 

a vida (ANTON et al., 2019; STERLING et al., 2020). Estima-se que, uma pessoa com TB 

ativa pode infectar de 10 a 15 pessoas ao decorrer de um ano e o risco para a exposição ao 

Bacilo de Koch aumenta em áreas de superlotações, unidades prisionais, grandes metrópoles, 

favelas, na população de rua e outros (IQBAL; DEFER; LATIF; HADI, 2020).  

Outros fatores que favorecem o surgimento da TB é a infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), consumo ou dependência de Substâncias Psicoativas (SPA) 

álcool, tabaco e outras drogas, pobreza, precárias condições de vida, principalmente em países 

de baixa renda (PEDRO et al., 2017; EDDABRA; NEFFA, 2020).  

Anualmente em todo o mundo, a TB é responsável por aproximadamente 10 milhões 

de casos novos, 484.000 desenvolveram TB multirresistência e 1 milhão e meio evoluíram ao 

óbito (BRAGAZZI; MARTINI; MAHROUM, 2020; WHO, 2020; SANTOS et al., 2018). Ao 

identificar o perfil epidemiológico da doença é possível constatar que a TB apresenta um 
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predomínio para o sexo masculino (com idade ≥15 anos), representaram 57% de todos os 

casos em 2018. Entre todos os casos de TB, 8,6% eram pessoas vivendo com HIV 

(EDDABRA; NEFFA, 2020; WHO, 2020), tornando-se uma doença que apresenta um alto 

impacto na economia e nos serviços de saúde (BARREIRA, 2018).  

O Brasil é um dos países com o maior número de casos de TB e ocupa a 20ª posição 

quanto à carga da doença e a 19ª no que se refere à coinfecção tuberculose-HIV (TB-HIV), 

sendo que estes países são responsáveis por aproximadamente 80% da carga global da doença 

(BRASIL, 2017; CECILIO et al., 2018; SZKWARKO et al., 2019; REIS-SANTOS et al., 

2019). No ano de 2020, o Brasil apresentou incidência de 31,6 casos por 100 mil habitantes e 

um coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2021)., estando 

distante da meta estabelecida pela OMS1.  

Diversos são os fatores que contribuem para o surgimento e manutenção do ciclo de 

transmissão da TB, entre eles, destacam-se os sociodemográficos (idade, sexo e ocupação), 

fatores ambientais (poluição do ar interno), fatores que prejudicam a defesa do hospedeiro 

(tabagismo, desnutrição, consumo de álcool, HIV e diabetes mellitus) e as complicações no 

tratamento como o aumento da TB droga-resistência e o abandono (EDDABRA; NEFFA, 

2020).  

Também se interpõem as desigualdades sociais, iniquidades em saúde e déficit em 

políticas de proteção social, o que aumenta significativamente a carga da doença e propicia à 

resultados desfavoráveis como o abandono do tratamento, internações, droga-resistência e 

mortes (ALVES et al., 2020). A TB é uma patologia que afeta principalmente populações 

vulneráveis e pessoas em exclusão social entre elas a População Privada de Liberdade (PPL), 

População em Situação de Rua (PSR), imigrantes, portadores de doenças oportunistas HIV, 

diabetes mellitus, transtornos mentais e transtorno por uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas 

(LASEBIKAN; IGE, 2020; WHO, 2020; BRASIL, 2021).  

A relação do álcool, tabaco e drogas ilícitas com a TB é um fator sócio-histórico que 

acompanha toda a trajetória da doença e é considerada como um preditor para o 

desenvolvimento da TB devido que entre os usuários de SPA ocorre uma maior relação com a 

à imunossupressão, exclusão social, baixo nível socioeconômico e educacional bem como, as 

pessoas que apresentam síndrome de dependência à alguma substância ou que fazem uso 

possuem maiores dificuldades para procurar serviços de saúde, não aderem ao tratamento, 

                                                           
1 Redução do coeficiente de incidência da TB para menos de 10 casos por 100 mil habitantes. 
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desenvolvem resistência ao medicamento e consequentemente os piores prognósticos 

(PELISSARI; DIAZ-QUIJANO, 2018; THOMAS et al., 2019; LASEBIKAN; IGE, 2020). 

Um estudo de coorte desenvolvido na Etiópia com 268 pacientes, constatou-se que, os 

pacientes com transtornos por uso de substâncias apresentaram uma maior prevalência para 

não adesão ao tratamento (16,5%) no início do estudo, (41,7%) após 2 meses de tratamento e 

(45,5%) ao completar 6 meses de tratamento ao comparar com o grupo que não faz uso de 

SPA (3,0%, 14,4% e 10,8% respectivamente) e, os tabagistas e dependentes de álcool 

possuem (3,8 e 3,2 vezes mais chances para não aderirem ao tratamento medicamentoso) ao 

comparar a população não usuária de SPA (SOBOKA et al., 2021).  

Na África do Sul em 2016, dos 10,4 milhões de casos da TB, cerca de 4,7% tinham 

relação com a síndrome da dependência do álcool ou faziam uso nocivo (MYERS et al., 

2018). Estima-se que 20% da prevalência da TB em todo o mundo está associada ao 

tabagismo (LAMPALO et al., 2019), sendo que a mortalidade associada ao tabagismo é 

significativamente maior e apresenta nove vezes mais chances de morte para os fumantes ao 

comparar quem nunca fumou (SILVA et al., 2018).  

Em uma revisão sistemática, que buscou associação da cannabis e o risco para a TB 

(FRENCH et al., 2019), nota-se uma lacuna de conhecimento sobre a associação entre uso de 

drogas e a TB, havendo poucos estudos interessados em analisar mais a fundo a questão. Há 

evidências de que usuários/dependentes de drogas ilícitas têm piores prognósticos em 

decorrência do atraso no diagnóstico da doença, abandono do tratamento, surgimento de cepas 

multirresistentes bem como, de óbitos (SILVA et al., 2018). 

Somado à complexidade, deve-se ressaltar que a utilização de SPA entre populações 

vulneráveis é um dificultador para o controle da doença no mundo. Estima-se que,90% das 

pessoas diagnósticas pela TB encontram-se inseridos em ambientes com recursos limitados a 

saúde e pertencem a grupos em situação de vulnerabilidade, ou seja, usuários de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas, PPL e a PSR (WHO, 2021). Na Inglaterra, a privação social é um 

fator de risco para a TB e mais de 20% dos casos diagnosticados relatam ao menos ser 

usuários/dependente de álcool e outras drogas, história de encarceramento e não possuem 

moradia fixa (NGUIPDOP-DJOMO et al., 2020).  

Na PSR a TB é a terceira maior causa de adoecimento e apresenta uma incidência de 

10 a 85 vezes maior para o desenvolvimento da infecção latente e ativa da TB quando 

comparado à população geral e, na PPL a incidência é 100 vezes maior (CHEKESA et al., 

2020; SILVA et al., 2021). Ressalva-se que, devido à exclusão social, iniquidades em saúde e 
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à condição precária de higiene esses ambientes são considerados um importante reservatório 

do bacilo da TB e, consequentemente uma fonte de transmissão (NOGUEIRA et al., 2018).  

Neste sentido, os determinantes têm sido marcados como componentes de extrema 

importância para o controle da doença em todo o mundo visto que a vulnerabilidade social, 

ambientes precários, baixo investimento em políticas de proteção social e a persistência de 

grupos e pessoas em exclusão permitem um declínio das necessidades humanas básicas e 

consequentemente disseminação da doença nestes territórios (FIORATI; ARCÊNCIO; 

SOUZA, 2016).  

Portanto, um dos grandes desafios dos países é conseguir controlar a evolução da TB 

em subpopulações, que apresentam elevadas taxas de incidência, os quais servem como 

reservatórios para a disseminação e perpetuação da doença (MABUD et al., 2019). Segundo 

Breilh (2006) se faz necessário a estruturação e segregação não equitativa do espaço em 

nossos projetos de pesquisa tornando-se indispensável abordar a geografia epidemiológica 

denominado de corepidemas2. 

Devido à magnitude do problema de contenção e eliminação da TB no mundo e o 

aumento significativo das populações vulneráveis a OMS, por meio dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), destaca a importância da implementação da prevenção e 

o tratamento dos transtornos relacionado ao uso de álcool e outras drogas (RAGAN et al., 

2020). Neste sentido, se faz necessário a incorporação de discussões no campo científico e 

social referente a TB e muitos esforços têm sido realizados ao longo dos anos, visando uma 

redução dos índices da TB em todo o mundo.  

Assim, diferentes estratégias de contenção da doença têm sido elaboradas em escala 

global, visando uma diminuição do número de casos bem como o fim da TB. Entre as 

estratégias utilizadas, em 2006 foi lançado a estratégia STOP TB, que teve como premissa 

melhorar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde direcionado para a TB, englobando 

todos os serviços públicos, privados e organizações da sociedade. A estratégia englobou 

principalmente a relação TB HIV e tuberculose-multidroga resistente (TB-MDR) (WHO, 

2015).  

Já em 2014, foi aprovada a Estratégia global e metas para a prevenção, atenção e 

controle da TB, denominada End TB strategy, no Brasil cuja tradução é o Fim da TB. 

Representou um grande marco para os avanços em caráter mundial e para os países com uma 

                                                           
2 Construto de base geográfica-social criado por Jaime Breilh. 
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maior carga da doença visto que se firmou o compromisso para a eliminação da TB até 2050 

(menos de 1 caso para cada 100.000 habitantes). A estratégia End TB tem como missão “um 

mundo livre da TB: zero morte, zero casos novos e zero sofrimento devido à TB” cujo 

objetivo é o fim da epidemia global da TB (BRASIL, 2017).  

Para alcançar os objetivos e metas propostas pela OMS ao enfretamento da TB são 

vislumbrados esforços globais, nacionais, estaduais, regionais e municipais para que seja 

possível alcançar a redução da carga da TB para o período que compreende os anos 2016 a 

2035 e a eliminação da doença. 

As metas, para cumprimento em 2035, são: 

 Reduzir o coeficiente de incidência em 90,0%, comparado com 2015; 

 Reduzir o número de óbitos por tuberculose em 95,0%, comparado com 2015 

Para que seja possível alcançar as metas a estratégia prevê o estabelecimento e a 

adoção dos países de três pilares que irão auxiliar na implantação das ações. O primeiro é 

direcionado para a atenção e a assistência de saúde ao paciente, o segundo ao componente 

social e o terceiro direcionado para o desenvolvimento de pesquisa científicas na área e 

inovação (WHO, 2014).  

Estes três pilares são descritos e definidos por Lienhardt (2016): 

1) Integração dos cuidados e prevenção centrada ao paciente:  

 Diagnóstico precoce de TB incluindo acesso universal aos testes de suscetibilidade às 

drogas e rastreamento sistemático/acompanhamento de contatos e de grupos de alto 

risco;  

 Tratamento de todas as pessoas com TB incluindo TB Droga-resistente (TB-DR) e 

suporte ao paciente;  

 Ações colaborativas entre os programas TB e HIV e gerenciamento e a gestão das 

comorbidades;  

 Tratamento preventivo/profiláticos de pessoas de alto risco de adoecer por TB e 

vacinação contra TB. 

2. Políticas ousadas e sistema de informação integrados incluindo ações de proteção social aos 

pacientes e recomendações de acesso universal à saúde: 

 Compromisso político com recursos adequados para a atenção à TB e prevenção da 

doença; 
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 Engajamento das comunidades, sociedade civil organizada e a integração entre os 

sistemas públicos de saúde e privado;  

 Política de sistema universal e esquemas regulatórios/sistemáticos para a notificação 

dos casos, qualidade dos registros, qualidade e uso racional dos medicamentos e 

controle da infecção; 

 Proteção social, alívio da pobreza e ações direcionadas aos determinantes sociais da 

TB.  

3. Intensificação das pesquisas, ações de inovação, e incorporação de novas tecnologias:  

 Descoberta, desenvolvimento e rápida implementação de novas ferramentas, 

intervenções e estratégias;  

 Pesquisa para otimizar a implementação, impactar e promover inovações.  

Uma grande diferença da End TB strategy para as outras políticas já implementadas é 

que ela direciona as ações a serem desenvolvidas por meio da inclusão de medidas de 

tratamento, inclusão de populações vulneráveis e traz a pesquisa como eixo estratégico no 

cumprimento dessas metas. Ademais, frisa o desenvolvimento de pesquisas como estratégia 

fundamental para a incorporação de novas ferramentas de tratamento, de prevenção, 

diagnóstico e cura (LIENHARDT et al., 2016).  

Embora a questão da TB e uso de álcool, tabaco e outras drogas seja prioritária para se 

pensar nas políticas de eliminação da doença é um tema ainda pouco explorado na literatura 

científica sob uma perspectiva dos territórios vulneráveis e tendências. 

Evidenciar territórios e/ou áreas críticas é crucial para avançar com a equidade em 

saúde, pois na medida em que esses territórios são identificados, mais evidências são 

fornecidas para subsidiar políticas públicas e possibilidades de investimento: na estrutura dos 

serviços de saúde, na articulação entre os setores relacionados, principalmente e 

prioritariamente para proteção social dos vulneráveis ou na adoção de um sistema de 

vigilância e sentinela. O estudo também se reveste de importância ao conformar um painel de 

sínteses de evidências para as políticas direcionadas à saúde, corroborando assim para 

definições/delineamento de planos estratégicos a nível macro, meso e micro/local e assim, 

para eliminação da TB (BRASIL, 2020).  

Há diferentes recursos em geoepidemiologia que podem ser utilizados para evidenciar 

territórios-chave para o controle da TB, e assim alvo para ações em saúde coletiva. Destaca-se 

que a epidemiologia social se ancora ao conceito de território, esse entendido enquanto 
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processo, em constante transformação pela dinamicidade das famílias e comunidade 

(BREIHL, 2015). Enquanto a epidemiologia tradicional insiste em olhar para os indivíduos e 

seus fatores de risco, na epidemiologia social, o território constitui objeto de práxis das ações 

e serviços de saúde. Nessa lógica, e numa perspectiva de coletividade, devem ser 

estratificados os gradientes de risco, dosadas às necessidades de saúde que se materializam no 

cotidiano desses territórios, para alcance da equidade. Esses territórios são expressões do 

cotidiano das famílias e comunidades, das suas vulnerabilidades e desigualdades e, portanto, o 

uso da análise espacial é para realizar as cartografias e captar as paisagens dessas realidades, o 

que tem efeito visível bastante significativo perante aos gestores e trabalhadores de saúde.  
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2 MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA  
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2. MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA – SCOPING REVIEW 

Para sustentar a hipótese, evidenciar a lacuna de conhecimento e subsidiar a 

construção metodológica deste estudo, optou-se pelo desenvolvimento de um mapeamento 

sistemático da literatura, do tipo scoping review. Visando assim, obter uma ampla literatura 

das publicações cientificas em âmbito mundial referente ao consumo de álcool, tabaco e 

outras drogas entre pacientes diagnosticados com TB.  

 

2.1 Planejamento do scoping review  

Para a construção deste Scoping Review seguiu-se as etapas propostas por Arksey e 

’Malley (2005) e Levac et al., (2014) sendo conduzido em seis etapas: 1) Identificação, 

formulação da pergunta de pesquisa/investigação; 2) Identificação dos estudos e estratégia de 

busca; 3) Seleção dos estudos/Triagem; 4) Leitura e extração dos dados; 5) Análise dos 

resultados; 6) Consulta aos especialistas. E seguiu as recomendações propostas pela Preferred 

Reporting Items for Systematic and Meta-Analyses, Protocol (PRISMA-P) (SHAMSEER et 

al., 2015). 

A presente revisão objetivou mapear as publicações relacionadas ao consumo de 

álcool, tabaco e drogas ilícitas entre pessoas com diagnóstico de tuberculose e sua associação 

à infecção, adoecimento e ou tratamento? 

Para a elaboração e estruturação da questão de pesquisa utilizou-se a estratégia do 

acrômio “PEO” cujo significado consiste em População, Comparação/Conceito e 

“Outcomes” Resultados. O Quadro 1, apresenta os componentes estabelecidos para a 

formulação da pergunta de pesquisa.  

 

Quadro 1 - Componentes da questão de pesquisa  

Descrição Acrônimo Componentes da pesquisa 

População P Adultos 

Conceito/contexto E Álcool, tabaco e outras drogas 

“Outcomes” Resultados O Tuberculose 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2021.  
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No mapeamento sistemático da literatura, elaborou-se a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as evidências científicas relacionadas ao consumo de álcool, tabaco e drogas 

ilícitas com a TB? Entre àqueles com TB e uso abusivo de drogas, quais foram os desfechos? 

Visando uma maior abrangência durante a estratégia de busca nas bases de dados, 

foram selecionados os descritores disponibilizados por meio do Mesh terms. Após a seleção 

dos descritores, eles eram combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Estrutura da estratégia de busca, segundo descritores.  

Descrição 
Componentes da 

pesquisa 
Mesh terms 

População Adultos Adults OR Young Adult 

Conceito/contexto 
Álcool, tabaco e outras 

drogas 

Alcohol Drinking OR Alcoholism OR Street 

Drugs OR Psychotropic Drugs OR Tobacco 

Use OR Tobacco OR Tobacco Use Disorder 

OR Substance-Related Disorders OR 

Marijuana Abuse 

“Outcomes” 

Resultados 
Tuberculose Tuberculosis 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2021. 

 

Adotou como critério de inclusão: literatura nos idiomas português, inglês e 

espanhol, pesquisa com seres humanos, período de 1996 a 2021, população adulta (18 a 65 

anos) e literatura que abordassem a temática TB e álcool, tabaco e drogas ilícitas e não houve 

restrição do método. Excluiu estudos com resultados parciais/preliminares e editoriais.  

Para proporcionar maior amplitude durante a estratégia de busca selecionou-se cinco 

bases de dados eletrônicas multidisciplinares em ciências da saúde, entre elas: PubMed, 

Excerpta Medica Database (EMBASE), Cochrane Library, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), PsycINFO. E, também foi incluída a literatura cinzenta o 

Google acadêmico e o Grey Literature Report. 

Para gerenciar os estudos utilizou-se o Solftware State of the Art through Systematc 

Review (StArt), um solftware que auxilia no desenvolvimento de revisões sistemáticas nas 

etapas de triagem e extração de informações dos artigos selecionados, o StArt foi 
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desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa de Engenharia de Solftware do Departamento de 

Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). 

 

2.1.1 Seleção dos estudos/Triagem  

Durante a etapa de seleção e triagem dos estudos adotou a estratégia recomendada pelo 

PRISMA: 1) Identificação; 2) seleção; 3) Elegibilidade; e 4) Inclusão.  

Portanto, o processo de busca e seleção dos artigos é apresentado na Figura 1, 

utilizando o fluxograma do PRISMA-P, que ilustra a dinâmica do processo de identificação e 

seleção dos artigos para análise. 

 

Figura 1 – Fluxograma das etapas da revisão de literatura de acordo com o diagrama 

PRISMA-P.  

 
Fonte: Adaptado do diagrama PRISMA-P (2015). 
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Na etapa de identificação dos estudos foram incluídos 2.288 artigos selecionados de 

acordo com as bases de dados bem como, excluído os estudos duplicados (n=283) 

permanecendo para a próxima etapa 2.005 artigos.  

Durante a etapa de seleção aplicou-se a triagem sendo utilizado a leitura do título e 

resumo em pares (DCR e MFT) e, quando houve discordância era solicitado auxilio a um 

terceiro avaliador (ARS).  

Para certificação da elegibilidade dos estudos, recorreu-se à leitura na íntegra dos 

432 artigos o qual foi norteado por uma questão chave que direcionava a inclusão ou exclusão 

dos artigos sendo esta (O artigo analisado, possui associação entre tuberculose & álcool, 

tabaco e drogas ilícitas?). Nesta etapa oito autores realizaram a leitura na íntegra (ARS, 

MJQG, JDA, LTC, CD, FP, ECM, KHP) seguindo os seguintes critérios de inclusão já 

descritos.  

Os resultados coletados e evidenciados serão apresentados com o objetivo de agregar 

as novas descobertas do que já tem produzido na área e apresentar os principais achados e 

conceitos referente a temática estudada.  

As evidencias serão apresentadas em formato de mapa e quadro contendo as seguintes 

questões: autor/ano de publicação, título, objetivo, país no qual o estudo foi desenvolvido, 

tipo de droga abordado, tipo de estudo, amostra, período de estudo e principais resultados. 

 

2.2 EVIDÊNCIAS DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

Ao analisar as publicações incluídas neste scoping, identificamos que entre os 62 

estudos houve maior número de publicações relacionadas a TB e álcool (n=27;43,5) seguido 

pelo poliuso de drogas (n=20;32,3%), tabaco (n=oito;12,9%) e drogas ilícitas (n=sete;11,3%).  

 

Distribuição espacial das publicações  

A distribuição espacial das publicações de TB associados ao consumo de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas estão apresentadas na Figura 2, sendo assim, o Brasil e Estados 

Unidos da América foram os que mais desenvolveram pesquisa na temática (n=nove) 

publicações, seguido por, Reino Unido (Inglaterra e Escócia) (n=seis) e África do Sul, China 

e Espanha (n=quatro). Vale ressaltar que entre os países que possuem uma alta taxa de TB, 

apenas o Brasil e a África do Sul possuem publicações sobre este assunto.  
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Figura 2 – Distribuição espacial das publicações de acordo com o país que desenvolveu a 

pesquisa associada a TB com álcool, tabaco e outras drogas, 2021.  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2021. 

 

Quando identificadas as publicações associadas ao consumo de álcool (Figura 3/A) 

nota-se uma maior presença de publicações na América do Sul e Norte (Brasil e Estados 

Unidos da América) e na Índia. Referentes às publicações relacionadas ao tabaco (Figura 3/B) 

identifica um maior número de pesquisas na Ásia (China e Irã). Já ao analisar as drogas 

ilícitas (Figura 3/C) nota-se um maior contingente de publicações na América do Norte 

(Estados Unidos da América) e Ásia (China). E, o poliuso de drogas na América do Sul 

(Brasil) e Ásia (Índia) (Figura 3/D).  
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Figura 3 – Distribuição espacial das publicações da TB relacionada ao tipo de droga (álcool, 

tabaco, drogas ilícitas e poliuso de drogas).  

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2021. 

 

Caracterização dos estudos  

Ao visualizar a Figura 4, observa-se que de 1996 a 2021 há uma curva crescente 

quanto às publicações relacionadas a TB e o uso/consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas. 

Ocorreu um maior número de publicações no ano de 2012 (n=seis), 2013 e 2016 (n=cinco) e 

entre os anos de 2017 a 2020 um período estacionário ambos com quatro publicações.   
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Figura 4 - Distribuição temporal das publicações de tuberculose associadas ao consumo de 

álcool, tabaco e outras drogas.  

 
Fonte: elaborado pelo próprio autor, 2021. 

 

Pode-se observar que o International Journal of Tuberculosis and Ling Disease foi o 

periódico com um maior número de publicações na área, seguido pela Plos One e Jornal 

Brasileiro de Pneumonia (n=12, quatro e três respectivamente). Quanto ao desenho do estudo, 

o de tipo transversal foi o mais utilizado (n=20), seguido do coorte (n=15), e em menor 

escala, o caso-controle e descritivo (ambos n=seis) e ensaio clínico randomizado (n=5). Entre 

a população estudada, a média de número de participantes foi de 8.422,70, variando entre 12 

participantes e 313.502. Ao analisar os estudos de revisão de literatura, houve uma média de 

39,33 artigos. Quando identificada a fonte de dados/local, houve predomínio de dados 

secundários obtidos do Sistema de Informação referente à TB e de prontuários de pacientes 

(n=13) bem como, de entrevistas com participantes de programa de tratamento de TB (n=10) 

e de clínicas de saúde especializada em TB (n=oito). E, quanto àqueles longitudinais, do tipo 

de coorte, o período do segmento foi em média de 3,58 anos (mínima de 1 e máxima de 19 

anos) (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura.   

ID Autores/Ano   Revista  Desenho do estudo  População  Fonte de dados  

Período 

do 

estudo  

763 Thomas B. et al. 2017 
Int J Tuberc Lung 

Dis. 

Ensaio Clínico 

Randomizado  
872 Clínica de saúde especializada em TB  1 ano 

262 Aryanpur M. et al. 2016 
BMC infectious 

diseases  

Ensaio Clínico 

Randomizado  
210 Clínica de saúde especializada em TB 1 ano  

402 Peltzer K. et al. 2013 BMC Public Health 

Ensaio Clínico 

Randomizado  
1.196 Unidade de saúde  1 ano 

386 Nyamathi A. et al. 2008 Nurs Res 

Ensaio Clínico 

Randomizado  
520 Abrigos para sem-teto 5 anos 

4719 

Malotte 

CK, Hollingshead 

JR , Rhodes F.1999 

Am J Prev Med 
Ensaio Clínico 

Randomizado  
1.078 Recrutados por meio de técnicas de rua 2 anos 

68 Zvolska K. et al. 2020 Tob Induc Dis Revisão sistemática  36 artigos  Base de dados 19 anos  

6 Wang MG. et al. 2018 Infect Drug Resist 
Revisão sistemática 

e meta-análise 
33 artigos  Base de dados 

Não 

mencion

ou  

Cont3

45 

Simou E, Britton J, 

Leonardi-Bee J. 2018 

Int J Tuberc Lung 

Dis. 

Revisão sistemática 

e meta-análise 
49 artigos  Base de dados 13 anos  

Contínua 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peltzer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23902931
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3100804/
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ID Autores/Ano   Revista  Desenho do estudo  População  Fonte de dados  

Período 

do 

estudo  

78 Li SP. et al. 2013 Int J Tuberc Lung Dis Qualitativo  12 
Centros de reabilitação compulsória de 

drogas 
1 ano 

200 Awaisu A. et al. 2011 
Subst Abuse Treat 

Prev Policy 
Quase-experimental  86 Clínica de saúde especializada em TB 1 ano 

937 
Ramakrishnan J. et al. 

2021 
Indian J. Tuberc. Coorte 1167 Sistema de informação referente a TB  4 anos  

11 Thomas, BE. et al. 2019 Plos One  Coorte  455 Sistema de informação referente a TB 2 anos 

134 Ma Y. et al. 2019 
Eur J Clin Microbiol 

Infect Dis 
Coorte 1.256 Unidades de Policlínicas  3 anos  

2926 
Pelissari DM, Diaz-

Quijano FA. 2018 
Arch Public Health Coorte 77.212 Sistema de informação referente a TB 4 anos  

454 Silva MR. et al. 2017 

Epidemiology 

& Infection 
Coorte 287 Sistema de informação referente a TB 1 ano 

437 Ranzani OT. et al.  2016 BMC medicine  Coorte 61.817 Sistema de informação referente a TB 4 anos 

55 Haye B. et al. 2012 Int J Tuberc Lung Dis Coorte 2.419 Sistema de informação referente a TB 6 anos 

125 
Siemion-Szczesniak I; 

Kus J. 2012 

Pneumonol Alergol 

Pol 
Coorte 1.396 Prontuários  

5 anos 

 

 

 

Contínua 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6042349/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29173226
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ID Autores/Ano   Revista  Desenho do estudo  População  Fonte de dados  

Período 

do 

estudo  

4235 Miller AC. et al. 2012 Int J Tuberc Lung Dis Coorte 407 Programa de tratamento de TB 4 anos  

4266 Suhadev M. et al. 2011 Plos One  Coorte 490 Clínica de saúde especializada em TB 2 anos 

4291 Millet JP. et al. 2011 Plos One  Coorte 762 Programa de tratamento de TB 1 ano 

359 
Suárez-García I. et al. 

2009 

Eur J Clin Microbiol 

Infect Dis 
Coorte 369 Prontuários  9 anos 

387 
Vieira AA; Ribeiro AS. 

2008 
J. bras. pneumol Coorte 360 Prontuários  1 ano 

142 Craig GM. et al. 2007 J Adv Nurs Coorte 250 Prontuários  2 anos 

4372 Kolappan C. et al. 2006 

Bulletin of the World 

Health Organization 
Coorte 2674 Programa de tratamento de TB 1 ano 

26 
Nguipdop-Djomo P. et 

al. 2020 

Sci Rep Caso-controle  3.482 Sistema de informação referente a TB 2 anos  

158 Zetola NM. et al. 2012 Int J Tuberc Lung Dis Caso-controle  114 Clínica de saúde especializada em TB 1 ano 

119 
Campani ST; Moreira JS; 

Tietbohel, 2011 
J. bras. pneumol. Caso-controle  2.098 Unidade Básica 2 anos 

4322 Duarte CE. et al. 2009 

J Epidemiol 

Community Health 
Caso-controle  313.502 Sistema de informação referente a TB 4 anos 

4373 Mathew TA. et al. 2006. Int J Tuberc Lung Dis Caso-controle  1.916 Programa de tratamento de TB 1 ano 

Contínua 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22507895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suhadev%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21611189
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%C3%A1rez-Garc%C3%ADa%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18830725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%C3%A1rez-Garc%C3%ADa%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18830725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolappan%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16878229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguipdop-Djomo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32221405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguipdop-Djomo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32221405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7101386/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duarte%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19066188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mathew%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16898369
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ID Autores/Ano   Revista  Desenho do estudo  População  Fonte de dados  

Período 

do 

estudo  

4376 
Wang W; Xiao H; Lu G, 

2006. 

J Psychoactive Drugs Caso-controle  1.916 Prontuários  1 ano 

460 Hermosilla S. et al. 2017 Plos One  Ecológico  744 Prontuários  2 anos 

4030 Smith CM. et al. 2017 Euro Surveill  Ecológico  508 Sistema de informação referente a TB 19 anos 

90 Ribeiro ML. et al. 2013 Int J Tuberc Lung Dis Ecológico  14.874 Sistema de informação referente a TB 4 anos  

30 Marshall AA. et al. 2020  Tob Induc Dis Transversal  13.934  Unidades de Saúde  1 ano  

64 
Thummar PD, Rupani 

MP, 2020 
Alcohol Transversal  200 Programa de tratamento de TB 1 mês 

221 Lampalo M. et al. 2019 Acta Clin Croat Transversal  464 Clínica de saúde especializada em TB 2 anos  

7 Kombila UD. et al.  Rev Mal Respir Transversal  165 Clínica de saúde especializada em TB 8 meses 

400 
Jiménez-Fuentes MÁ. et 

al. 2016 

BMC infectious 

diseases  
Transversal  5.846 Sistema de informação referente a TB 7 anos 

4083 Ben AJ. et al.2016 
Medecine et maladies 

infectieuses  
Transversal  352 Prontuários  1 ano  

4102 Aryanpur M. et al. 2016 Tanaffos Transversal  1.127 Unidade de saúde 2 anos  

153 Hermosilla S. et al. 2015 Public Health  Transversal  728  
Centro de referência do programa de troca 

de seringas 

1 ano  

Contínua 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mathew%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16898369
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mathew%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16898369
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hermosilla%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28249005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28251890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ribeiro%20Macedo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24125446
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ID Autores/Ano   Revista  Desenho do estudo  População  Fonte de dados  

Período 

do 

estudo  

214 
Veerakumar AM. et al. 

2015 

The Indian journal of 

tuberculosis  
Transversal  235 Unidade de saúde 1 ano  

876 Volkmann T. et al. 2015 Int J Tuberc Lung Dis Transversal  207.307 Sistema de informação referente a TB 3 anos 

4131 
Sanches I, Carvalho A, 

Duarte R, 2015 

Revista portuguesa de 

pneumologia  
Transversal  386 Clínica de saúde especializada em TB  4 anos 

930 

Przybylski G; 

Dabrowska A; Trzcinska 

H, 2014 

Med Sci Monit Transversal  2.025 Prontuários  9 anos  

4172 Peltzer K, 2014 S. Afr. j. psyc. Transversal  4.900 Unidade de saúde 1 ano  

327 Cois A; Ehrlich R. 2013 BMC Public Health Transversal  8.115 Sistema de informação referente a TB 1 ano 

279 Peltzer K. et al. 2012 
Int J Environ Res 

Public Health 

Transversal  4.935 Unidade de saúde 1 ano 

334 Oeltmann JE. et al. 2009 Arch Intern Med Transversal  153.268 Clínica de saúde especializada em TB 9 anos 

414 Story A. et al. 2007 Thorax  Transversal  1995 Prontuários  1 ano 

4354 Kolappan C. et al. 2007 Int J Tuberc Lung Dis Transversal  429  Vilarejos em um distrito do sul da Índia 2 anos 

320 
LoBue PA; Moser KS. 

2003 

Am J Respir Crit Care 

Med 
Transversal  3.788 Programa de tratamento de TB 

3 anos 

Contínua 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volkmann%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25519800
https://www.researchgate.net/profile/Karl_Peltzer
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499864/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499864/
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ID Autores/Ano   Revista  Desenho do estudo  População  Fonte de dados  

Período 

do 

estudo  

426 Riley ED. et al. 2002 J Urban Health.  Transversal  691 Programa de tratamento de TB  1 ano 

24 
Marina JG, Pinto Junior 

VL. 2019 

Epidemiol. Serv. 

Saúde 
Descritivo  1.574 Sistema de informação referente a TB 1 ano  

4198 
Alavi-Naini R. et al. 

2013 

J Res Med Sci Descritivo  715 Prontuários  9 anos 

4216 
Kattan JA, Sosa LE, 

Lobato MN. 2012 
Int J Tuberc Lung Dis Descritivo  320 Programa de tratamento de TB 2 anos 

222 
Fiske CT, Hamilton CD, 

Stout JE. 2009 
J Infect Descritivo  5.556 Programa de tratamento de TB  12 anos 

161 Franke MF. et al. 2008 Clin Infect Dis. Descritivo  671 Prontuários  2 anos 

4399 
Malakmadze N. et al. 

2005  

Clin Infect Dis Descritivo  26 Prontuários  1 ano 

4352 Severo NPF. et al. 2007 J. bras. pneumol Observacional 1.787 Prontuários  10 anos 

432 
Altet-Gômez MN. et al. 

2005 

Int J Tuberc Lung Dis Observacional 13.038 Programa de tratamento de TB 6 anos 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2021. 

 

Conclusão  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riley%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11937620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3456382/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alavi-Naini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23901338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alavi-Naini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23901338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3719227/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3821978/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577177/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malakmadze%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15668858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malakmadze%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15668858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altet-G%C3%B4mez%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15830749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altet-G%C3%B4mez%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15830749
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No Quadro 4, estão ostentados os principais resultados evidenciados durante a leitura 

na íntegra dos artigos bem como, sintetizados de acordo com as seguintes categorias: Relação 

TB e álcool e suas complicações;  

 

Álcool  

Evidenciou-se que o álcool é um fator de risco e aumenta as chances para o 

desenvolvimento de TB (ID: 55, 125, 214, 327, 345, 876, 4131 e 4266), bem como o 

consumo excessivo de álcool (ID: 279 e 454). Entre as pessoas que fazem consumo excessivo 

episódico de álcool, teve-se uma maior probabilidade de TB pulmonar, cáries na radiografia 

de tórax, esfregaços positivos de escarro e morte durante o tratamento (ID: 223 e 876). E o 

consumo de álcool aumenta, cerca de 1,90, as chances de desenvolver TB doença (ID: 345). 

O álcool entre os pacientes diagnósticos com TB se associou negativamente com o 

tratamento considerado: os atrasos de consultas recorrentes (ID: 4083), insucesso e menores 

taxas de adesão (ID: 55, 90, 125, 320, 437, 930 e 4235), internações (ID: 4352), óbito (ID:90, 

876, 4216 e 4322). E uma associação para o desenvolvimento de TB-MDR (ID: 158 e 359) e 

reação adversa a medicamentos (ID: 930).  

Também evidenciou que estudos de intervenção apresentaram resultados favoráveis 

no tratamento, o qual obteve quatro vezes maior possibilidade de ter um desfecho favorável 

(ID: 402 e 763). Desta forma, intervenções quanto ao consumo álcool pode ser eficazes para 

garantir resultados favoráveis e adesão ao tratamento da TB, assim como a estratégia de 

entregar de folhetos educativos sobre o consumo racional de álcool é um componente que 

auxilia na conclusão do tratamento. Nota-se também que quando ocorre o Tratamento 

Diretamente Observado (TDO) o abandono diminui significativamente (ID: 387).  

 

Tabaco  

O consumo de tabaco esteve relacionado: ao diagnóstico da TB, diagnóstico tardio, 

abandono e óbitos (ID: 6, 30, 134, 400, 432, 4172 e 4198). Evidenciou-se que o diagnóstico 

da TB não foi considerado como um fator motivador ou provocou intensão para a cessação do 

tabagismo (ID: 4102). E O hábito de fumar se associou a um risco aumentado de DR-TB 1,57 

(ID:6), falha do tratamento e morte (ID: 134).  
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Com relação às pessoas que eram fumantes, observou mais chance para o 

desenvolvimento de doenças: pulmonares e lesões cavitárias, além de estarem mais propensas 

a requerer hospitalização e com um período mais prolongado (ID: 432). 

Também foram evidenciadas as características positivas quanto ao desenvolvimento 

de intervenção entre: usuários de tabaco, com intervenção combinada e grupo de 

aconselhamento breve apresentou 35 vezes e 7 vezes mais chances de não ser fumante ativo 

em cada momento do tratamento (ID: 262).  

No tocante aos facilitadores para a cessação do tabagismo, ocorreu por: 

aconselhamento comportamental personalizado, oferta de farmacoterapia, lares sem fumo e 

uma consciência razoável dos riscos associados ao fumo. As barreiras incluíam: o desejo por 

um cigarro, baixo nível de educação, desemprego, fácil acesso ao tabaco no ambiente 

hospitalar, falta de conhecimento sobre estratégias para parar de fumar e espaço e privacidade 

limitados nas clínicas (ID: 68).  

 

Drogas ilícitas  

A respeito dos pacientes usuários de drogas ilícitas, observou-se que: cocaína, crack, 

heroína e drogas injetáveis foram as mais identificadas entres os estudos analisados (ID: 454, 

4376 e 4719). Ao comparar as características das pessoas com TB que fazem uso de drogas 

ilícitas, nota-se uma maior prevalência em pessoas do sexo masculino e negros. No entanto a 

razão de chances para a falha no tratamento foi de 1,5 vezes maior no sexo masculino e 2,4 

vezes maior no feminino, notando assim uma proporção maior entre as mulheres (ID: 334).  

O uso de drogas esteve associado à interrupção do tratamento da TB (ID: 78) Os 

usuários de crack apresentaram maiores chances (OR 12,25 - IC95% 3,04-49,26) de abandono 

de tratamento (ID: 334, 454). Os usuários de heroína possuem sintomas mais graves de TB 

tais como: mais zonas de lesão encontradas nas radiografias do tórax, maiores taxas de 

tuberculose de escarro positivas e piores efeitos de tratamento (ID: 4376). O uso de drogas 

ilícitas também apresentou uma maior relação para a resistência a medicamentos (OR 3,5 – 

IC95% 1,6-7.7) (ID: 414). 

 

Poliuso de drogas  

Com relação aos usuários de mais de um tipo de substância psicoativa, visualiza-se 

piores desfecho durante o tratamento da TB (ID: 26 e 386), insucesso/abandono do tratamento 
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(ID: 119, 161 e 2926), risco de morte (ID: 937, 4198, 4291 e 4373), aumento da 

hospitalização, falha nos retornos e consultas especializada, tratamento prolongado e lesões 

pulmonares mais avançadas, bilaterais e com cavitação (ID: 7 e 142).  

O consumo combinado de álcool e tabaco se associa a resultados desfavoráveis do 

tratamento (ID: 134), desenvolvimento de tuberculose pulmonar, sua recorrência (ID: 221) e 

TB-DR (ID: 24).  

Evidencia-se que o desenvolvimento de intervenção entre os usuários de drogas 

apresentou melhores taxas de conclusão do tratamento 91% e melhorou significativamente a 

adesão ao tratamento da infecção por TB (ID: 386). 
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Quadro 4 - Descrição dos estudos incluídos no Scoping Review (2000-2021). 

ID Título  Objetivo  Principais Resultados  

763 

Alcohol intervention strategy 

among tuberculosis patients: a 

pilot study from South India 

Gerar evidências sobre a viabilidade de 

usar uma intervenção alcoólica em um 

programa de TB 

A proporção de pacientes com resultados de tratamento 

favoráveis foi maior na intervenção do que no grupo de controle 

(87% vs. 62%, P = 0,04). A adesão geral ao tratamento anti-TB 

foi significativamente maior no grupo de intervenção (P = 0,02). 

Bem como, o grupo de intervenção teve quatro vezes maior 

possibilidade de ter um desfecho favorável do que aqueles no 

grupo de controle (OR 3,9, IC95%: 1,0-15,3). As intervenções 

do álcool podem ser eficazes para garantir resultados favoráveis 

ao tratamento da TB e adesão. 

 

262 

A randomized controlled trial 

of smoking cessation methods 

in patients newly-diagnosed 

with pulmonary tuberculosis. 

Avaliar a eficácia de dois métodos de 

cessação do tabagismo em pacientes 

com TB pulmonar diagnosticados 

recentemente. 

O grupo de intervenção combinada e o grupo de aconselhamento 

breve, respectivamente, tiveram 35 vezes (p <0,001, OR = 

35,26, IC 95% = 13,77-90,32) e 7 vezes (p <0,001, OR = 7,14, 

IC 95% = 2,72-18,72) mais chances de não ser fumante ativo em 

cada momento, comparado ao grupo controle. 

 

402 

Screening and brief 

interventions for hazardous 

and harmful alcohol use 

among patients with active 

tuberculosis attending 

primary public care clinics in 

South Africa: results from a 

cluster randomized controlled 

trial 

Realizar um estudo de controle 

randomizado por cluster para avaliar a 

eficácia do SBI para transtornos por 

uso de álcool entre pacientes com TB 

em clínicas públicas de atenção 

primária. 

 

 

 

A triagem de álcool e o fornecimento de folheto de educação em 

saúde sobre o consumo racional de álcool, realizado no início do 

tratamento antituberculose em serviços de atenção primária, 

podem ser eficazes na redução do consumo de álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

Continua  
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ID Título Objetivo Principais Resultados 

386 

Efficacy of nurse case-

managed intervention for 

latent tuberculosis among 

homeless subsamples 

Determinar se uma intervenção 

gerenciada por caso de enfermeiro 

validada com incentivos e rastreamento 

melhoraria a adesão ao tratamento 

latente da infecção por tuberculose em 

subamostras de pessoas sem-teto com 

características previamente 

identificadas na literatura como 

preditivas de não adesão. 

Usuários diários de drogas, participantes com histórico de uso de 

drogas injetáveis e usuários diários de álcool apresentaram taxas 

de conclusão particularmente ruins, mesmo no programa de 

intervenção gerenciado por enfermeiras (48%, 55%, 54% e 50%, 

respectivamente). No entanto, a intervenção alcançou uma taxa 

de conclusão de 91% para os moradores de abrigos e melhorou 

significativamente a adesão ao tratamento da infecção por 

tuberculose latente em 9 dos 12 subgrupos testados (OR: 2,51 a 

10,41), incluindo usuários diários de álcool e drogas  

 

4719 

Monetary versus 

nonmonetary incentives for 

TB skin test reading among 

drug users 

Comparar os efeitos de incentivos 

monetários versus não monetários e 

uma intervenção educacional baseada 

na teoria sobre o retorno da leitura do 

teste cutâneo de TB em uma amostra 

de usuários ativos de cocaína e crack 

ativos recentemente recrutados e 

determinar a prevalência de infecção 

por TB.  

 

Cocaína, crack foram as drogas mais comumente usada entre os 

pacientes com TB, 77% relatou uso de crack, 11% uso de drogas 

injetáveis e 12% uso de drogas injetáveis e crack dentro dos 

últimos 90 dias.  

68 

 A narrative review of 

facilitators and barriers to 

smoking cessation and 

tobacco-dependence 

treatment in patients with 

tuberculosis in low- and 

middle-income countries 

Identificar os prováveis facilitadores e 

barreiras para a cessação do tabagismo 

para pacientes com TB em países de 

baixa e média renda  

Os facilitadores identificados incluíram intervenções breves e 

repetidas, aconselhamento comportamental personalizado, oferta 

de farmacoterapia, lares sem fumo e uma consciência razoável 

dos riscos associados ao fumo. As barreiras incluíam o desejo 

por um cigarro, baixo nível de educação, desemprego, fácil 

acesso ao tabaco no ambiente hospitalar, falta de conhecimento 

sobre estratégias para parar de fumar e espaço e privacidade 

limitados nas clínicas.  
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ID Título Objetivo Principais Resultados 

6 

Association between tobacco 

smoking and drug-resistant 

tuberculosi 

Avaliar quantitativamente a associação 

entre DR-TB e tabagismo. 

Encontramos evidências que o tabagismo está associado a um 

risco aumentado de DR-TB (OR 1,57, IC 95% 1,33-1,86). 

Associações também foram encontradas em análises de 

subgrupos: para tuberculose multirresistente (OR 1,49, IC95%: 

1,19 a 1,86) e para qualquer TB-DR (OR 1,70, IC95%: 1,3 a 

2,23); a OR combinada foi 1,45 (IC95% 1,11 a 1,90) para 

tabagismo atual, 2,25 (IC95%: 1,46 a 3,47) para tabagismo 

anterior e 1,56 (IC95%: 1,22 a 1,98) para histórico de 

tabagismo.  

 

345 

Alcohol consumption and risk 

of tuberculosis: a systematic 

review and meta-analysis. 

Realizar uma revisão sistemática e 

metanálise da associação entre o 

consumo de álcool e o risco de 

tuberculose 

Em comparação com pessoas com baixo ou nenhum consumo de 

álcool, o risco de TB em pessoas com alto ou qualquer consumo 

de álcool aumentou em chances relativas de 1,90 (IC 95% 1,63-

2,23). Uma análise conjunta de outros quatro estudos relatando 

taxas de risco (HRs) com um aumento de quase três vezes no 

risco de TB em relação ao consumo de álcool durante o 

acompanhamento (HR 2,81, IC95%: 2,12 a 3,74). Uma análise 

de exposição-resposta mostrou que para cada ingestão diária de 

álcool de 10-20 g, houve um aumento de 12% no risco de TB. 

 

78 

Barriers to tuberculosis care 

for drug users in two 

provinces of China: a 

qualitative study. 

Compreender as barreiras ao 

tratamento da TB entre usuários de 

drogas na China e fornecer 

recomendações de políticas para 

melhorar o controle da TB na 

 

 

 

Mais da metade dos entrevistados que interromperam o 

tratamento antituberculose relataram que isso se devia ao uso de 

Continua  
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população usuária de drogas. drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

200 

The SCIDOTS Project: 

Evidence of benefits of an 

integrated tobacco cessation 

intervention in tuberculosis 

care on treatment outcomes 

Avaliar o impacto da adição da 

intervenção para parar de fumar (SCI) 

ao DOTS convencional para TB nas 

taxas de abstinência do tabaco e nos 

resultados do tratamento da TB 

Ao final de 6 meses, os pacientes que receberam a intervenção 

integrada tiveram uma taxa de sucesso significativamente maior 

em parar de fumar quando comparados aos que receberam o 

tratamento convencional contra a TB isoladamente (77,5% vs. 

8,7%; p <0,001). Ao final do tratamento da TB (6 meses ou 

mais), houve taxas significativamente mais altas de 

inadimplência (15,2% vs. 2,5%; p = 0,019) e falha do tratamento 

(6,5% vs. 0%; p = 0,019) no grupo terapia de curta duração.  

937 

Risk factors for death during 

treatment in pulmonary 

tuberculosis patients in South 

India: A cohort study 

Determinar a proporção de mortes 

durante o tratamento da TB e seus 

fatores de risco entre 

baciloscopia pulmonar positiva Pacient

es com TB com mais de 15 anos. 

Participaram 1167 indivíduos sendo que, 79% eram do sexo 

masculino. Destes, 560 (61%) eram usuários de tabaco e 688 

(75%) relataram consumir álcool. Em uma análise bivariada, uso 

de álcool nos últimos 12 meses (RR 2,03; IC95%: 1,07–3,87) e 

tabagismo (RR 1,87; IC 95%: 1,05–3,36) foram associados a um 

maior risco de morte. 

Continua  
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11 

Smoking, alcohol use disorder 

and tuberculosis treatment 

outcomes: A dual co-

morbidity burden that cannot 

be ignored 

Avaliar o impacto do status de 

tabagismo (nunca, passado e atual) e 

seu efeito combinado com o status de 

uso de álcool, uma vez que ambos são 

altamente prevalentes e provavelmente 

têm interações importantes para 

influenciar os resultados do tratamento 

da TB na Índia. 

Dos 455 inscritos, 129 (28%) tinham história de tabagismo com 

94 (20%) fumantes atuais e 35 (8%) fumantes anteriores. Os 

resultados desfavoráveis do tratamento foram significativamente 

maiores entre os fumantes anteriores e atuais, em comparação 

com os que nunca fumaram. O risco de falha do tratamento foi 

significativamente maior entre fumantes anteriores (aIRR: 2,66, 

IC95%: 1,41 a 4,90, p=0,002), TB recorrente entre os fumantes 

atuais (aIRR: 2,94, IC95%: 1,30 a 6,67, p=0,010) e morte entre 

fumantes anteriores (aIRR: 2,63, IC95%: 1,11 a 6,24, p=0,028) e 

atuais (aIRR: 2,59, IC95%: 1,29 a 5,18, p=0,007). Além disso, o 

efeito combinado do uso indevido de álcool e tabagismo nos 

resultados desfavoráveis do tratamento foi significativamente 

maior entre os fumantes anteriores e fumantes atuais. 

 

 

 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

134 

Effect of alcohol drinking on 

sputum conversion at the end 

of second month and outcome 

of smear-positive pulmonary 

tuberculosis patients 

Descrever a associação fumar ou beber 

e TB, mas não demonstraram o 

impacto do tabagismo e consumo de 

álcool no tratamento da TB 

Em comparação com os que nunca fumaram e bebem, os 

pacientes com TB fumantes e bebedores tinham maior 

probabilidade de apresentar reação adversa ao medicamento (x2 

= 8,480, P = 0,037), menor proporção de absorção de lesões nos 

pulmões (x2 = 10,330, P = 0,016), proporção mais baixa de 

conversão de cultura (x2 = 18,83, P = 0,04) e resultados mais 

desfavoráveis. 

 

2926 

Impact of alcohol disorder 

and the use of illicit drugs on 

tuberculosis treatment 

outcomes: a retrospective 

cohort study 

Estimar o impacto do alcoolismo e do 

uso de drogas ilícitas nos resultados do 

tratamento da TB, considerando a 

interação de ambas as substâncias em 

pacientes do estado de São Paulo, 

De um total de 77.212 pacientes com TB, 22,2% fizeram uso de 

pelo menos uma das substâncias psicoativa durante o 

tratamento, enquanto 17% apresentaram insucesso no tratamento 

da TB. Em comparação com nenhuma exposição a qualquer 

substância, transtorno do álcool sozinho (RR ajustado: 1,48; 

Continua  
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Brasil. IC95%: 1,4 a 1,56), uso de drogas sozinho (RR ajustado: 2,1; 

IC95%: 1,98 a 2,21) e exposição a ambas as substâncias 

(ajustado RR: 2,09; IC95%: 1,97 a 2,21) foram todos associados 

a um maior risco de um resultado malsucedido. O RR ajustado 

de um resultado malsucedido para pessoas expostas a ambas as 

substâncias foi 32,7% (IC95%: 26,8 a 38,2) e 15,8% (IC95%: 

11,5 a 20,1) menor do que o esperado nas escalas multiplicativa 

e aditiva, respectivamente. Entre todos os pacientes com TB, 

15,8% (IC95%: 15 a 16,5) dos resultados malsucedidos foram 

atribuíveis a essas exposições. 

454 

Drug addiction and 

alcoholism as predictors for 

tuberculosis treatment default 

in Brazil: a prospective cohort 

study 

Avaliar os fatores de risco para o 

padrão de tratamento da tuberculose 

(TB) em uma cidade prioritária para o 

controle de doenças no Brasil 

Usuários atuais de crack (OR 12,25 - IC95% 3,04-49,26) foram 

mais propensos a deixar de realizar o tratamento em comparação 

com outros usuários droga mais pesada (OR 5 67, 95 % IC95% 

1,34–24,03). Os consumidores com alto risco de alcoolismo no 

início do tratamento eram mais propensos a abandonar o 

tratamento (OR 2 94, IC 95% 1,08–7,99). 

 

 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

437 

The impact of being homeless 

on the unsuccessful outcome 

of treatment of pulmonary TB 

in Sao Paulo State, Brazil 

Determinar a associação entre falta de 

moradia e resultado do tratamento da 

TB pulmonar (PTB) na SPS. 

O uso de álcool e drogas foi três vezes mais frequente em 

pacientes em situação de rua (43,2% vs 14,4%, 30,2% vs 9,4%, 

P <0,001, respectivamente). Entre os pacientes desabrigados, a 

porcentagem de resultados malsucedidos do tratamento foi de 

57,3% (OR 6,32, IC 95% 5,73-6,97, P <0,001). Perda de 

seguimento (39,0%) e óbito (10,5%) foram os principais 

problemas. O uso de álcool e drogas teve um efeito marcante 

nos resultados malsucedidos do tratamento.  

55 

Tuberculosis and alcohol 

misuse in Scotland: a 

population-based study using      

Identificar, pela primeira vez na 

Escócia, as características 

epidemiológicas dos pacientes com 

Dos 2419 casos de tuberculose em adultos, o uso indevido de 

álcool foi registrado em 426 (18%). Os usuários abusivos de 

álcool eram mais propensos do que os outros casos de 

Continua  
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enhanced surveillance data. tuberculose (TB) que abusam do 

álcool. 

tuberculose a terem TB pulmonar (92% vs. 61%, P <0,001), 

serem positivos para o escarro (74% vs. 58%, P <0,001) e serem 

incluídos no tratamento diretamente observado (30% vs. 3%, P 

<0,001). As taxas de conclusão do tratamento foram 

respectivamente 77% e 79% (P = 0,34) em usuários de álcool e 

outros casos de TB. 

125 

Impacto dos fatores de risco 

social no resultado do 

tratamento em pacientes com 

tuberculose pulmonar positiva 

em cultura (CPPTB) 

Avaliar o impacto dos fatores de risco 

social no resultado do tratamento entre 

pacientes positivos para a cultura 

tratados para tuberculose pulmonar 

ativa em três distritos separados - 

Varsóvia, Gdansk e Siedlce - nos anos 

de 1995 e 2000. 

Havia 85 pacientes com fatores de risco em 1995 e 101 

pacientes em 2000. 80 dos participantes em 1995 e 69 em 2000 

abusaram de álcool. Entre os usuários de álcool, as taxas de 

sucesso do tratamento foram 45,1% em 1995 e 53,6% em 2000. 

Entre os pacientes que não abusaram, as taxas de sucesso foram 

63,8% e 54,1%, respectivamente.  

4235 

Alcohol use and the 

management of multidrug-

resistant tuberculosis in 

Tomsk, Russian Federation 

Investigar a associação entre o 

consumo de álcool durante o 

tratamento da TB-MDR e eventos 

adversos e resultados do tratamento em 

uma coorte de pacientes em Tomsk, 

Rússia. 

Usuários de álcool tiveram resultados menos favoráveis no 

tratamento (OR = 0,28; IC 95% = 0,18-0,45). Entre os 

bebedores, o resultado favorável do tratamento foi associado à 

adesão a pelo menos 80% das doses prescritas (OR = 2,89; IC 

95% = 1,30-6,43)  

 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

4266 

Alcohol use disorders (AUD) 

among tuberculosis patients: 

A study from Chennai, South 

India 

Estimar a prevalência do uso recente de 

álcool entre pacientes com TB que 

frequentam as clínicas da Corporação e 

estimar a prevalência de AUD entre 

pacientes com TB que consomem 

álcool, seus resultados de tratamento e 

explorar os desafios no gerenciamento 

do tratamento da perspectiva de 

profissionais de saúde e pacientes. 

Dos 490 pacientes com TB, 29% (141) consomem álcool. De 

141, estima-se que 48% (68) apresentem baixo risco, 29% (41) 

bebida perigosa, 7% (10) uso nocivo e 16% (22) dependência de 

álcool. E, Idade (> 35 anos), menos escolarizada, renda, estado 

civil (separado / divorciado) foram estatisticamente significantes 

para pacientes com TB com uso de álcool do que aqueles sem 

TB uso de álcool 
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4291 

Predictors of death among 

patients WHO completed 

tuberculosis treatment 

Identificar a probabilidade de morte e 

seus fatores preditivos em uma coorte 

de pacientes com TB tratados com 

sucesso. 

Os preditores de óbito foram: idade entre 41 e 60 anos (FC: 3,5; 

IC95%: 2,1 a 5,7), idade superior a 60 anos (HR: 14,6; IC95%:  

8,9 a 24), abuso de álcool (HR: 1,7; IC95%: 1,2 a 2,4), usuários 

de drogas injetáveis e infectadas pelo HIV (HR: 7,9; IC95%: 4,7 

a 13,3). 

359 

Risk factors for multidrug-

resistant tuberculosis in a 

tuberculosis unit in Madrid, 

Spain 

Descrever os fatores de risco para 

tuberculose multirresistente.  

Fatores associados à TB-MDR na análise multivariada foram: 

tratamento prévio de TB (OR: 3,44; IC95%: 1,58 a 7,50; 

p =0,003), faixa etária 45 a 64 anos (OR: 3,24; IC95%: 1,34 a 

7,81; p=0,009) e abuso de álcool (OR: 0,12; IC95%: 0,03 a 0,55; 

p=0,003). 

387 

Abandono do tratamento de 

tuberculose utilizando-se as 

estratégias tratamento auto-

administrado ou tratamento 

supervisionado no Programa 

Municipal de Carapicuíba, 

São Paulo, Brasil 

Determinar as taxas de não adesão ao 

tratamento entre pacientes participantes 

de um programa municipal de controle 

da tuberculose e identificar as variáveis 

relacionadas à não adesão, dependendo 

do tipo de estratégia de tratamento 

utilizada. 

A taxa de abandono diminuiu significativamente (p < 0,05), de 

13,3% (tratamento auto-administrado) para 5,9% (tratamento 

supervisionado). Na estratégia tratamento auto-administrado, as 

variáveis associadas significativamente ao abandono foram: 

estar trabalhando na informalidade (risco relativo [RR] = 3,06); 

ser caso de retratamento (RR = 2,73); ser alcoolista (RR = 3,10) 

142 
The impact of social factors 

on tuberculosis management 

Examinar o impacto de fatores sociais 

no manejo da tuberculose, incluindo o 

envolvimento com serviços, 

hospitalização e tratamento 

prolongado. 

O aumento da hospitalização foi associado ao desabrigo, uso de 

drogas/álcool e não havia ninguém para lembrá-los das 

medicações (todos p<=0,01). As consultas perdidas associaram-

se ao uso de drogas/álcool e tratamento prévio de TB. O 

tratamento prolongado associou-se ao uso de drogas/álcool; 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

4372 
Mortality of tuberculosis 

patients in Chennai, India 

Medir a taxa de mortalidade e o 

excesso de mortalidade geral, bem 

como identificar grupos de alto risco de 

mortalidade entre uma coorte de 

pacientes com tuberculose atendidos 

em clínicas da Chennai Corporation no 

sul da Índia. 

Pacientes mais jovens, homens, que não compareceram, ou 

falharam nos tratamentos e os fumantes do sexo masculino, 

alcoólatras, apresentaram taxas de mortalidade mais altas. O 

padrão de tratamento, a falha do tratamento e a combinação de 

tabagismo e alcoolismo foram identificados como fatores de 

risco para mortalidade por tuberculose 

 Continua  
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26 

Drug misuse, tobacco 

smoking, alcohol and other 

social determinants of 

tuberculosis in UK-born 

adults in England: a 

community-based case-

control study 

Investiga as associações entre o status 

socioeconômico individual (SES) e 

uma gama de determinantes sociais da 

saúde (incluindo uso indevido de 

drogas, tabagismo, álcool e falta de 

moradia) e o risco de TB em nascidos 

no Reino Unido jovens adultos de 

origem étnica branca. 

Os determinantes sociais de saúde foram considerados como um 

maior risco para a tuberculose independentemente associado ao 

tabagismo, uso de drogas (especialmente drogas injetáveis OR = 

5,67; IC 95%: 2,68, 11,98), situação de rua e privação em nível 

de área. O uso de tabaco e drogas foram, respectivamente, 

responsáveis por 18% e 15% dos casos de TB. 

158 

Alcohol use and abuse among 

patients with multidrug-

resistant tuberculosis in 

Botswana. 

Descrever os padrões de uso de álcool 

em pacientes com TB-MDR e 

determinar se o uso de álcool está 

associado ao desenvolvimento da TB-

MDR no Botsuana. 

Os casos de MDR-TB tiveram uma prevalência de uso de álcool 

na vida de 35,1%, menor do que a de todos os grupos controle 

(P<0,001). Os casos de TB-MDR apresentaram maior 

prevalência em 1 mês de sintomas de dependência de álcool e 

menor prevalência em 1 ano de sintomas de dependência de 

álcool (P<0,01 e P = 0,01, respectivamente). Entre os pacientes 

com TB, o abuso de álcool foi considerado um fator de risco 

para o desenvolvimento da TB-MDR.  

119 

Regime de tratamento de 

tuberculose pulmonar 

recomendado pelo Ministério 

da Saúde do Brasil: preditores 

de não adesão ao tratamento 

na cidade de Porto Alegre, 

Brasil  

Determinar os preditores de não adesão 

ao regime de tratamento da tuberculose 

pulmonar recomendado pelo Ministério 

da Saúde do Brasil, em pacientes 

previamente sem tratamento e com 

tuberculose ativa atendidos na cidade 

de Porto Alegre, Brasil. 

As associações mais significantes para o abandono do 

tratamento foram o etilismo (com ou sem a concomitância de 

uso de drogas ilícitas), a infecção por HIV, o fato de o paciente 

não residir com familiares e o baixo nível de escolaridade.  

 

 

 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

4322 

Factors associated with deaths 

among pulmonary TB  

patients: A case control study 

with secondary data 

Estudar os fatores associados à morte 

em casos incidentes de tuberculose 

pulmonar durante o tratamento. 

O alcoolismo (OR = 1,49; IC 95% = 1,36 - 1,65) e transtorno 

mental (OR = 1,80; IC 95% = 1,43 - 2,27) foram associados 

como fatores de maior risco de morte. 

4373 
Causes of death during 

tuberculosis treatment in 

Identificar fatores de risco e causas de 

morte entre pacientes com TB na 

Os fatores de risco para morte incluíram idade avançada, 

tratamento prévio para TB, resistência a múltiplas drogas e 

Contínua  
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Tomsk Oblast, Russia Rússia. alcoolismo.  

4376 

Case-control retrospective 

study of pulmonary 

tuberculosis in heroin-abusing 

patients in China. 

Observar o significado clínico da 

tuberculose pulmonar em usuários de 

heroína 

Os pacientes com tuberculose pulmonar combinada com 

dependência de heroína apresentaram sintomas clínicos mais 

graves, mais zonas de lesão encontradas nas radiografias do 

tórax, taxas mais altas de tuberculose de escarro positivas e 

piores efeitos de tratamento.  

460 

Identifying risk factors 

associated with smear 

positivity of pulmonary 

tuberculosis in Kazakhstan 

Caracterizar a população positiva para 

esfregaço no Cazaquistão e identificar 

fatores de risco modificáveis 

associados. 

Pacientes com baciloscopia relataram consistentemente taxas 

significativamente mais altas de encarceramento (6,8% vs. 

3,8%), fumaram mais recentemente (22,4% vs. 18,2%). Mostrou 

associações significativas a positividade do esfregaço, 

dependência de álcool, tabaco recente fumado e uso de drogas.   

4030 

Twenty years and counting: 

Epidemiology of an outbreak 

of isoniazid-resistant 

tuberculosis in England and 

wales, 1995 to 2014 

Descrever a evolução do surto no 

tempo e no espaço e discutir 

implicações para o controle futuro da 

tuberculose. 

Entre o período 508 casos foram registrados, apresentando uma 

tendência de declínio. E cerca dois terços dos casos relataram 

fatores de risco social: 45% uso de drogas(n=227), 37% vínculo 

com prisão (n=189), 25% sem-teto (n=125) e 13% dependência 

de álcool (n=64). O tratamento foi concluído em 12 meses em 

52% dos casos (n=206) e foi significativamente menor para 

aqueles com fatores de risco social (p <0,05).  

90 

Treatment outcomes of 

tuberculosis patients in 

Brazilian prisons: a 

polytomous regression 

analysis. 

Descrever as características clínicas e 

epidemiológicas associadas aos 

resultados do tratamento 

antituberculose na população carcerária 

brasileira. 

Presos que abandonaram o tratamento eram mais jovens 

(p<0,001), menos educados (p<0,001) e mais propensos a ser 

alcoólatras (p<0,001); eles eram mais propensos a ter 

tuberculose recorrente ou recidiva (p<0,001) e não estavam sob 

tratamento diretamente observado (p<0,001). Aqueles que 

morreram de TB tendem a ser mais velhos (p<0,001) e 

alcoólatras (p<0,001) e ter TB pulmonar e extrapulmonar. 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

30 

Smoking prevalence among 

tuberculosis patients: A 

crosssectional study in 

Bangladesh and Pakistan 

Estimamos a proporção de pacientes 

com TB que fumam e desejam parar de 

fumar em dois países com alta carga de 

TB, Bangladesh e Paquistão. 

No total, 13.934 pacientes com TB completaram a pesquisa. A 

prevalência de tabagismo nesses pacientes com TB foi estimada 

em 22,5% (IC95%: 21,8 a 23,2). E a prevalência de tabagismo 

na população com TB foi de 8% (RR: 1,49; IC95%: 7,1 a 8,9; 

p<0,01) e 8,3% (RR: 1,24; IC95%: 7,3 a 9,4; p<0,01). 
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64 

The need for a policy on joint 

tuberculosis-alcohol 

collaborative activities in 

India. 

Estimar a prevalência e determinar os 

preditores do uso perigoso de álcool 

entre pacientes com TB pulmonar, 

avaliando a necessidade de atividades 

conjuntas de TB-álcool. 

A prevalência de uso perigoso de álcool entre pacientes com 

tuberculose pulmonar sensíveis a drogas foi de 20% (IC95%:  

15% –26%). Na aplicação de regressão logística múltipla, uso 

regular de tabaco sem fumaça (aOR: 5 IC95%: 1,8 a 14,9, 

p=0,002), história de uso de álcool pelo pai (aOR: 4 IC95%: 1,7 

a 10,2, p=0,002) e residir em um local onde bebida estava sendo 

preparada (aO: 4,8 IC95%: 1,4 a 16,4, p=0,012) foram os 

preditores significativos para o uso perigoso de álcool.  

221 

The role of cigarette smoking 

and alcohol consumption in 

pulmonary tuberculosis 

development and recurrence. 

Determinar a correlação do tabagismo 

e do consumo de álcool com a 

incidência e gravidade da recorrência 

da tuberculose e identificar qual 

comorbidade está mais comumente 

presente em pacientes com tuberculose. 

Do total de pacientes, 57,3% eram tabagistas ativos 

(predominavam os homens 80,8%) e 20,9% eram consumidores 

ativos de álcool. Ambos os fatores de risco, estiveram presentes 

em 15,1% de todos os pacientes. Destes, 30,5% apresentavam 

fatores de risco (20,8% fumantes e 9,7% etilistas), enquanto 

32,5% dos pacientes apresentavam os dois fatores de risco. O 

tabagismo demonstrou ser o fator de risco mais significativo 

para o desenvolvimento de TB pulmonar e sua recorrência. 

7 

Clinical and radiological 

characteristics of pulmonary 

tuberculosis in tobacco 

smokers 

Determinar as características clínicas 

particulares da tuberculose em 

fumantes e identificar os fatores de 

risco. 

Incluímos 165 pacientes com TB pulmonar ativa (59 fumantes 

versus 106 nunca fumantes). O atraso médio para consulta foi 

maior entre os fumantes (90 dias [30-120] versus 60 dias [30-

90]; P <0,0001). Na análise multivariada, o abuso de álcool, o 

aumento da idade, o sexo masculino e um estado retroviral 

desconhecido foram fatores de risco independentes para 

tuberculose pulmonar. Com relação às características da 

radiografia de tórax, os fumantes apresentavam lesões 

pulmonares mais avançadas, bilaterais e com cavitação. 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

400 

Factors associated with 

smoking among tuberculosis 

patients in Spain 

Determinar a prevalência de tabagismo 

e analisar fatores associados em uma 

coorte de pacientes diagnosticados com 

tuberculose (TB) na Espanha entre 

Entre os pacientes com TB os fatores associados ao tabagismo 

foi sexo masculino (OR = 2,26; IC95% 1,97-2,60), origem 

espanhola (OR = 2,79; IC95% 2,40–3,24), alcoolismo (OR = 

2,85; IC95% 2,46-3,31), UDI (OR = 2,78; IC95% 1,48-5,52), 
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2006 e 2013. sem-teto (OR = 1,99; IC95% 1,14–3,57), TB pulmonar (OR = 

1,61; IC95% 1,16-2,24), padrão radiológico cavitário (OR = 

1,99; IC95% 1,43-2,79) e baciloscopia positiva no momento do 

diagnóstico (OR = 1,39; IC95% 1,14; 1,17). 

4083 
Pulmonary tuberculosis: 

Diagnostic delay in Tunisia 

Avaliar os atrasos no diagnóstico da 

TB e identificar os fatores de risco 

associados. 

Atrasos dos pacientes foram mais longos para os homens, 

dependentes de álcool e para os pacientes que já sabiam que 

estavam doentes, aguardam o desaparecimento espontâneo dos 

sintomas, motivos financeiros, atendimento inadequado em 

unidades de saúde ou medo de um diagnóstico grave.  

4102 

Intention to quit smoking and 

associated factors in smokers 

newly diagnosed with 

pulmonary tuberculosis 

Determinar a intenção de parar de 

fumar e seus fatores associados em 

fumantes recém-diagnosticados com 

PTB. 

Dos 248 pacientes fumantes atuais, quando diagnosticado com 

TB, 23,8% deixaram de fumar e 76,2% continuaram fumando. A 

idade média dos pacientes que continuaram fumando foi de 

41,27 ± 12,01 anos. Quanto ao tabagismo 96,8% eram fumantes 

diários, idade de início do tabagismo varia de seis a 45 anos e o 

número de cigarros fumados por dia variou de 0,5 a três maços 

por dia. Após o diagnóstico de TB  52,4% tiveram intenção de 

parar no próximo mês  

153 

Tuberculosis report among 

injection drug users and their 

partners in Kazakhstan 

Associações entre o status de caso de 

TB relatado (raio-x) e características 

sociodemográficas, ambiente de risco e 

status de saúde entre uma população 

usuários de drogas injetáveis de alto 

risco e seus principais parceiros sexuais 

em Almaty, Cazaquistão 

 

 

 

A análise não ajustada encontrou associações significativas entre 

teste de TB ativa positivo e idade acima de 23 anos, sexo 

masculino, escola atendimento por 10 anos, já encarcerado, 

maior duração do uso de drogas, tratamento anterior para abuso 

de drogas ou álcool, apoio social moderado de seu outro 

significativo, uso recente de drogas, drogas já fumadas, 

soropositivos para HIV e soropositivos para hepatite C. 

 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 

214 

Alcohol use disorders among 

pulmonary tuberculosis 

patients under RNTCP in 

urban Pondicherry, India. 

Estudar a prevalência e o padrão de uso 

de álcool entre os pacientes com PTB 

registrados no RNTCP em Pondicherry 

urbana e a associação de várias 

A prevalência de uso de álcool entre os pacientes com TBP no 

momento do diagnóstico foi de 59% e durante o tratamento foi 

de 31,5%. Cerca de 54% dos pacientes com TBP apresentaram 

transtornos por uso de álcool. Entre os bebedores no momento 
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variáveis sociodemográficas com o 

consumo de álcool durante o 

tratamento. 

do diagnóstico (n=139), 80% modificaram e 20% não 

modificaram o uso de álcool mesmo após o diagnóstico de TB. 

A análise univariada mostrou que menor nível de escolaridade, 

grupo ocupacional desempregado foram significativamente 

associados ao uso de álcool (p< 0,05) 

876 

Tuberculosis and excess 

alcohol use in the United 

States, 1997-2012 

Caracterizar o papel do uso excessivo 

de álcool no controle da TB, 

descrevemos a epidemiologia do uso 

excessivo de álcool e TB nos Estados 

Unidos entre aqueles com idade ≥15 

anos. 

O uso excessivo de álcool foi documentado em 31.207 (15,1%) 

de 207.307 pacientes. A prevalência foi maior entre pacientes do 

sexo masculino (20,6%). O uso excessivo de álcool foi 

associado a um resultado positivo de esfregaço de escarro (aOR: 

1,23, IC95%: 1,18 a 1,28) e morte durante o tratamento (aOR: 

1,16, IC95%: 1,10 a 1,22). A taxa de conversão de cultura foi 

maior entre os pacientes sem uso excessivo de álcool (razão de 

risco ajustada 1,20, IC95%: 1,18 a 1,23). 

4131 
Who are the patients with 

extrapulmonary tuberculosis? 

 Identificar fatores de risco associados 

à tuberculose extrapulmonar. 

Entre os pacientes com TB extrapulmonar o alcoolismo foi 

associado a maior risco de TBP. 

930 

Alcoholism and other socio-

demographic risk factors for 

adverse TB-drug reactions 

and unsuccessful tuberculosis 

treatment - data from ten 

years' observation at the 

Centre of Pulmonology, 

Bydgoszcz, Poland 

Determinar os fatores associados a 

resultados malsucedidos e reações 

adversas de TB-medicamento (TB-

ADR) em pacientes com TB na região 

de Kuyavian-Pomeranian, 

especificamente, características 

sociodemográficas e fatores biológicos, 

clínicos, sociais, estilo de vida e acesso 

à saúde  

Na análise multivariada, idade e abuso de álcool permaneceram 

associados à ocorrência de TB-RAM. Os alcoólatras tinham 1,32 

vezes mais risco de TB-RAM do que os pacientes não 

dependentes. A taxa geral de insucesso no tratamento da TB foi 

de 10,5%. Essa taxa foi significativamente maior entre pacientes 

mais velhos, alcoólatras e pessoas com menor escolaridade. Na 

regressão logística multivariada revelaram que a idade, o uso 

abusivo de álcool e a escolaridade foram independentemente 

associados ao insucesso no tratamento da TB. O vício em álcool 

também aumentou em 84% as chances de um tratamento de TB 

malsucedido. 

 

 

ID Título Objetivo Principais Resultados 
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4172 

Conjoint alcohol and tobacco 

use among tuberculosis 

patients in public primary 

healthcare in South Africa 

Determinar a prevalência e os fatores 

associados ao uso conjunto de álcool e 

tabaco em pacientes com tuberculose 

na África do Sul. 

Cerca de 10,1% dos pacientes com TB eram usuários de álcool 

perigosos, nocivos ou dependentes de álcool e usuários de 

tabaco diários ou quase diários. A proporção de usuários de 

tabaco diários ou quase diários entre os usuários perigosos, 

nocivos ou dependentes de álcool foi de 48,9%. Na análise 

multivariada, sexo masculino, etnia de cor, menor escolaridade e 

maior pobreza, status de paciente em retratamento para TB e não 

adesão ao medicamento anti-TB foram associados a um maior 

risco para o uso conjunto de álcool e tabaco. 

327 

Problem drinking as a risk 

factor for tuberculosis: a 

propensity score matched 

analysis of a national survey. 

Contribuir para a compreensão do 

papel da confusão na associação 

observada entre problema de bebida e 

TB. 

A razão de chances de TB entre bebedores problemáticos e 

bebedores moderados/abstêmios foi de OR: 1,97 (IC95%: 1,40 a 

2,77).  

279 

Hazardous and harmful 

alcohol use and associated 

factors in tuberculosis public      

primary care patients in South 

Africa. 

Avaliar a prevalência do uso de álcool 

perigoso e prejudicial e fatores 

associados entre pacientes com 

tuberculose na África do Sul. 

Os resultados indicam que, 23,2% dos pacientes eram bebedores 

perigosos ou nocivos de álcool destes, 31,8% dos homens e 

13,0% das mulheres. Os homens tiveram pontuações AUDIT 

significativamente mais altas do que as mulheres. Em análises 

multivariadas, verificou-se que entre os homens percepção do 

estado de saúde precário, uso de tabaco, sofrimento psíquico, ser 

paciente com TB em retratamento e não estar em terapia 

antirretroviral, e entre mulheres com menor escolaridade, uso de 

tabaco e ser paciente com TB em retratamento foram associados 

ao uso perigoso ou prejudicial de álcool.  
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ID Título Objetivo Principais Resultados 

334 

Tuberculose e abuso de 

substâncias nos Estados 

Unidos, 1997-2006. 

Examinar a prevalência de abuso de 

substâncias entre os casos de TB 

notificados nos Estados Unidos e 

avaliou a relação entre abuso de 

substâncias e indicadores de 

transmissão da TB. 

Dos 153.268 pacientes com TB, 28 650 (18,7%) relataram abuso 

de substâncias. A maioria dos pacientes que relatou abuso de 

substâncias era do sexo masculino (82,9%) e não relatou falta de 

moradia no último ano (75,6%). A maior proporção de pacientes 

que relataram abuso de substâncias era negra (44,2%). A 

associação bruta entre abuso de substâncias e falha no 

tratamento foi de 1,9 (IC99%: 1,8 a 2,1); Entre os pacientes do 

sexo masculino, as chances de falha do tratamento foram 1,5 

(IC99%: 1,3 a 1,7) vezes maior entre aqueles que relataram 

abuso de substâncias. A associação foi maior entre pacientes do 

sexo feminino (OR: 2,4; IC99%: 1,9 a 3,0). 

414 

Tuberculosis in London: the 

importance of homelessness, 

problem drug use and prison 

Descrever o impacto dos sem-teto, das 

prisões e do uso problemático de 

drogas no controle da doença 

A análise multivariada mostrou que o uso problemático de 

drogas estava associado a doença baciloscópica (OR = 2,2; p 

<0,001), sendo parte de um surto conhecido de TB resistente a 

medicamentos (OR 3,5, p = 0,001) e perda de seguimento (OR 

2,7, p <0,001); Pessoas sem-teto, prisioneiros e usuários 

problemáticos de drogas correspondem a 17% dos casos de TB, 

44% dos casos resistentes a baciloscopia e 44% dos casos 

perdidos no seguimento.  

4354 

Selected biological and 

behavioural risk factors 

associated with pulmonary 

tuberculosis 

Medir a associação independente dos 

fatores de risco idade, sexo, tabagismo 

e alcoolismo à tuberculose pulmonar 

(TB) em termos de razão de chances de 

prevalência (POR). 

Um total de 429 casos bacteriologicamente positivos. As PORs 

ajustadas para idade, sexo, tabagismo e alcoolismo foram 3,3 

(2,7 a 4,1), 2,5 (1,9 a 3,3), 2,1 (1,7 a 2,7) e 1,5 (1,2 a 2,0), 

respectivamente. Os fatores de risco para a TB mostram uma 

associação mais forte do que tabagismo e alcoolismo. 

320 

Use of Isoniazid for Latent 

Tuberculosis Infection in a 

Public Health Clinic 

Melhorar o controle local da TB, 

melhorando o tratamento com 

ILTB. Alguns dos resultados deste 

estudo foram relatados anteriormente 

na forma de resumo 

 

 

As menores taxas de conclusão foram associadas ao uso 

excessivo de álcool, à falta de moradia e à ocorrência de pelo 

menos um efeito adverso além da hepatotoxicidade.  
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426 

Characteristics of injection 

drug users who utilize 

tuberculosis services at sites 

of the Baltimore city needle 

exchange program 

Descrever as características dos 

participantes do programa de troca de 

seringas (NEP) que utilizaram serviços 

de tuberculose em um site da NEP. 

Entre 691 contatos com participantes do Programa de Troca de 

Seringas, este serviço realizou 296 testes de tuberculina, com 

uma taxa de retorno de 84% para a leitura. Maior frequência de 

visitas a Programa de Troca de Seringas foi positivamente 

associada à solicitação de serviços de tuberculose e ao retorno 

para leitura de testes cutâneos. Entre os que retornaram para a 

leitura dos testes cutâneos, a duração mais longa do tabagismo e 

os problemas para obter comida no ano passado devido à falta 

de dinheiro foram associados a um teste positivo. 

24 

Caracterização da tuberculose 

resistente a medicamentos no 

Brasil, 2014 

Descrever as notificações de 

tuberculose resistente a medicamentos 

(TB-DR) no Brasil. 

Foram 1.574 casos, dos quais 94,8% eram pulmonares, 27,6% 

de resistência primária e 50,9% multidrogarresistentes; 70,6% 

sexo masculino, 87,0% idade entre 20 e 59 anos, 60,9% raça/cor 

da pele negra e 68,0% contavam com menos de 8 anos de 

escolaridade; referente as comorbidades, 13,1% tinham aids, 

11,3% diabetes, 25,8% faziam uso prejudicial de álcool, 21,0% 

usavam drogas ilícitas e 22,2% usavam tabaco. 

4198 

Factors associated with 

mortality in tuberculosis 

patients 

Identificar fatores de risco comuns 

associados à morte em pacientes com 

diagnóstico hospitalar de TB, em uma 

cidade no Irã com a maior prevalência 

e incidência de TB no país. 

Entre 715 pacientes com TB registrados possuir mostrou que 

anemia (AOR: 19,8; IC95%: 5,6-35,5), esfregaço de escarro 

positivo (AOR: 13,4; IC 95%: 6,8-33,6), tabagismo (AOR: 12,9; 

IC95%: 3,9-27,3), hepatite por drogas (AOR: 12,3; IC95%: 6,7-

24,7), diabetes mellitus (AOR: 9,7; IC95%: 2,9-32,0), uso de 

drogas (AOR: 7,8; IC95%: 2,4-25,5), e história de TB anterior 

(AOR: 6,8; IC95%: 2,2-21,3) foram os principais fatores de 

risco para óbito em pacientes com TB. 

4216 

Tuberculosis mortality: Death 

from a curable disease, 

Connecticut, 2007-2009 

Avaliar a relação entre TB e mortes e 

oportunidades perdidas entre os 

pacientes de Connecticut que morreram 

com TB; Identificar fatores associados 

à morte 

 

 

O uso excessivo de álcool (razão de risco [RR] 4,4, intervalo de 

confiança de IC95% 8-11,0) e idade> 64 anos (RR 5,7, IC95% 

2,5-13,1) foram associados à morte. 

Contínua 
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ID Título Objetivo Principais Resultados 

222 
Alcohol use and clinical 

manifestations of tuberculosis 

Examinar as associações entre o uso 

excessivo de álcool e as manifestações 

clínicas da tuberculose. 

A prevalência de uso excessivo de álcool entre os casos de TB  

caiu de 27,3% em 1994 para 17,9% em 2006. Os casos com uso 

excessivo de álcool apresentaram maior probabilidade de ter TB 

pulmonar em comparação com os casos sem uso excessivo 

(92,5% vs. 77,2%, p < 0,0001). Entre os casos pulmonares, o 

uso excessivo de álcool foi associado a cáries na radiografia de 

tórax (36,8% vs. 28,2%, p <0,0001) e esfregaços positivos de 

escarro com acidez rápida (65,9% vs. 45,8%, p <0,0001).  

161 

Risk factors and mortality 

associated with default from 

multidrug-resistant 

tuberculosis treatment 

Identificar fatores de risco para o 

padrão da terapia com TB MDR; 

Quantificar a mortalidade entre os 

pacientes que não têm; Identificar os 

fatores de risco para morte após a 

inadimplência. 

Fatores de risco para inadimplência uso basal de álcool, 

histórico de uso de drogas, ensino médio, condições precárias de 

moradia, distrito de saúde e foram significativamente 

associados. E condições precárias de moradia e histórico de uso 

de substâncias previam uma taxa de inadimplência 

significativamente mais alta 

4399 

Unsuspected recent 

transmission of TB among 

high-risk groups: Implications 

of universal tuberculosis 

genotyping in its detection 

Determinar se os grupos resultaram de 

transmissão recente e para identificar 

possíveis fatores que facilitam a 

propagação da TB. 

Os fatores de risco comuns entre os pacientes com TB incluíram 

abuso de álcool, uso de crack, desabrigados e desemprego.  

4352 

Características clínicas e 

demográficas de pacientes 

internados com tuberculose 

no Brasil entre 1994 e 2004 

Descrever as características 

demográficas e clínicas de pacientes 

com TB hospitalizados no Hospital 

Nestor Goulart Reis, localizado na 

cidade de Américo Brasiliense, Brasil 

Entre os pacientes com TB o alcoolismo esteve associado em 

61% das internações 

432 

Clinical and epidemiological 

aspects of smoking and TB: a 

study of 13,038 cases 

Avaliar fatores de risco em pacientes 

com TB com e sem hábito de fumar. 

Os fatores sociais associados à TB em fumantes foram sexo 

masculino (aOR: 2,2), idade <64 anos, uso de álcool> 30 g / dia 

(aOR: 7,4) e uso de drogas intravenosas (aOR: 1,5). Os 

fumantes desenvolveram mais doenças pulmonares (aOR: 1,5) e 

mais lesões cavitárias (aOR: 1,9), e eram mais propensos a 

Conclusão 
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requerer hospitalização (aOR: 1,8), que foi mais prolongada 

Fonte: próprio autor.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Analisar a distribuição espacial e temporal da tuberculose entre pessoas em uso crônico de 

álcool, tabaco e ou drogas ilícitas no Estado do Paraná 

 

3.2 Objetivos específicos  

1. Descrever o perfil sociodemográfico e clínico dos casos diagnosticados por 

tuberculose;   

2. Analisar a distribuição espacial dos casos diagnosticados por tuberculose entre pessoas 

em uso crônico de álcool, tabaco e ou drogas ilícitas; 

3. Identificar as variações espaciais nas tendências temporais dos casos diagnósticos por 

tuberculose no Estado do Paraná entre pessoas em uso crônico de álcool, tabaco e ou 

drogas ilícitas; 

4. Identificar áreas de risco espacial dos casos diagnosticados por tuberculose entre 

pessoas em uso crônico de álcool, tabaco e ou drogas ilícitas; 

5. Identificar os territórios onde se concentram pessoas com diagnóstico de tuberculose, 

que fazem uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas, e que estão em vulnerabilidade por 

ser População Privada de Liberdade e ou em Situação de Rua e ainda, verificar a 

tendência desses casos.  
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4. QUADRO TÉORICO 

Para a tese, foi importante definir um marco teórico, em que se pudesse cotejar os 

achados, e ainda nos desse oportunidade de compreender em mais profundidade o fenômeno 

que estamos investigando da situação de múltiplas vulnerabilidades de TB com relação ao: 

uso de álcool, tabaco, drogas ilícitas e pessoas que se encontravam em exclusão social. O que 

impõem grandes desafios às políticas devotadas ao fim da TB. Não teríamos nenhum outro 

caminho, ou pelo menos seria bastante limitante, se não olhássemos para a epidemiologia 

crítica e social, definida por Jaime Breilh. Embora o estudo seja de orientação 

epidemiológica, cumpre-nos demarcá-lo como associado às epistemologias que sustentam a 

epidemiologia crítica, das bases epistêmicas, que permitem a compreensão de como os 

processos se estruturam dentro da sociedade, e ainda, quais aqueles territórios, que se 

expressam em maior e ou menor vulnerabilidade à situação da TB. Para isso, recorreu-se à 

análise espacial, que permitiu expressar mapas e ou cartografias da situação da TB em 

diferentes contextos e ou cenários do estado do Paraná.  

É importante mencionar que a compreensão da TB está intrínseca à dinâmica dos 

territórios ou do espaço, e assim alinhada ao pensamento da epidemiologia social, ou seja, de 

que os fenômenos pertencem ao âmbito coletivo e, portanto, devem remeter ao social. É 

válido dizer, que nem toda a epidemiologia é social, porque por vezes ela parece focar apenas 

na doença, nos indivíduos e nos fatores de risco, quando seu principal interesse deveria em 

investigar explicitamente os determinantes sociais do processo saúde-doença (BARATA, 

2005). 

Portanto, se faz necessário conhecer o perfil epidemiológico como uma construção 

social que permite estudar as contradições nas dimensões da sociedade em geral, os modos de 

vida particular dos grupos situados em posições distintas da estrutura do poder, os estilos de 

vida pessoais e coletivo bem como, os processos contraditórios que se expressão nas pessoas.  

Nesta perspectiva, ao incorporar e direcionar as discussões acerca do território no 

qual a população encontra-se inserida permitirá traçar o perfil demográfico, epidemiológico, 

administrativo, tecnológico, político, social e cultural presentes dentro de um território que se 

encontra em constante construção.  

Ademais, ao compreender o espaço geográfico, a nível macro e micro, é possível 

identificar os problemas atrelados à condição de saúde de uma determinada região/população 

e consequentemente a avaliação do impacto dos serviços de saúde, bem como o 
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desenvolvimento de vínculo entre os serviços de saúde e a população, mediante as ações de 

saúde direcionadas a um território mais vulnerável (MONKEN; BARCELLOS, 2005).  

Na literatura se observam diversas definições referente ao território de risco, por 

vezes compreendidos em maior e ou menor detalhe, mas de forma resumida se refere ao 

espaço onde incorpora e favorece o processo saúde-doença de uma determinada população ali 

adscrita. Neste sentido o território em saúde pode ser compreendido como o lugar de 

entendimento do processo de adoecimento, em que as representações sociais do processo 

saúde-doença envolvem as relações sociais e as significações culturais (MINAYO, 2006).  

Nota-se que esses territórios são resultantes de uma acumulação de situações 

históricas, ambientais e sociais que promovem condições particulares para a produção de 

doenças (BARCELLOS et al, 2002). Ou, como um espaço com limites que podem ser 

político-administrativos ou de ação de um grupo de atores sociais. Internamente é 

relativamente homogêneo, identificado pela história de sua construção e, sobretudo, é um 

local de poder, uma vez que nele se exercitam e se constroem os poderes de atuação do 

Estado, das organizações sociais e institucionais e de sua população (GONDIM et al, 2002) 

Portanto, deve-se compreender a “determinação social da saúde”, que conceituada 

perante uma dialética multidimensional complexa e profunda sendo enraizada em processos 

sociais e políticos relacionado a grupos populacionais que possuem modos de vida distintos, 

caracterizados pela sua posição em determinadas classes, gênero, etnia, relações culturais, 

fatores estes que refletem diretamente no estilo de vida individual e coletivo de um grupo 

populacional (SPIEGEL et al., 2019).  

Neste sentido, adotou-se como referencial deste estudo a epidemiologia crítica, uma 

base epistemológica e cultural da epidemiologia social, sendo está uma área da epidemiologia 

que possui como foco principal a sociedade e os diferentes modo de organização social que 

irá refletir e influenciar na saúde e no bem-estar das pessoas e de grupos populacionais que se 

encontram inserido em um determinado espaço geográfico assim, a epidemiologia crítica visa 

compreender o porque ocorrem as desigualdades sociais em saúde (BARATA, 2012).  

Em meados do século XIX, durante o período em que Londres estava passando por 

uma epidemia de cólera, os epidemiologistas concluíram que havia uma associação causal 

entre a doença e o consumo de água contaminada por fezes de doentes. Assim, os 

epidemiologistas Salon Newman, Rudolf Leubuscher e Rudolf Virchow instituíram as 

primeiras discussões e movimentos fundamentados em dois princípios temáticos: 1) que a 

saúde do povo é assunto que concerne à sociedade como um todo; e 2) que as condições 
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econômicas e sociais têm um importante efeito sobre a saúde e a doença (ALMEIDA FILHO, 

2011).  

No final da década de 60 e durante os anos 70, a América Latina vivenciou um 

marcante desenvolvimento da Medicina Social, impulsionado pela representação de 

estudantes, profissionais e movimentos sociais os quais reivindicavam o modelo político 

implementado na época, repercutindo no contexto social de vida da população. Visto que, era 

sustentado uma crença na qual, o crescimento econômico proporcionaria uma melhora nas 

condições de vida e saúde das populações, no entanto, o que foi observado na época foi o 

contrário. Houve um crescimento econômico significativo, mas, também ocorreu um declinou 

na condição social e de saúde entre as populações mais pobres, ficando explicitas a correlação 

entre o adoecimento populacional, pobreza e as desigualdades sociais.  

Por assim dizer, a epidemiologia crítica se distingue de outras abordagens 

epidemiológicas, pela tenacidade em investigar, categoricamente, os determinantes.  De 

acordo com Breilh (2010), é impossível compreender os grupos sem estudar os modos de 

vida, os quais dependem do movimento histórico, da viabilidade, de avanços e retrocessos no 

sistema de acumulação econômica, ainda que os integrantes de uma classe social possam 

gerar processos de ruptura, aproveitando a margem de autonomia relativa e brechas deixadas 

pela estrutura de poder. Para o autor, no espaço individual e familiar, as pessoas constroem 

suas vidas e, com o tempo, organizam ses próprios estilos, os quais se incluem no marco dos 

modos de viver grupais.  

Nesses modos, geram-se processos destrutivos e protetores da saúde que, em última 

instância, condicionam o desenvolvimento de fenótipos e genótipos das pessoas, sejam pelos 

processos protetores (fisiológicos, suportes e defesas físicas e psicológicas), sejam por 

alterações e transtornos (fisiológicos, psicológicos ou por vulnerabilidades), os quais 

constituem um conjunto multidimensional de processos da vida. 

Assim, a epidemiologia crítica vem a somar com o desenvolvimento deste estudo 

visto que, para compreender e principalmente discutir políticas públicas para a eliminação da 

TB a nível mundial, se faz necessário compreender o espaço no qual as populações mais 

vulneráveis encontram-se inseridas para que assim, se possam pensar e implantar estratégias 

eficazes ao combate e erradicação da doença.   

Na epidemiologia crítica, a saúde é compreendida em três dimensões: da perspectiva 

ontológica (do ser saúde, da materialização e paisagem dos territórios), epistemológica (da 

produção de conhecimento para e pelos territórios; epistemologias integrativas/ interculturais) 



Quadro téorico_____________________________________________________________71 

 

 

e da práxis, das ações e serviços desenvolvidas dentro desses territórios, das articulações em 

setores no sentido de satisfação de necessidades de saúde que emergem no caminhar da vida, 

expressões nesses territórios e loco de intervenção dos serviços de saúde, em especial aqueles 

que estão circunscritos nesses territórios, que é Atenção Primária à Saúde.   

Para Breilh, as necessidades de saúde podem ser definidas numa perspectiva mais 

objetiva, em que se definem as necessidades humana básica, e se apresenta um elenco de 

serviços para assisti-las, e isso assume vigorável força numa interpretação positivista da 

saúde, e ou cartesiana, traço do neoliberalismo, ou dentro de um relativismo cultural e 

intersubjetividade, em que essas necessidades de saúde se desenham com base nas aspirações, 

cultura, na visão utópica, ideologia e das expectativas dessas populações adscritas aos 

territórios. A epidemiologia crítica se ocupa justamente em compreender as necessidades de 

saúde, segundo essa dimensão intercultural e mais intersubjetiva, razão pela qual escolhemos 

esse referencial para nosso estudo.   

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PERCURSO METODOLOGICO 



Percurso metodológico______________________________________________________73 

 

 

5. PERCURSO METODOLOGICO  

5.1 Delineamento da pesquisa  

Trata-se de um estudo ecológico (ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 2008). 

 

5.2 Cenário da pesquisa 

O estudo foi realizado no estado do Paraná, localizado na macrorregião Sul do Brasil e 

situado nas coordenadas geográficas 24º59' S latitude e 53º56' W longitude, cuja população 

estimada corresponde a 11,34 milhões de habitantes, sendo o décimo quinto estado com maior 

território nacional e o quinto referente ao número populacional (IPARDES, 2020).  

O estado do Paraná possui 399 municípios, dividido em quatro macrorregionais de 

saúde, sendo: Leste, Oeste, Norte e Noroeste. Cabe salientar que a pesquisa utilizou como 

unidade de análise geográfica os 399 municípios e as quatro macrorregionais de saúde. A 

Figura 5, ilustra a localização geográfica do estado do Paraná bem como, as quatro 

macrorregionais de saúde do estado. 

 

Figura 5 – Mapa de cenário do estado do Paraná de acordo com as quatro macrorregionais de 

saúde.  

 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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Quanto aos indicadores sociais, o estado apresenta Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,749, classificado como alto o qual tem como parâmetro (0,700 a 0,799), 

segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O atributo que 

mais contribui para o IDH do estado é a Longevidade, com índice de 0,830, seguida por 

Renda 0,757 e de Educação 0,668 (IPARDES, 2020).  

De acordo com os dados epidemiológicos de TB, o estado apresenta incidência de 

19,1/100 mil habitantes, mortalidade de 1,1/100 mil habitantes e uma porcentagem de 

abandono do tratamento de 5,3% (REIS-SANTOS et al., 2019). 

Para a PPL, considerou-se como cenário de estudo as 63 unidades prisionais do 

estado, distribuídas em 44 municípios (DEPEN, 2021). A figura 6, ilustra a distribuição 

espacial das unidades prisionais no estado do Paraná de acordo com as quatro macrorregionais 

de saúde, evidenciando que, a macrorregional Leste possui 16 unidades prisionais, seguido 

pela Norte 12, Noroeste seis e a Oeste 10.  

 

Figura 6 – Distribuição das unidades prisionais de acordo com as macrorregionais de saúde 

nos municípios do Paraná.  

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

O Brasil possui uma PPL estimada de 748.009, ocupando a 3ª posição dentre os países 

com maior número de pessoas encarceradas, apresentando uma incidência de 352,6 indivíduos 

encarcerados para cada 100 mil habitantes (DEPEN, 2021). O estado do Paraná é o sétimo 
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estado do país com a maior proporção de indivíduos privados de liberdade, com uma 

população de 29.831 última atualização 20 de julho de 2020. 

 

5.3 População de estudo 

A população de estudo foi composta de casos confirmados de TB e que declararam na 

ficha notificação alcoolismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas. Foram excluídos os casos em 

que não constassem essa informação.   

Para as populações vulneráveis (PPL e PSR), considerou-se todos os casos 

confirmados e aqueles que apresentavam na ficha de notificação alcoolismo, tabagismo e 

usuários de outras drogas entre o período de 2014 a 2018. Justifica-se que, considerou-se o 

período a partir de 2014 pois, foi o ano em que ocorreu a última atualização da ficha de 

notificação pelo MS. 

Nesta atualização ocorreu a inclusão do item 33 Populações Especiais. Considera-se 

como Populações Especiais: População Privada de Liberdade, População em Situação de Rua, 

Profissionais da Saúde e Imigrantes, para este estudo realizou-se um recorte populacional e 

incluiu a PPL e a PSR devido a lacuna de conhecimento quando associado as substâncias 

psicoativas.  

 

5.4 Fonte de informação 

Foram considerados dados secundários provenientes das notificações de TB 

registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), da Secretaria de 

Saúde do Paraná, entre o período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2018, os 

quais foram disponibilizados pela Secretária de Estado da Saúde (SESA) em arquivo de 

Excel, no dia 11 de maio de 2020 (ANEXO I).  

O SINAN tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados de doenças de 

notificação compulsória por meio das informações fornecidas pela vigilância epidemiológica 

dos municípios (BRASIL, 2007). Sendo este implantado de foram gradual, a partir do ano de 

1993 e em 1998 o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) constitui uma comissão para 

definir fluxos e instrumentos para as notificações e investigações de casos de doenças e 

agravos. Assim, a partir de 1998, o uso do Sinan foi regulamentado (BRASIL, 1998), 

tornando obrigatória a alimentação regular da base de dados nacional pelos municípios, 

estados e Distrito Federal. 
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5.5 Variáveis de estudo 

As variáveis independentes3 (ANEXO II) foram: 

1) Caracterização sociodemográficas e comorbidades:  

 Sexo (Masculino e Feminino) 

 Faixa etária (18 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 anos ou mais); 

 Raça/cor (Branco, Preta, Parda, Amarela e Indígena); 

 Escolaridade (Analfabeto, 1ª a 4ª série, 5ª a 8ª série e > 8 anos); 

 Local de habitação (Urbano, Rural e Periurbano); 

 População Privada de Liberdade (Sim, Não e Não identificado); 

 População em Situação de Rua (Sim, Não e Não identificado) 

 Coinfecção TB/HIV (Sim e Não); 

 Diabete mellitus (Sim e Não); 

 Transtorno mental (Sim e Não);  

2) Caracterização do perfil clínico da TB: 

 Tipo de entrada (Caso novo, Recidiva, Reingresso após abandono e Transferência); 

 Forma clínica (Pulmonar, Extrapulmonar e Pulmonar + extrapulmonar);  

 Radiografia de tórax (Suspeito, Normal, Outra patologia e Não realizado); 

 Baciloscopia do escarro (Positivo, Negativo e Não realizado);  

 Histopatologia (Baar Positivo, Sugestivo de TB, Não sugestivo de TB, Em andamento 

e Não realizado);  

 Teste de HIV (Positivo, Negativo, Em andamento e Não realizado); 

 Teste molecular (Detectável sensível à Rifampicina, Detectável resistente à 

Rifampicina, Não detectável, Inconclusivo e Não realizado); 

 Situação de encerramento (Cura, Abandono, Óbito por TB, Óbito por outra causa, 

Transferência, TB-DR e Não identificado).  

E como variável dependente a utilização de alcoolismo, tabagismo e usuário de 

drogas ilícitas.  

                                                           
3 Variáveis retiradas da ficha de notificação da TB.  
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5. 6 Plano de Análise dos dados  

As etapas de análises definidas para o estudo estão descritas na figura 7 e pode ser 

verificado abaixo.  

 

Figura 7 - Fluxograma do percurso metodológico de acordo com as etapas de análise e os 

objetivos.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.6.1 Análise exploratória   

Inicialmente, aplicou-se a estatística descritiva com o cálculo de medidas de 

frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas por meio do software Statistica 

(12.0).  
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5.6.2 Análise espacial 

Para a identificação de clusters, primeiramente obteve-se a base cartográfica dos 

municípios sendo esta obtida gratuitamente por meio do site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), link: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-

mapas/bases-cartograficas-continuas.html e realizou-se a obtenção das coordenadas 

geográficas de cada município na ferramenta Google Earth de acesso livre.  

Na sequência procedeu-se a técnica de georreferenciamento dos casos por munícipio 

no software Arcgis versão 10.5, para visualização da distribuição espacial e a verificação do 

comportamento da TB entre os munícipios e nas macrorregionais de saúde do estado.  

Para identificar se os determinantes sociais e formação de clusters, recorreu-se à 

técnica denominada Getis-Ord Gi*, que consiste em um indicador de associação local que 

considera os valores para cada localização, neste caso, município do estado, a partir de uma 

matriz de vizinhança. Nesta análise é gerado um z-escore para os municípios estatisticamente 

significativos e quanto maior o z-escore, mais intenso é o agrupamento de valores altos 

(Hotspot). Para o Z-escore negativo a lógica é a mesma, ou seja, quanto menor o z-escore, 

mais intenso é o agrupamento de baixos valores (Coldspot). 

Além do z-escore também é fornecido o p-valor e nível de significância (Gi-Bin), que 

identificam pontos quentes e frios estatisticamente significativos. Os valores podem variar 

entre +/- 3 e refletem a significância estatística com um nível de confiança de 99%, +/- 2 com 

nível de confiança de 95% e +/- 1 com nível de confiança 90%, sendo o valor zero 

correspondente às áreas não estatisticamente significativas. 

 

5.6.3 Estatística de varredura  

Para a detecção dos aglomerados de risco espacial para ocorrência da TB 

concomitante ao uso de álcool, tabaco e outras drogas recorreu-se à Estatística de Varredura 

Puramente Espacial (EVPP), desenvolvida por Kulldorff and Nagarwalla (1995), realizada no 

software SatScan (versão 9.6). 

A estatística de varredura consiste na formação de círculos que se movem por toda 

área em estudo, ou seja, o estado do Paraná, ao redor dos centroides, os quais correspondem 

ao centro de cada município em análise, isto é, um processo de centralização é realizado, cujo 

raio pode variar de zero até o limite determinado pelo pesquisador (CHEN et al., 2019).  

https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-continuas.html
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/bases-cartograficas-continuas.html
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A formação dos aglomerados de risco espacial foi realizada a partir do cálculo do 

número dos eventos encontrados dentro de cada círculo. Se o valor observado for maior que o 

esperado na região z, região delimitada pelo círculo, denomina-se aglomerado, caso contrário 

o raio do círculo é ampliando até um novo centroide e assim ocorre sucessivamente até que 

todos os centroides sejam testados sobre as seguintes hipóteses H0: não há aglomerado na 

região de estudo e H1: a região z é um aglomerado, de modo que entende-se por aglomerado 

ou cluster a região com maior ou menor risco de ter TB e fazer uso de álcool, tabaco ou 

drogas ilícitas quando comparado às demais regiões (LUCENA; MORAES, 2012).  

A Função de Verossimilhança calculada para definir os aglomerados de risco foi 

maximizada em geral nas janelas verificadas, a razão de log-verossimilhança máxima 

Likelihood Function (LLR) corresponde ao cluster mais provável, o que significa que é o 

menos provável de ter ocorrido ao acaso; enquanto isso, outros LLRs ordinais estatisticamente 

significantes foram combinados com clusters secundários.  

O valor-P do teste de máxima verossimilhança foi obtido por meio de testes de 

hipótese de Monte Carlo por meio de testes de simulação replicados aleatoriamente para 

comparar a classificação do LLR máximo de dados reais com dados aleatórios.  

O Risco Relativo (RR) definido com o risco dentro da janela de varredura em 

comparação com o risco fora da janela de varredura, representa o quanto a doença é mais 

comum neste local e período de tempo em comparação com a linha de base (PRATES; 

KULLDORFF; ASSUNÇÃO, 2014).  

O RR igual a 1 significa que não há diferença estatisticamente significantes entre os 

grupos expostos e não expostos; se RR <1, equivale a baixo risco (ou proteção), enquanto 

RR> 1, pode ser compreendida como uma área de risco. 

Para a identificação dos aglomerados de risco espaciais, utilizou-se os seguintes 

critérios: Modelo Discreto de Poisson, não sobreposição de aglomerados geograficamente, 

tamanho máximo do aglomerado igual a 50% da população exposta, aglomerados com forma 

circular e 999 replicações seguindo os critérios de Monte Carlo. 

Após a identificação dos aglomerados puramente espaciais e espaço temporais, para 

avaliar a fidedignidade dos valores do RR, calculou-se os respectivos Intervalos de Confiança 

a 95% (IC95%). Os mapas temáticos foram elaborados por meio do software ArcGis (versão 

10.6).  

Em seguida, recorreu-se à técnica Spatial Variation in Temporal Trends (SVTT) para 

a detecção e inferência dos aglomerados de risco, com tendências temporais 
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significativamente diferentes. Nesta análise, a janela de varredura é de natureza puramente 

espacial, porém a tendência do tempo é calculada, tanto dentro quanto fora da janela de 

varredura, para cada local e tamanho (MORAGA; KULLDORFF, 2016).  

Quando uma diferença na tendência temporal entre as áreas internas e externas é 

detectada, sua significância estatística é calculada (ANDRÉ et al., 2020). Em cada janela 

testou-se as seguintes hipóteses, H0: as tendências de tempo são as mesmas em todas as áreas 

e H1: as tendências são diferentes. Assim, os aglomerados de risco indicam áreas com uma 

tendência temporal estatisticamente diferente da tendência temporal fora desses cluster 

(considerando um erro do tipo I de 5%).  

Os resultados indicam uma Tendência Temporal Interna (TTI), que consiste no grau 

de crescimento ou diminuição do evento dentro do aglomerado de risco, e uma Tendência 

Temporal Externa (TTE), que corresponde a tendência de todas as outras áreas que não 

pertencem a este cluster em questão. É válido destacar que foi estatisticamente significante 

nesta análise o TTI e o TTE encontrados nessa área e não o cluster propriamente dito e, 

portanto, os IC95% não foram calculados para essa análise (WAGNER; CALLEGARI-

JACQUES, 1998).  

 

5.6.4 Séries temporais  

Na análise das séries temporais foram caracterizadas o conjunto de observações 

obtidas de maneira sequencial ao longo do tempo (ANTUNES; CARDOSO, 2015). Desse 

modo, os casos de TB notificados no sistema prisional e na PSR foram agrupados conforme 

mencionado anteriormente e categorizados segundo o mês e ano de notificação e calculadas as 

taxas mensais. 

O método de autorregressão Prais-Winsten foi realizado no software STATA versão 

14 com o objetivo de classificar a tendência temporal do evento em crescente, decrescente ou 

estacionária no período em estudo (PRAIS; WINSTEN, 1954). Quando a tendência temporal 

for classificada como crescente ou decrescente, é calculada a porcentagem de variação mensal 

Monthly Percent Change (MPC) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95) 

(ANTUNES; CARDOSO, 2015). Vale destacar que tendência temporal refere-se à direção em 

que a série temporal se desenvolve segundo determinado intervalo de tempo, que pode seguir 

um padrão de crescimento, decrescimento ou estacionária (CLEVELAND et al., 1990; 

ANTUNES; CARDOSO, 2015). 
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Em seguida foi utilizado o método robusto de decomposição de séries temporais 

denominado Seasonal-Trend by Loess (STL by Loess) (CLEVELAND et al., 1990). Este 

método de decomposição é baseado em uma regressão localmente ponderada (Loess), de 

modo que é o método utilizado para estimar relações não lineares, conseguindo separar os 

componentes que compõem uma série temporal, sendo: tendência, sazonalidade e ruído 

(CLEVELAND et al., 1990; BROCKWELL; DAVIS, 2002). Para a análise, foi utilizado o 

software Rstudio e o pacote forecast.  

Ao contrário do método de Prais-Winsten em que a avaliação da tendência temporal é 

global e é gerado uma constante classificando todo o período em estudo, com o método STL é 

possível avaliar a evolução da tendência temporal ao longo de todo o período em análise, 

perceber suas variações ao longo do tempo e ainda verificar se a tendência sempre foi 

crescente/decrescente/estacionária ou se teve períodos de variações com picos e/ou 

decréscimos. 

 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP) sob o Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) 24963319.1.0000.5393, na data de 13 de fevereiro de 2020 

(ANEXO III). 

. 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS



Resultados________________________________________________________________83 

 

6. RESULTADOS 

Foram detectados 29.499 casos de TB no estado do Paraná, desses 32,41% (n=9.529) 

faziam uso de algum tipo de substância psicoativa, sendo o alcoolismo o mais prevalente -

20,4% (n=6.013), seguido pelo tabagismo 14,2% (n=4.185) e drogas ilícitas 9,8% (n=2.893). 

Quanto à caracterização sociodemográficas e o perfil de comorbidades entre as 

pessoas em uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas, houve predominância do sexo masculino, 

faixa etária dos 30 a 59 anos, raça/cor branca, local de habitação perímetro urbano para as três 

variáveis estudadas. E a escolaridade foi mais prevalente da 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental para o alcoolismo e 5ª a 8ª série do ensino fundamental para tabagismo e 

usuários de drogas ilícitas, conforme Tabela 1.  

No que se refere às comorbidades (Tabela 1), entre pacientes com HIV/Aids (n=956; 

15,9%), com transtorno mental (n=266; 4,4%), alcoolismo foi mais identificado; e, entre 

àqueles com diabetes mellitus (n= 263; 6,3%), se destacou o tabaco.    

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográficas e de comorbidades dos diagnósticos de 

tuberculose no estado do Paraná, Brasil. (2008-2018).  

Variáveis 
Alcoolismo Tabagismo Drogas ilícitas 

n=6.013(%) n=4185(%) n=2.893(%) 

          Características individuais 

      Sexo  

   Masculino 5.379(89,5) 3.019(72,1) 2.098(72,5) 

Feminino 634(10,5) 1.166(27,9) 795(27,5) 

   Faixa etária  

   12 a 18 anos 40(0,7) 157(3,8) 101(3,5) 

19 a 29 anos 879(14,6) 943(22,5) 819(28,3) 

30 a 59 anos 4.620(76,8) 2.495(59,6) 1.702(58,8) 

> 60 anos 474(7,9) 590(14,1) 271(9,4) 

   Raça/cor 

   Branco  3.447(57,3) 2.639(63,1) 1.810(62,6) 

Parda 622(10,3) 297(7,1) 224(7,7) 

Preta 40(0,7) 50(1,2) 24(0,8) 

Amarela 1.742(29,0) 1.123(26,8) 776(26,8) 

Indígena 35(0,6) 19(0,5) 13(0,4) 

   Escolaridade 

   Analfabeto  261(4,3) 145(3,5) 72(2,5) 

1ª a 4ª série 2.005(33,3) 1.088(26,0) 697(24,1) 

5ª a 8ª série  1.874(31,2) 1.284(30,7) 983(34,0) 

> 8 anos 716(11,9) 994(23,8) 631(21,8) 

Contínua 
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Variáveis 
Alcoolismo Tabagismo Drogas ilícitas 

n=6.013(%) n=4185(%) n=2.893(%) 

   Local de habitação  

   Urbano 5.384(89,5) 3.702(88,5) 2.587(89,4) 

Rural 383(6,4) 296(7,1) 160(5,5) 

Periubano 64(1,1) 46(1,1) 36(1,2) 

Não identificado 182(3,0) 141(3,4) 110(3,8) 

          Comorbidades 

      Aids 

   Sim  956(15,9) 453(10,8) 459(15,9) 

Não  4.696(78,1) 3.592(85,8) 2.330(80,5) 

Não identificado  361(6,0) 140(3,3) 104(3,6) 

   Diabetes Mellitus  

   Sim  295(4,9) 263(6,3) 139(4,8) 

Não  5.563(92,5) 3.840(91,8) 2.684(92,8) 

Não identificado  155(2,6) 82(2,0) 70(2,4) 

   Transtorno mental  

   Sim  266(4,4) 123(2,9) 78(2,7) 

Não  5.581(92,8) 3.948(94,3) 2.731(94,4) 

Não identificado  166(2,8) 114(2,7) 84(2,9) 

Fonte: próprio autor. 

 

No tocante ao perfil clínico, da TB entre os usuários de substâncias as maiores 

proporções foram observadas nos tabagistas caso novo (83,8%) e cura do tratamento (79,6%). 

Entre os alcoolistas as variáveis mais prevalentes foram forma clínica pulmonar (89,0%), 

radiografia de tórax suspeito (84,5%), baciloscopia de escarro positiva (64,8%), cultura de 

escarro não realizado (56,6%), teste de HIV positivo (51,1%), situação de encerramento 

abandono (14,9%) e óbito por TB (6,1%). Já nos usuários de drogas ilícitas a Histopatologia 

não realizada foi a mais evidenciada (91,6%). (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Perfil clínico da tuberculose entre alcoolistas, tabagistas e usuários de outras 

drogas no estado do Paraná, Brasil. (2008-2018).  

Variáveis  
Alcoolismo Tabagismo  Outras drogas  

n=6.013(%) n=4185(%) n=2.893(%) 

Características clínicas  
   

   Tipo de Entrada 
   

Caso novo  4.669(77,8) 3.496(83,8) 2.267(78,6) 

Recidiva  463(7,7) 287(6,9) 213(7,4) 

Reingresso após abandono  498(8,3) 135(3,2) 225(7,8) 

Transferência 362(6,0) 241(5,8) 170(5,9) 

Conclusão  

Contínua 
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Variáveis 
Alcoolismo Tabagismo  Outras drogas  

n=6.013(%) n=4185(%) n=2.893(%) 

   Forma clínica  
   

Pulmonar  5.353(89,0) 3.553(84,9) 2.471(85,4) 

Extrapulmonar  478(7,9) 519(12,4) 335(11,6) 

Pulmonar + extrapulmonar 182(3,0) 113(2,7) 87(3,0) 

   Radiografia de tórax  
   

Suspeito  5.081(84,5) 3.335(79,7) 2.275(78,6) 

Normal  200(3,3) 238(5,7) 155(5,4) 

Outra patologia 47(0,8) 67(1,6) 34(1,2) 

Não realizado  651(10,8) 510(12,2) 405(14,0) 

Não identificado  34(0,6) 35(0,8) 24(0,8) 

   Baciloscopia do escarro 
   

Positivo  3.874(64,8) 2.285(55,9) 1.760(61,9) 

Negativo  1.225(20,5) 853(20,9) 568(20,0) 

Não realizado  880(14,7) 947(23,2) 515(18,1) 

   Histopatologia 
   

Baar Positivo 557(9,3) 442(10,7) 280(10,9) 

Sugestivo de TB 228(3,8) 281(6,8) 160(6,2) 

Não sugestivo de TB 47(0,8) 45(1,1) 26(1,0) 

Em andamento 54(0,9) 65(1,6) 30(1,2) 

Não realizado 5.073(85,1) 3.280(79,7) 2.355(91,6) 

   Cultura de escarro     

Positivo 1.557(25,9) 1.213(29,0) 891(30,8) 

Negativo 973(16,2) 806(19,3) 499(17,2) 

Em andamento 80(1,3) 77(1,8) 50(1,7) 

Não realizado 3.403(56,6) 2.089(49,9) 1.453(50,2) 

   Teste de HIV    

Positivo 994(16.6) 475(11,4) 477(16,6) 

Negativo 4.391(73,2) 3.378(81,1) 2.222(77,1) 

Não realizado 614(10,2) 314(7,5) 183(6,3) 

   Situação de encerramento  
   

Cura 3.886(68,9) 3.105(79,6) 1.975(73,4) 

Abandono 840(14,9) 295(7,6) 383(14,2) 

Óbito por TB 346(6,1) 161(4,1) 98(3,6) 

Óbito por outra causa 440(7,8) 229(5,9) 167(6,2) 

TB-DR 129(2,8) 113(2,9) 69(2,6) 

Fonte: próprio autor. 

 

Para a detecção dos aglomerados de risco espacial em decorrência da TB no estado 

do Paraná associados ao alcoolismo, tabagismo e as drogas ilícitas, recorreu-se a estatística de 

varredura. Foi possível identificar que na Figura 8, dos 6.013 casos de TB entre os alcoolistas 

Conclusão 
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notou-se uma taxa de incidência de 5,4 casos/100 mil habitantes e um crescimento anual de 

0,58%. Na análise EVPP, pode-se observar a conformação de 8 aglomerados de risco 

espacial, sendo eles distribuídos na macrorregional Leste (aglomerados 1, 2 e 6), Norte 

(aglomerado 3), Noroeste (aglomerados 5, 7 e 8) e Oeste (aglomerado 4) (Figura 8/A).  

A Figura 8/B, mostra a análise SVTT para TB no qual observou um aglomerado de 

proteção na macrorregional Noroeste (aglomerado 1) com TTI acima de 999% e TTE = 

0,57% de crescimento por ano. Ainda sobre a SVTT, encontrou dois aglomerados de risco, 

macrorregional Norte (aglomerado 2) com TTI = 50,51 de crescimento anual e TTE = 0,30% 

de crescimento por ano e na macrorregional Leste (aglomerado 3) com TTI = 6,6% e TTE = 

0,20 % de ambos de crescimento anual.  

 

Figura 8 – Áreas de risco espacial para a tuberculose em alcoolistas, por munícipios, Paraná, 

Brasil (2008-2018). (n=6.013) 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Ocorreram 4.185 casos de TB entre tabagistas, cuja taxa de incidência foi de 3,8 

casos/100 mil habitantes e verificou-se um crescimento anual de 37,08% no estado (Figura 

10). A EVPP Figura 9/A, identificou 7 aglomerados de risco espacial nas macrorregionais 
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Leste (aglomerados 1, 4 e 7), Norte (aglomerados 5 e 6), Noroeste (aglomerado 2) e Oeste 

(aglomerado 3).  

A SVTT para essa condição Figura 9/B apontou dois aglomerados de risco, sendo que 

o aglomerado 1 (macrorregional Oeste) com TTI = 70,8 de crescimento anual e TTE = 35,7% 

de crescimento por ano e o aglomerado 2 (macrorregional Leste) com LLR= 21,6, TTI = 

52,7% e TTE = 34,8 % de crescimento anual.  

 

Figura 9– Áreas de risco espacial para a tuberculose entre tabagistas, por munícipios, Paraná, 

Brasil (2008-2018). (n=4.185) 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Referente aos casos de TB e usuários de drogas ilícitas, obteve-se 2.893 casos, 

apresentando uma taxa de incidência de 2,6 casos/100.000 habitantes crescimento anual 

(Figura 10). A Figura 10/A representa a EVPP identificou cinco aglomerados de risco 

espacial na macrorregional Leste (aglomerado 1, 2 e 3), Oeste (aglomerado 4) e Norte 

(aglomerado 5).  

Conforme mostra a Figura 10/B, a análise SVTT para TB e outras drogas identificou 

dois aglomerados de proteção e um de risco. O aglomerado 1 de proteção atingiu a extensão 
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da macrorregional Noroeste e Oeste atingiu com TTI = 36,7% de crescimento anual e TTE = 

16,3% de crescimento por ano e o aglomerado 3 a macrorregional Leste apresentando um TTI 

de 37,3% e TTE de 18,5 % de crescimento anual. E um aglomerado 2 sendo este de risco 

localiza-se na divisa entre as macrorregionais Leste e Norte, com TT I= 70,8% de crescimento 

anual e TTE de 35,7% de crescimento por ano. 

 

Figura 10 – Áreas de risco espacial para a tuberculose em usuários de drogas ilícitas, por 

munícipios, Paraná, Brasil (2008-2018). (n=2.893) 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Ao realizar um recorte entre o período de 2014 a 2018 e incluir as populações 

vulneráveis PPL e PSR diagnosticados pela TB e que são alcoolistas, tabagista e usuários de 

drogas ilícitas, constatou que, entre a PPL (geral) foram notificados 1.099 casos, destes a 

maioria eram tabagistas (n=460; 41,8%), seguido por usuários de drogas ilícitas (n=451; 

41,0%) e alcoolistas (n=179; 16,3%).  

Quanto às características sociodemográficas da PPL diagnósticas pela TB, nota-se 

uma prevalência do sexo masculino (n=1064; 96,8%), raça/cor branca (n=722; 65,7%), faixa 

etária entre 18 a 29 anos (n= 614; 55,9%) e baixo nível de escolaridade (< 8 anos) (n=564; 
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51,3%). Ao analisar as comorbidades nota-se que, (n=82; 7,5%) possuíam Aids, (n=21; 1,9%) 

diabetes mellitus e (n=17; 1,5%) transtorno mental. Referente ao perfil clínico da TB a 

maioria era caso novo (n=880; 80,1%), TB pulmonar (n= 968; 88,1%), radiografia de tórax 

suspeito (n=877; 79,8%), baciloscopia de escarro positivo (n=703; 64,0%), histopatológica 

não realizado (n=951; 86,5%), teste molecular não realizado (n=543; 49,4%) e (n=743; 

67,6%) evoluíram para cura, (n=89; 8,1%) abandono e (n=18; 1,6%) óbito por TB.  

A tendência temporal dos casos TB na PPL foi classificada como decrescente, com 

decréscimo de -49,8% ao mês (IC95%: -35,43 a -60,19). Ao analisar as SPA, as tendências 

temporais foram classificadas como crescentes para alcoolismo +19,4% ao mês (IC95%: 

12,20 a 23,03), tabagista +20.2% (IC95%: 1,20 a 28,82) e usuários de drogas ilícitas +62,2% 

(IC95%: 44,54 a 81,97)), conforme evidenciado no Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tendência temporal da incidência de tuberculose na população privada de 

liberdade segundo o consumo de substâncias psicoativas. Paraná, Brasil. (2014-2018). (n = 

1.099) 

Variável Coeficiente (IC95%)* Tendência 

Temporal 

MPC† (IC95%) 

PPL alcoolista  0,07 (0,05 a 0,09) Crescente 19,40 (12,20 a 23,03) 

PPL tabagista  0,08 (0,05 a 0,11) Crescente 20,23 (12.20 a 28,82) 

PPL usuários de 

drogas ilícitas 

0,21 (0,16 a 0,26) Crescente 62,18 (44,54 a 81,97) 

PPL (geral)  -0,30 (-0,19 a -0,40) Decrescente -49,88 (-35,43 a 60,19) 

Fonte: próprio autor  

*IC95% = Intervalo de Confiança de 95%; †MPC = Monthly percentage change 

 

Com a técnica de decomposição das séries temporais, na Figura 11/D é observado uma 

queda na tendência temporal dos casos de TB na PPL (geral) no estado entre o período de 

2014 a 2018, no entanto, ao observar as Figuras 11/A, 11/B e 11/C nota-se um aumento na 

tendência temporal dos casos de TB na PPL entre os encarcerados alcoolistas, tabagistas e 

usuários de drogas ilícitas, corroborando com os achados apresentados na tabela 3, referente a 

análise de Prais-Winsten. 
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Figura 11 - Série temporal da TB na PPL nas unidades prisionais do Estado do Paraná, Brasil 

(2014 a 2018) (n = 1.099). 

 

Fonte: arquivo dos autores. 

(A) TB PPL alcoolista; (B) TB PPL tabagista; (C) TB PPL usuária de drogas ilícitas; (D) TB PPL geral  

 

A Figura 12/A, PPL (geral) evidencia a conformação de cluster por meio da técnica 

Getis-Ord Gi* na PPL, identificando-se três hotspost, na macrorregional Leste (região 

metropolitana de Curitiba), Norte e Oeste. Na Figura 12/B, ao analisar os casos de TB nas 

unidades prisionais entre os alcoolistas três hotspots foram identificados na região Leste 

(região metropolitana de Curitiba e em Ponta Grossa) e na Norte, o qual apresentou um z-

score de 4,27 por meio do teste de pseudossignificância confirmado a não aleatoriedade dos 

clusters (p<0,00). Na Figura 12/C tabagismo apenas um hotspot foi verificado na 

macrorregional Leste (z-score 2,41 e p<0,01) e na Figura 12/D analisou a associação das 

drogas ilícitas, notando dois hotspot na macrorregional Leste e Norte (z-score 2,13 e p<0,03).  
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Figura 12 - High-clusters e Low-clusters para as unidades prisionais para Tuberculose. 

Paraná, Brasil, (2014-2018).  

 

Fonte: arquivo dos autores. 

 

Na Figura 13, estão ostentados os resultados da estatística de varredura puramente 

espacial para a PPL (total), alcoolistas, tabagistas e usuários de drogas ilícitas. A Figura 13/A 

indica que foram encontrados relação com a TB na PPL total, indicando quatro aglomerados 

de risco espaciais, sendo eles: 1) município de Pinhais localizado na Macrorregional Leste 

(região metropolitana de Curitiba) apresentou RR: 17.75 (IC95%: 15,40 a 19,65) o qual 

possui uma população 832 e um número de casos observados 296 pessoas privadas de 

liberdade. No aglomerado 2) município de Paranaguá também situado na macrorregional 

Leste (região do litoral paranaense) apresentou RR: 6.75 (IC95%: 3,84 a 11,18) tendo uma 

população de 56 e 5 casos na população encarcerada. Aglomerado 3) macrorregional Norte 

apresentou um RR: 2.87 (IC95%: 2,11 a 3,66) com população de 616 e 50 casos. No 

aglomerado 4) macrorregional Noroeste do estado, apresentou RR: 2.11 (IC95%: 1,76 a 2,36) 

com uma população de 3.911 e 212 casos.  

Na Figura 13/B relacionada à TB na PLL entre os alcoolistas três aglomerados de 

riscos foram evidenciados, sendo que o aglomerado 1) município de Ourizona na 

macrorregional Noroeste do estado apresentou RR: 20.93 (IC95%: 8,86 a 48,96) sendo 

composta por uma população de 56 e número de casos observados de 5 pessoas privadas de 
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liberdade. O aglomerado 2) apresentou um RR: 9.95 (IC95%: 6,99 a 14,08) situado na 

macrorregional Leste na região metropolitana de Curitiba, com população de 1.670 habitantes 

e 49 encarcerados; por fim o aglomerado 3) localizado na macrorregional Norte do estado 

apresentou RR: 2.05 (IC95%: 1,43 a 2,87) tendo população de 7.219 habitantes e 52 casos 

observados.  

A Figura 13/C buscou identificar os aglomerados espaciais relacionados ao tabagismo 

assim, quatro aglomerados de risco foram evidenciados sendo o aglomerado 1) o município 

de Pinhais na macrorregional Leste (região metropolitana de Curitiba) apresentando um RR: 

30.49 (IC95%: 24,56 a 37,41) e uma população de 832 e 142 casos notificados. Quanto ao 

aglomerado 2) município de Paranaguá macrorregional Leste (região do litoral paranaense) 

RR: 8.57 (IC95%: 3,15 a 6,58) população de 56 e 5 casos observados. Aglomerado 3) 

macrorregional Norte tendo um RR: 4.60 (IC95%: 2,14 a 6,37) com uma população de 667 e 

30 casos. No último aglomerado 4) município de Paranavaí na macrorregional Noroeste 

apresentou RR: 3.73 (IC95%: 3,64 a 19,73) e uma população de 264 e 9 casos observados.  

Ao analisar a Figura 13/D referente aos usuários de drogas ilícitas identificou dois 

aglomerados de risco, sendo eles 1) o município de Pinhais na macrorregional Leste (região 

metropolitana de Curitiba) com um RR: 23.81 (IC95%: 19,41 a 28,77) apresentando uma 

população de 832 e 149 casos. Já o aglomerado 2) situado na macrorregional Norte tendo um 

RR: 2.06 (IC95%: 1,60 a 2,58) com uma população de 3.911 e 87 casos.  

Ao analisar a PSR no período de 2014 a 2018 foram evidenciados 560 diagnósticos 

de TB no estado, visto que, destes o alcoolismo foi o mais prevalente (n=420; 36,30%), 

seguido pelo tabagismo (n=382; 33,02%) e usuários de drogas ilícitas (n=355; 30,68%). 

Quanto as características sociodemográficas da PSR, nota-se um predomínio da TB no sexo 

masculino (n=472; 84,4%), com faixa etária superior a 40 anos (n=256; 47,4%), raça/cor 

branca (n=292; 52,2%), escolaridade da 5ª à 8ª séria do ensino fundamental (n=157;28,1%). 

Referente as comorbidades (n=153; 27,4%) possuíam Aids, (n=36; 6,4) transtornos mentais e 

(n=19; 3,4%) diabetes mellitus.  

Em relação ao perfil clínico dos casos de TB na PSR, houve uma prevalência de 

casos novos (n=351; 62,8%), TB pulmonar (n=504; 90,2%), com radiografia de tórax suspeito 

(n=466; 83,4%), cultura de escarro positivo (n=359; 64,2%), histopatologia não realizada 

(n=454; 81,2%), teste de HIV positivo (n=156; 27,9%) e (n=200; 35,8%) evoluíram para cura, 

(n=137; 24,5%) abandonaram o tratamento e (n=39; 7,0%) foram a óbito pela TB.  
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Figura 13 - Áreas de risco espacial para a tuberculose na população privada de liberdade. 

Paraná, Brasil (2008-2018). 

 

Fonte: arquivo dos autores. 

 

Para os resultados da associação espacial global (G) pode-se observar que os valores 

de z-score e do teste de pseudossignificância confirmaram a não aleatoriedades dos casos de 

TB na população alcoolista (escore z de 3,00 e p <0,00), tabagista (escore z 3,12 e p < 0,00), 

usuários de outras drogas (escore z 2,79 e p < 0,00) e PSR geral (total) (escore z 3,78 e p < 

0,00). A figura 14, mostra a associação espacial local (Gi*) dos casos de TB, que evidencia 

hotspots na macrorregional Leste na região metropolitana de Curitiba para álcool, tabaco, 

outras drogas e drogas geral (total).  
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Figura 14 – High-clusters e Low-clusters para os casos de tuberculose na população em 

situação de rua no estado do Paraná, Brasil. (2014-2018) 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

A tendência temporal dos casos de TB na PSR (Tabela 4) apresentou um cenário 

crescente para todas as categorias analisadas, sendo que para população alcoolista o 

crescimento foi de +29,71% ao mês (IC95% 18,03 – 42,56), tabagista +27,93% ao mês (IC 

95% 16,68 – 39,95), outras drogas +30,31% ao mês (IC95% 18,57 – 43,21) e PSR +38,35% 

(IC95% 23,31 – 55,23).  

 

Tabela 4 - Tendência temporal da incidência de tuberculose na população de rua segundo o 

consumo de substâncias psicoativas. Paraná, Brasil (2014-2018). (n = 560) 

Variável Coeficiente 

(IC95%) 

Tendência 

Temporal 

MPC (IC95%) 

População alcoolista  2,47 (1,50 a 3,54) Crescente 29,71 (18,03 a 42,56) 

População tabagista  3.32 (1.39 a 3.32) Crescente 27.93 (16.68 a 39.95) 

População usuária de drogas ilícitas  2,52 (1,54 a 3,60) Crescente 30,31 (18,57 a 43,21) 

População em Situação de Rua  3.19 (1.94 a 4.60) Crescente  38.35 (23.31 a 55.23)  
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Fonte: próprio autor  

 

Ao aplicar a técnica de decomposição das séries temporais, observa-se na Figura 15, 

um aumento da tendência temporal dos casos de TB na PSR em todas as categorias analisadas 

e visualiza-se pouca flutuação da tendência temporal em relação ao número de casos nos 

meses, corroborando assim, com os achados presentados no Tabela 4, referente a análise de 

Prais-Winsten para tendencia temporal. 

 

Figura 15 – Série temporal da população em situação de rua diagnosticada por tuberculose no 

estado do Paraná, Brasil (2014-2018). (n = 560) 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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7. DISCUSSÃO 

O estudo evidenciou a situação da TB entre pessoas em uso crônico de álcool, tabaco 

e drogas ilícitas. Pode-se observar a conformação espacial de diferentes clusters a depender 

da tipologia da droga que estava em uso entre as pessoas identificadas, o que pode relacionar-

se com os determinantes sociais das distintas regiões e/ou territórios identificados nas quatro 

macrorregionais de saúde do estado, em que se destacou a macrorregional Leste (região 

metropolitana de Curitiba capital do estado e o litoral), a macrorregional Norte (região de 

Londrina), a macrorregional Noroeste (região de Umuarama) e na macrorregional Oeste 

(região de Foz do Iguaçu) sendo estas regiões que apresentaram uma maior vulnerabilidade 

associado ao alcoolismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas.  

Também foram observadas variações espaciais nas tendências temporais entre pessoas 

em uso do álcool, tabaco e drogas ilícitas, evidenciando que o fenômeno está crescendo neste 

território. Bem como, uma incidência crescente para todos os tipos de drogas estudadas, no 

entanto o alcoolismo obteve uma taxa de incidência de 5,4 casos/100.000 habitantes e um 

crescimento anual de 0,58%, tabagismo 3,8 casos/100.000 habitantes e crescimento anual de 

37,08% e uso de outras drogas 2,6 casos/100.000 habitantes havendo uma distribuição 

heterogênea entre as diferentes regiões do estado. 

Historicamente a TB é uma patologia conhecida por possuir uma estreita relação com 

os determinantes sociais em saúde e com territórios que possuem um grande quantitativos de 

habitantes (grandes cidades) bem como, atingir grupos populacionais mais vulneráveis entre 

estes os usuários de álcool, tabaco e drogas ilícitas, PLL e a PSR (ANDRÉ et al., 2020). Neste 

sentido, faz necessária a incorporação de estratégias de saúde direcionadas às pessoas que se 

em vulnerabilidade social seja ela individual, coletiva ou programática para a eliminação e 

erradicação da doença dentro dos territórios (AYRES et al., 2003).  

Ao recolher as evidências geográficas de um território problemático e ou doente, 

torna-se imperativo ao Estado: retrabalhá-las, adaptá-las e articulá-las por meio da gestão 

intersetorial. A questão das práxis dentro dos territórios torna-se imprescindível para uma 

nova paisagem, realidade. Isso pode se dar por processos com participação social, utilizando 

do conhecimento das populações ali inscritas e as envolvendo nesse projeto sanitário em prol 

da mudança. A epidemiologia crítica insiste por incutir nos territórios também a sua 

responsabilidade para transformação desses territórios, numa perspectiva da 

interculturalidade, valorização dos conhecimentos acumulados ao longo de gerações, com 

apoio e incentivo do Estado. Para Breilh (2006), é necessário compreender o espaço/território 
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para que sejam desenvolvidas ações de saúde direcionadas para a população, considerando 

suas especificidades e assim conseguir atingir um maior contingente de pessoas.  

Portanto, entre os diferentes fatores de riscos que dificultam/favorecem o 

desenvolvimento da TB dentro de um território, destaca-se o consumo de álcool, tabaco e 

drogas ilícitas.  

O consumo de álcool é uma prática milenar e faz parte do processo sócio-histórico da 

humanidade, no entanto, este hábito pode gerar consequências negativas como a dependência 

química, desenvolvimento de mais de 60 tipos de doenças agudas e crônicas, entre elas, a TB 

(REIS; QUINTAL; LOURENÇO, 2019). 

O álcool possui uma forte associação para o desenvolvimento da TB, característica 

esta identificada neste estudo sendo que, 20,4% da população com TB no estado são 

alcoolistas. Estudos desenvolvidos em Cingapura (YAP et al., 2018), Alemanha 

(HERZMANN et al., 2017), Etiópia (DESISSA; WORKINEH; BEYENE, 2018), Índia 

(NAVYA et al., 2019) e Brasil (ESPÍRITO SANTO et al., 2020; ARROYO et al., 2020) 

apresentaram as mesmas especificidades, sendo o alcoolismo um fator de risco para o 

desenvolvimento da TB latente e ativa bem como, para os piores desfechos no tratamento.  

O álcool é um fator negativo para o prognóstico da TB pois desencadeia uma 

dificuldade de adesão ao tratamento, interrupções e óbitos (MYERS et al., 2018). Quando 

uma pessoa não adere corretamente ao tratamento o mesmo contribui significativamente para 

o aumento no número de novos casos em um determinando espaço geográfico (ESPÍRITO 

SANTO et al., 2020), portanto, o consumo de álcool e outras drogas pode agravar na não 

adesão ao tratamento, bloqueio do ciclo de transmissão e óbito.  

Assim, observa-se a fundamental importância no desenvolvimento de estudos 

relacionado aos territórios, pois ao desenvolver um rastreamento nas áreas geográficas que 

apresentam maiores vulnerabilidades para uma determinada patologia mais eficaz serão as 

estratégias de enfrentamento e consequentemente ações de saúde direcionada ao ambiente de 

risco. O que vem de encontro com o 3º pilar da End TB strategy o que incorpora como um dos 

métodos para a erradicação da TB do mundo o desenvolvimento de pesquisas e ações de 

inovação, e a incorporação de novas tecnologias (LIENHARDT et al., 2016).  

Em relação a associação da TB com o tabagismo, observou-se que, 14,2% dos casos 

notificados eram tabagistas. Estima-se que, cerca 1,3 bilhão de pessoas no mundo façam uso 

ativo de tabaco com uma maior incidência nos países subdesenvolvidos ou/em desenvolvidos, 

consequente estes países apresentam uma carga da TB mais elevada (SILVA et al., 2018). 
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Compreende-se que o tabaco também é um importante fator de risco para a TB, sendo 

que, a exposição da fumaça do cigarro aumenta três vezes as chances para desenvolver a 

doença (LÓPEZ-HERNÁNDEZ et al., 2018). Entre os tabagistas, o risco da TB latente 

aumenta 1,6 vezes, para a TB ativa duas vezes e as chances de morte é de nove vezes maior 

ao comparar o grupo não exposto ao tabaco, também vale ressaltar que as chances para o 

desenvolvimento e agravamento/óbito aumenta significativamente com a duração/anos 

fumados e a quantidade de cigarros fumados por dia (TEWATIA et al., 2020).  

O tabagismo também se relaciona às formas clínicas mais graves da TB, sequelas 

clínicas, desfecho desfavorável e óbitos. Estes agravamentos se relacionam pelo fato dos 

componentes que existem na fumaça, pois provocam alterações inflamatórias e imunológicas 

locais, inibindo o crescimento celular e a ação de alguns mediadores químicos da imunidade 

inata (AGUILAR et al., 2019). 

Portanto, é extremamente importante que os governantes desenvolvam em seus países 

políticas públicas destinadas para a redução deste hábito e ações de saúde que incentivem a 

cessação do tabagismo, visando assim, garantir uma melhor qualidade de vida à população, 

bem como auxiliar na redução da incidência de novos casos de TB, principalmente nos 

territórios com maior vulnerabilidade social.  

As drogas ilícitas se relacionaram em 9,8% dos casos de TB no Estado. Neste sentido, 

as SPA ilícitas possuem uma direta relação como a TB e os determinantes sociais em saúde, 

sabe-se que a população usuária de drogas ilícitas e injetáveis possuem uma maior 

vulnerabilidade para a infecção da TB seja ela latente ou ativa e, para o desenvolvimento de 

outros agravos a saúde como a coinfecção TB-HIV bem como, aos piores desfechos no 

tratamento (ESPÍRITO SANTO et al., 2020). 

O abuso de drogas ilícitas dentro das áreas geográficas de uma determinada região 

interfere diretamente no contexto social e de saúde e, repercute no relacionamento familiar, 

trabalho e no aumento da violência advindo da utilização da mesma (LAZARI et al., 2017). 

Ademias, estes usuários estão inseridos em ambientes de exclusão social e baixo acesso aos 

serviços de saúde o que contribui significativamente para os desfechos desfavoráveis.  

Portanto, o estabelecimento de políticas públicas e estratégias de intervenção para o 

enfrentamento às drogas são de extrema importância para que assim, seja possível garantir 

uma redução no número de casos de TB e de possíveis complicações relacionadas à doença 

bem como, agravos e sequelas advindo do consumo e dependência das drogas.  
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O uso de drogas ilícitas compromete a resposta imunológica do organismo e em 

consequência, acarreta uma maior probabilidade para o desenvolvimento da TB e, entre os 

diagnosticados a utilização da mesma aumenta a carga bacilar o que deixa o sistema 

imunológico mais propenso a desenvolver resistência aos medicamentos (SOBOKA et al., 

2020), também outro fator que compromete a adesão e os desfecho favoráveis no tratamento é 

a não procura/acesso aos serviços de saúde e a dificuldade para a realizar corretamente o 

tratamento.  

Quanto ao consumo de SPA entre a PPL identificou que o tabagismo (41,8%) e as 

drogas ilícitas (41,0%) foram as substâncias mais prevalentes na PPL diagnosticada com a TB 

bem como, um cenário crescente ao analisar a tendência temporal para tabagismo, drogas 

ilícitas e alcoolismo nas unidades prisionais. Ao analisar o território nota-se que os RR mais 

elevados foram encontrados nas unidades prisionais da macrorregional Leste, localizada na 

região metropolitana de Curitiba. Evidenciando assim que as unidades prisionais contribuem 

para o aumento da carga da TB, sendo considerada um ambiente favorável para permanência 

da doença, devido à grande concentração de pessoas entre elas tabagista, usuários de drogas 

ilícitas, alcoolistas dentre outras complicações associada a saúde (WOODALL; 

TATTERSFIELD, 2018; NOGUEIRA et al., 2018; CHEKESA et al., 2020; CORDS et al., 

2021). 

Ressalta-se ainda que a macrorregional Leste é onde encontra-se o complexo médico 

penal, fator que justifica os maiores números de casos de TB neste território. Dados apontam 

que a utilização de serviços médicos pela PPL pode indicar o acesso aos serviços de saúde e 

também, o estado de saúde desta população considerando que os encarcerados possuem altas 

taxas de atendimento ambulatorial e de hospitalização (KOUYOUMDJIAN et al., 2018).  

É válido mencionar, que o Ministério da Saúde em parceria com o da Justiça lançaram 

no ano de 2003 o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) e em 2014 

instituíram a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) tendo como objetivo o oferecimento de ações de 

promoção da saúde e prevenção de agravos no sistema prisional, em todo o itinerário 

carcerário e garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao 

cuidado integral no SUS bem como, uma assistência de saúde com qualidade (BRASIL, 

2014).  

No entanto, o que se observa é um elevado número de casos de TB entre a PPL, com 

predominância da TB pulmonar fator este preocupante, considerando que, o bacilo possui 
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transmissão aérea e as condições das unidades prisionais como superlotação e pouca 

ventilação propiciam a disseminação da TB (ALVES et al., 2020). Portanto, se faz necessário 

a implantação de políticas públicas eficazes que visem uma maior atenção à saúde da PPL, 

para que ocorra uma diminuição dos agravos a saúde e da incidência da TB.  

A PPL é constituída por uma pluralidade de pessoas, indivíduos socialmente 

vulneráveis e com presença de diferentes tipos de agravos à saúde, entre estes agravos 

destacam-se a dependência de álcool, tabaco e outras drogas (BRASIL, 2014).  

Apesar da diminuição do consumo de tabaco e outras drogas na população geral, o que 

se observa é um aumento significativo do tabagismo e consumo de drogas ilícitas entre a PPL 

(WOODALL; TATTERSFIELD, 2018). Característica esta evidenciada neste estudo cuja 

substâncias mais prevalentes entre a PPL foi o tabagismo e a drogas ilícitas.  

Estudos apontam que cerca de 80% da PPL dos Estados Unidos possuem histórico de 

utilização de drogas ilícitas e 74% dos presos da Austrália fazem uso do tabaco nas prisões 

(ROWELL-CUNSOLO et al., 2016; WOODALL; TATTERSFIELD, 2018). Em estudo 

realizado na Noruega que buscou identificar o comportamento de beber antes da prisão 

mostrou que 55% dos presos possuem problemas com álcool de alguma gravidade e 18% 

eram possivelmente dependentes (PAPE; ROSSOW; BUKTEN, 2020). Já no Brasil, estes 

dados ainda são incipientes, devido à falta do desenvolvimento de estudos na área e a 

complexidade de discutir esses fenômenos em instituições de segurança pública (DALMASO; 

MEYER, 2017). 

Assim, o consumo de substância, seja ela lícita ou ilícita no sistema prisional contribui 

para um aumento nos agravos à saúde bem como o desenvolvimento e manutenção da TB, 

característica está evidenciada neste estudo (YOUNG et al., 2019; WINKELMAN; 

VICKERY; BUSCH, 2019). Vale ressaltar que os consumos de tais substâncias contribuem 

para o desenvolvimento da TB e desfechos desfavoráveis no tratamento, as SPA se associam a 

maiores taxas de transtornos mentais relacionados ao: consumo abusivo, suicídio, 

mortalidade, reincidência após a liberação e atos violentos dentro das unidades prisionais 

(BARANYI et al., 2019). 

O consumo de SPA além de favorecer o desenvolvimento de doenças também está 

associado a uma maior taxa de violência física e tentativas de suicídios no ambiente prisional, 

estima-se que a ocorrência de tentativa de suicídio entre dependentes químicos encarcerados é 

de três a oito vezes maior do que a taxa da população geral. Os fatores de risco que 

contribuem para a tentativa de suicídio dentro das unidades prisionais são: doenças mentais, 
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transtornos por uso de substância, ideação suicida anterior e tentativas de suicídio, 

comportamentos de autolesão, alojamento em células de ocupação única e condenação por um 

crime violento (LARNEY et al., 2012). 

Os fatores sócio-espaciais das unidades prisionais contribuem diretamente para a 

manutenção do ciclo da TB e de outras doenças visto que, muitas unidades prisionais 

encontram-se com superlotação, apresentam alta rotatividade da PPL, má ventilação e acesso 

limitado aos serviços de saúde (SEQUERA et al., 2020). 

A PPL sob custódia, vivenciam diariamente um ambiente insalubre com péssimas 

condições de higiene os quais muitas vezes não é possível garantir as necessidades humanas 

básicas para proteger a saúde física e mental o que contribui diretamente para a propagação 

das doenças transmissíveis, lesões relacionadas à violência e transtornos mentais (JOB NETO 

et al., 2019). Características observadas nas macrorregionais Leste, Norte e Noroeste do 

estado, no qual observou áreas de risco na PLL para TB geral, TB alcoolismo, tabagismo e 

usuários de drogas ilícitas. Vale ressaltar que a macrorregional Oeste não obteve nenhuma 

área de risco para TB associada ao uso SPA na PPL. 

Ao identificar áreas de risco para a TB associadas às SPAs se torna possível 

implementar medidas preventivas e uma assistência à saúde mais robusta, principalmente nas 

unidades com um maior número de encarcerados sendo estas as unidades que apresentaram 

um maior risco para a TB. No entanto, na maioria das vezes o diagnóstico da TB dentro do 

ambiente prisional ocorre tardio, o que propicia uma alta prevalência de bactérias resistentes 

aos agentes antimicrobianos, tratamento inadequado/abandono e óbito (ALLGAYER et al., 

2019; CHEKESA et al., 2020). 

Decorrente a estes fatores, o ambiente prisional se torna um reservatório para a 

disseminação de diversas doenças principalmente as infectocontagiosas como a TB. Ademais, 

a comunidade também se torna exposta à contaminação e infecção visto que a infecção pode-

se disseminar para a população após a libertação dos presos, bem como por meio dos 

trabalhadores das unidades e das famílias que possuem contato direto com os detentos durante 

as visitas.  

O ambiente prisional impulsiona a incidência e a manutenção da TB, portanto, ações 

de saúde devem ser desenvolvidas para buscar a interrupção deste ciclo de transmissão e 

consequentemente uma redução da taxa de incidência da doença (SEQUERA et al., 2020).  

Ao analisar a tendência temporal evidenciou-se um crescimento quanto a TB na PPL 

alcoolista, tabagista e entre os usuários de drogas ilícitas. Dados esses os quais se assemelham 
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com a população geral, visto que o consumo de tais substâncias se encontra de forma 

crescente em todo o mundo. Característica preocupante considerando que o consumo de tais 

substâncias se associa aos piores desfechos relacionados ao tratamento da TB (MASSARO et 

al., 2019; ESPÍRITO SANTO et al., 2020; SOBOKA et al., 2021).  

Ademais, deve-se implementar nas unidades prisionais um protocolo de rastreamento 

do uso de SPA e da TB, investir e priorizar o diagnóstico e a intervenção precoce e 

consequentemente um tratamento adequado livre de interrupção e recorrência (ALLGAYER 

et al., 2019).  

Ao investir em medidas que visem o bloqueio da transmissão e tratamento adequado 

da TB, será possível atingir as metas estabelecidas pela End TB strategy e avançar nas ações 

direcionadas para a erradicação da TB até 2050. Portanto, um dos grandes desafios dos países 

é conseguir controlar a evolução da doença em subpopulações que apresentam elevadas taxas 

de incidência da doença, os quais servem como reservatórios para a disseminação da doença 

como a PPL (MABUD et al., 2019).  

Neste sentido, a OMS recomenda que sejam implementadas nas unidades prisionais 

ações estratégicas de prevenção de novos casos, bem como a realização de protocolos de 

triagem de forma sistematizada na entrada e saída dos prisioneiros, além da avaliação 

periódica para toda a PPL ou fornecimento de terapia preventiva com isoniazida (WHO, 

2013). 

Considerando que a PPL apresenta um alto risco para a TB em todo o mundo deve-se 

investir em ações específicas para prevenir as fontes de transmissão e implementar rotinas 

como a triagens periódicas dos presos, isolamento de casos confirmados e diminuir o número 

de presos em um único ambiente/aglomerações são alternativas eficazes para reduzir a 

transmissão tanto para a população encarcerada, agentes penitenciários, familiares e 

comunidade (CORDS et al., 2021). 

Outro grupo que possuiu alta vulnerabilidade para o desenvolvimento da TB é a PSR. 

Por meio dos resultados, foi possível evidenciar uma tendência temporal crescente da TB 

entre a PSR para os alcoolistas, tabagistas, usuários de drogas ilícitas e na PSR geral, sendo a 

macrorregional Leste de Saúde (região metropolitana de Curitiba), o território que apresentou 

áreas com maior risco para a TB associadas as SPA’s. 

Estudos internacionais e nacionais apontam que a PSR apresenta uma alta prevalência 

para o desenvolvimento da TB associado ao uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas sendo este 

um fator de risco que favorece o desenvolvimento de novos casos e a manutenção do ciclo de 
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transmissão da TB (ALDRIDGE et al., 2018; VON STREIT et al., 2019; SANTOS; 

BRUNFENTRINKER; PENA, 2021). Assim, a PSR possui 48 a 67 vezes mais chance de 

desenvolver TB quando comparado com a população geral (ALECRIM et al., 2016).  

Estudo desenvolvido nos Estados Unidos realizado em 2006 e 2010 constatou que a 

incidência anual da TB entre PSR variou de 36 casos para 47 casos por 100 mil habitantes 

(AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019). Já na Alemanha, a incidência da TB é de 30 

casos por 100 mil habitantes (VON STREIT et al., 2019). Quanto ao Brasil, não existem 

dados específicos que abordam esta população.  

Vale ressaltar que, o Brasil não possui dados oficiais sobre o quantitativo da PSR, 

considerando que, o censo demográfico não inclui na investigação os moradores de rua, uma 

vez que os dados são coletados em residências fixas impossibilitando assim, a identificação 

do quantitativo correto destes indivíduos o que os tornam invisíveis (HUNGARO et al., 

2020). 

Assim, a PSR é fortemente marcada pelas: iniquidades sociais, dificuldade de acesso 

aos serviços e ou proteção social, bens materiais e patrimônios humanos, os quais contribuem 

para proporcionar uma condição de vida humana bastante precária em que há grande violação 

de direitos imputada pela ação do Estado, dos órgãos governamentais e pela omissão da 

sociedade civil (FIORATI; ARCÊNCIO; SOUZA, 2016). 

A alta prevalência da TB nesta população está relacionada com a urbanização precária, 

condições sanitárias (contato próximo com um contingente de pessoas e a flutuação em 

diferentes abrigos), exclusão social e a pobreza extrema (HINO et al., 2021). Assim, estas 

pessoas vivenciam diariamente um ambiente altamente vulnerável, o que auxilia para o 

desenvolvimento de agravos à saúde e à infecção a diferentes tipos de doenças entre elas a TB 

(VON STREIT et al., 2019).  

Esta população também apresenta altas taxas de mortes evitáveis por todas as causas 

quando comparada com a população geral, o que torna evidente a influência das 

desigualdades e dos determinantes sociais da saúde no processo de adoecimento (HASHMI et 

al., 2020).  

Breilh (2010) menciona que não existe doença da pobreza, portanto o que é 

implementado na sociedade é a doença da riqueza com desigualdade social, tornando assim 

necessário ocorrer mudança dos paradigmas da sociedade para que os pobres não sejam 

denotados como os responsáveis pelas enfermidades. Neste sentido, ao chamarmos 

“enfermidades da pobreza” deveríamos denotar “doenças geradas por um sistema social que 

necessita da desigualdade”. 



Discussão________________________________________________________________105 

 

Essa população possui especificidades que favorecem o desenvolvimento de agravos à 

saúde como baixa escolaridade, o que consequentemente gera desconhecimento dos cuidados 

básicos de saúde e do processo saúde-doença, além disso comumente possuem dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde, estigma, preconceito, vínculos familiares conflitosos ou 

inexistentes, falta de projeto de vida, dentre outros fatores (HINO et al., 2021; SANTOS et al., 

2021). 

Somadas a estas características, a PSR possui um déficit no autocuidado em relação 

aos hábitos de higiene e alimentação, o que colabora para um estilo de vida precário e uma 

alta prevalência de complicações por doenças crônicas, condições infecciosas e lesões 

relacionadas à violência (WIENS et al., 2021). Portanto, deve-se implementar ações 

estratégicas para a cobertura e oferta de serviços de saúde, assistência social e moradia eficaz 

a estes indivíduos para que assim, seja garantido as necessidades humanas básicas e 

consequentemente diminuir as vulnerabilidades individuais e ambientais. 

Ao avaliar os determinantes espaciais e a conformação dos clusters  e, ao aplicar a 

técnica de Getis-Ord Gi*, foi identificado agrupamentos de Hotspot na macrorregional Leste 

de Saúde. Estima-se que, no Brasil exista uma população aproximada de 221.869 mil 

moradores de rua e que 75% deste contingente resida em municípios com mais de 100 mil 

habitantes (HUNGARO et al., 2020; SILVA et al., 2021). Corroborando assim, com os 

resultados deste estudo, visto que os clusters foram visualizados na região metropolitana de 

Curitiba, macrorregional Leste de Saúde. 

O acesso a moradia é compreendido como um importante determinante de saúde e, a 

falta da moradia está relaciona diretamente com um aumento na morbidade e mortalidade em 

comparação com a população abrigada, sendo que, a mortalidade entre a PSR é 3 a 11 vezes 

maior (BAXTER et al., 2019).  

Ademais, pode-se destacar que a mobilidade entre moradores de rua, habitação 

instável, perda do acompanhamento e compromisso com a correta utilização dos 

medicamentos, falta de comparecimento às consultas, encarceramento pregresso, localização 

dos serviços de saúde, falta de horários flexíveis e transporte são algumas barreiras que 

dificultam um desfecho favorável do tratamento da TB entre a PSR usuária/dependente de 

SPA (JOHNSON et al., 2020).  

É importante reconhecer a magnitude do problema de saúde pública presente nas 

grandes cidades entre a população de rua e implementar políticas públicas destinada a este 

grupo heterogêneo e que se encontram em extrema vulnerabilidade social (ROSA; 

SANTANA, 2018). Assim, implementar políticas de amparo social e de reinserção da 
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população de rua na sociedade é de extrema importância, bem como programas voltados a 

renda como o bolsa família.  

O programa bolsa família visa proporcionar renda às famílias que se encontram em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, sendo que, o auxilio busca superar a 

situação de vulnerabilidade e pobreza garantindo assim, o direito à alimentação e o acesso à 

educação e saúde (BRASIL, 2010).  

Segundo Torrens et al., (2016) a implantação do Programa Bolsa Família 

proporcionou um aumento na taxa de adesão e cura dos pacientes com TB. Evidenciando 

assim, a necessidade de implantação de políticas que visem o amparo social as pessoas que se 

encontram nas ruas.   

Outro comportamento analisado neste estudo foi que a TB se encontra crescente entre 

as pessoas que fazem uso crônico de álcool, tabaco e drogas ilícitas. Este resultado é de 

extrema importância, visto que quanto maior o consumo de SPA pela PSR, piores são os 

prognósticos nestas pessoas, bem como a manutenção, aumento da incidência, reincidência de 

novos casos e a TB-DR. Ademais, os moradores de rua e que fazem uso de SPA transitam em 

espaços/territórios com um alto número de pessoas, característica está que contribui para uma 

maior disseminação da doença.  

Portanto, a SPA é considerada um agravante e dificultador para a contenção e 

erradicação da TB no mundo e vale ressaltar que, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da OMS reforçam a importância da implementação da prevenção e o tratamento 

dos transtornos relacionado ao uso de álcool e outras drogas entre os grupos vulneráveis 

(RAGAN et al., 2020).  

Neste sentido, investir em políticas públicas, serviços de saúde direcionados às 

populações vulneráveis e obter profissionais qualificados pode ser uma ferramenta eficaz para 

um diagnóstico precoce, tratamento correto, diminuição da incidência da TB, garantia do 

acesso aos serviços de saúde e um direcionamento para a reinserção social destas pessoas que 

se encontram nas ruas.   

Ademais, a utilização de SPA entre as populações vulneráveis favorece a transmissão 

comunitária e a contaminação pela TB, visto que, estas pessoas residem em um ambiente de 

extrema precarização sanitária e compartilham objetos e materiais como cachimbo e agulhas 

para fazer uso das SPAs, característica que contribui para a propagação e disseminação da TB 

latente e ativa nestes territórios (CRUZ et al., 2013).  

Também foi observado que, os piores desfechos no tratamento e o óbito estão 

presentes nas populações vulneráveis e que fazem uso ou possuem dependência de alguma 
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substância. Portanto, a população vulnerável apresenta uma alta taxa de infectividade pela TB 

e assim a torna uma população estratégica para as ações que visam a erradicação da TB no 

mundo.  

Desenvolver políticas públicas direcionadas as populações vulneráveis é uma forma 

de conter a disseminação da doença nestes territórios (HALPERN et al., 2017) e assim, atingir 

as metas estabelecidas por meio da End TB strategy. 

Para uma redução na taxa de infecção e de diminuição dos novos casos da TB ou 

reincidência, os países precisam desenvolver estratégias específicas destinadas para as 

populações vulneráveis principalmente entre os usuários de álcool, tabaco e drogas ilícitas, 

visto que, ao implementar ações de saúde direcionadas a estas pessoas é possível garantir uma 

detecção e diagnóstico precoce da TB e consequentemente um tratamento eficaz (HILLS et a., 

2018). Deve-se salientar que os países precisam atuar e investir em pesquisas que busquem 

evidenciar os territórios com maiores riscos para o adoecimento e assim, identificar o porquê 

as pessoas adoecem em determinados espaços territoriais (BREILH, 2006).  

Neste sentido, assegurar serviços de saúde resolutivos e direcionado às populações 

vulneráveis é extremamente importante, bem como garantir um acolhimento e 

consequentemente proporcionar um correto sequenciamento durante o tratamento. No entanto, 

o que se observa nos serviços de saúde é uma barreira ao acesso e ao cuidado em saúde para 

as populações vulneráveis, o que a torna uma população invisível para o sistema público de 

saúde, contribuindo para a manutenção da TB e de outros agravos a saúde (VIEGAS et al., 

2021).  

Estratégias que podem potencializar e proporcionar uma assistência de saúde mais 

integral a estas populações é a incorporação de serviços de saúde dentro dos territórios 

vulneráveis bem como, a implantação de consultórios de rua e atendimento de saúde dentro 

das unidades prisionais.  

Os consultórios de rua têm como finalidade ampliar o acesso da PSR aos serviços de 

saúde, proporcionar atenção integral à saúde de indivíduos que se encontram em condições de 

vulnerabilidade ou com vínculos familiares fragilizados (BRASIL, 2012).  

O consultório de rua, possui uma dinâmica de trabalho que proporciona a busca ativa 

de pessoas em situação de rua em diversos locais da cidade, valorizando o acolhimento e 

criação de vínculos, de forma a suprir as necessidades trazidas desses indivíduos, sem 

julgamentos ou padrões sociais, garantindo-lhes o direito à saúde preconizada em constituição 

(TIMÓTEO et al., 2020).  
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Também é relevante considerar a implementação no país de redes que busquem uma 

melhor proteção social às populações vulneráveis, considerando que, ao investir em medidas 

que auxiliem na equidade em saúde e redução da pobreza ocorrerá uma reversão no quadro de 

morbimortalidade da TB, estratégia está enfatizada e recomendada pela OMS. 

Outra medida a ser adotada é a incorporação de políticas de saúde destinada a 

redução do consumo de SPA dentro dos territórios vulneráveis e desenvolver ações que visem 

a prevenção do consumo precoce entre criança e adolescentes e o consumo consciente da 

substância. 

Embora os resultados sejam concernentes ao período pré-pandemia da COVID-19, 

há razões que fazem os autores supor que a situação tenha ficado ainda mais crítico. No ano 

de 2020, a COVID-19 ultrapassou a TB em relação ao número de óbitos por dia, característica 

que provocou um alto impacto na taxa de morbidade e mortalidade e uma diminuição 

significativa no diagnóstico precoce e tratamento da TB (SILVA et al., 2021). Cenário este 

que gera preocupações aos governantes pois, ao ocorrer uma redução no número de 

diagnósticos e uma deficiência no tratamento de uma determinada doença este agravo gera 

reflexos negativo para que no futuro ocorra uma elevação na taxa de incidência da TB e da 

mortalidade nos territórios.  

A pandemia da COVID-19 trouxe impactos significativos e interrupções nos 

atendimentos à saúde global principalmente para a TB, no qual, ocorreu uma redistribuição da 

força de trabalho em saúde, perda do pessoal devido a doença (óbitos e afastamento), redução 

do transporte público e restrições/isolamento social o que provocou uma dificuldade no 

acesso aos serviços de saúde bem como, correto tratamento, diminuição dos programas de 

prevenção e diagnóstico precoce (LIPMAN et al., 2021). Ademais, a pandemia provocou um 

aumento na desigualdade devido ao colapso da economia dos países e por falta de políticas 

direcionada à proteção social, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e um aumento da 

exclusão social principalmente entre pessoas usuárias de álcool, tabaco e drogas ilícitas.  

Embora os resultados não tenham também incluído o período da pandemia, 

entendeu-se que a tese não deveria ficar indiferente ao período, e que pudesse trazer 

informações mais contemporâneas de como a COVID-19 tem impactos diretos e indiretos na 

TB. Os diretos ainda pouco são conhecidos, o que deve ser mais estudado, porque há 

suposição de que a COVID-19 tenha mudado a epidemiologia da TB, na medida que as duas 

afetam o pulmão, e, portanto, as sequelas decorrentes desses dois agravos, podem ter levado 

uma piora na qualidade de vidas das pessoas afetadas pela TB. Entre os indiretos, a vertente 
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social foi a mais atingida visto que, a TB possui uma relação diretamente relacionada ao 

contexto social da população.  

De acordo com a OMS (2020), a pandemia da COVID-19 impactou diretamente nas 

estratégias de controle da TB no qual, ocorreu uma diminuição de 25% do diagnóstico e 

houve um aumento de 26% na mortalidade por TB no mundo.  

A austeridade tem vigorado, com cortes em programas e estratégias de proteção 

social, e isso afeta demasiadamente a TB. Estudos futuros devem ser empreendidos para 

entender mais a fundo a questão e os reflexos que a pandemia provocou na TB.  

Esta tese se alinha à prerrogativa do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, que 

estruturou novas metas para o planejamento, priorização e monitoramento das ações 

estratégicas de controle da doença no período de 2021 a 2025. Entre essas metas foi incluído 

um objetivo específico no Pilar 1 (Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com 

TB), que incorporou as populações mais vulneráveis ao adoecimento por TB com o propósito 

de aumentar a visibilidade das ações específicas para a qualificação do cuidado a essas 

populações (BRASIL, 2021).  Na medida em que o estudo se devota essa população também 

contribui para a produção de conhecimento nessa área, e ao evidenciar territórios 

problemáticos sobre a questão, também orienta políticas afirmativas com vistas à equidade do 

acesso dessas populações aos serviços, notadamente no que se refere aos modos de prevenção 

e quebra da cadeia de progressão da doença adoecimento-cura-adoecimento. 

Por fim, o estudo traz contribuições importantes e se unem aos esforços mundiais 

pelo Fim da TB, pois foi possível incorporar métodos estatísticos que identificou áreas de 

risco espacial para a TB a pessoas que fazem uso nocivo de álcool, tabaco e drogas ilícitas. 

Ademais, o estudo apresentou, de forma sucinta, um mapeamento das áreas de risco para os 

casos de TB e os desfechos do tratamento. Além disso, existe a possibilidade de 

subnotificações em áreas consideradas de baixo risco e de erros nas informações relacionadas 

aos endereços dos casos.  
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8. CONCLUSÃO 

O estudo possibilitou evidenciar a situação do alcoolismo, tabagismo e uso de drogas 

ilícitas entre pessoas com diagnóstico de TB no estado do Paraná, e ainda a cargo disso as 

populações vulneráveis, o que faz pensar que a meta pelo Fim da TB está cada vez mais 

distante. Ele propiciou reflexões acerca do cenário atual da TB para a saúde pública, bem 

como a necessidade do investimento em políticas públicas que busque a redução de danos 

entre usuários de SPA e a implementação de estratégias direcionadas para um diagnóstico 

precoce, para a indicação de um tratamento eficaz e consequentemente para a prevenção de 

novos episódios, quebrando assim o ciclo vicioso de: adoecimento-cura-adoecimento.  

Na fase de diagnóstico dos clusters, foram identificados os territórios de risco 

associado ao alcoolismo, tabagismo e drogas ilícitas entre os pacientes diagnosticados com 

TB. Observou-se uma tendência temporal crescente da doença no estado entre os usuários de 

SPA. Dessa forma, essa fase trouxe um diagnóstico de grande relevância para o 

enfrentamento da TB no Estado, visto que, ao conhecer os diferentes cenários epidemiológico 

do Estado e os territórios de risco é possível implementar ações de saúde direcionada aos 

usuários de SPA e assim, conseguir diminuir a incidência da doença.   

Entre os grupos vulneráveis, os resultados acenam para a associação direta com o 

tabagismo, drogas ilícitas e com o alcoolismo entre a PPL e uma tendência temporal crescente 

na população. Ao abordar a PSR, também foi observada uma tendência temporal crescente 

entre a relação da TB com o alcoolismo, tabagismo e drogas ilícitas. Referente ao território da 

macrorregional Leste (região metropolitana de Curitiba) foi considerada área de risco para as 

SPA entre a PSR. Neste sentido, para que seja alcançado a meta estabelecida pela OMS para 

eliminação da doença no mundo é de suma importância a implementações de ações 

direcionadas às populações vulneráveis, visto que estes são considerados peças chaves no 

controle da doença, considerando que eles são os principais indivíduos que auxiliam na cadeia 

de transmissão da doença nos territórios. 

Ao abordar a técnica de análise espacial foi possível compreender a relação da 

doença com os territórios do Estado, pois foi observada a conformação de cluster em algumas 

de suas áreas. Assim, a doença possui uma relação direta com os determinantes sociais e as 

iniquidades em saúde, pois da PPL e PSR, residir em grandes centros e ser usuário de álcool, 

tabaco e outras drogas são fatores que contribuem para o desenvolvimento da TB ativa.   
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Embora alguns estudos tenham abordado a situação da TB entre populações 

vulneráveis, este é um dos primeiros estudos que buscou evidenciar a disparidade e ou seus 

determinantes espaciais, com aplicação dos recursos da geoestatística. O uso dessas técnicas 

em populações vulneráveis é bastante restrito, o que denota a originalidade e relevância da 

investigação. O avanço na redução das disparidades e ou desigualdades perpassa também a 

compreender a carga da doença e seus determinantes nos territórios, e para isso é importante 

se inovar nas abordagens metodológicas. Além disso, a aplicação da análise espacial é 

considerada como uma das estratégias e ou ferramentas muito úteis para a compreensão da 

TB à luz da epidemiologia crítica, o que deu efeito portentoso na abrangência e fidelidade do 

estudo ao seu marco teórico original.  

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 



114 

 

REFERÊNCIAS 

AGARWAL, S.; NGUYEN, D. T.; GRAVISS, E. A. Homelessness and Mortality Among 

Persons With Tuberculosis in Texas, 2010-2017. Public Health Rep. v. 6, n. 643-650, 2019.  

AGUILAR, J. P. et al. Smoking and pulmonary tuberculosis treatment failure: a case-control 

study. J Bras Pneumol. v. 45, n. 2, p. e20180359, 2019.  

ALDRIDGE, R. W. et al. High prevalence of latent tuberculosis and bloodborne virus 

infection in a homeless population. Thorax. v. 73, n. 6, p. 557-64, 2018.  

ALECRIM, T. F. A. et al. Experiência dos profissionais de saúde no cuidado da pessoa com 

tuberculose em situação de rua. Rev Esc Enferm USP. v. 50, n. 5, p. 809-16, 2016. 

ALLGAYER, M. F. et al. Tuberculosis: health care and surveillance in prisons. Rev. Bras. 

Enferm. v. 72, n. 5, p. 1304-10, 2019  
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ANEXO I 

Declaração de concordância 

 
Pesquisador(a) Responsável: Alessandro Rolim Scholze 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Alexandre Arcêncio 
Colaboradora: Dra. Simoni Pimenta de Oliveira 
     
Título da Pesquisa: Prevalência e determinantes da drogarresistência entre 
pacientes com tuberculose e uso problemático de drogas no Paraná 
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo 
Instituição Coparticipante: Secretaria Estadual de Saúde do Paraná 
  

Declaramos conhecer e concordar com o Projeto de Pesquisa acima descrito, 
conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, e em especial a Resolução 
CNS 466/2012. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como 
instituição coparticipante do projeto de pesquisa em tela, assim como do 
compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa 
nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal 
segurança e bem estar.  

Estamos cientes que serão utilizadas as informações do banco de dados do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do período de 2008 a 
2018. Serão utilizadas as seguintes variáveis: 

 

Variáveis individuais do paciente - Fonte SINAN 

Sexo  Diabetes Mellitus  

Idade  Doença Mental  

Raça HIV/AIDS 

Institucionalizado* Tipo de entrada 

Situação de rua*  Forma clínica 

Imigrante*  Forma de descoberta do caso 

Alcoolismo  Tipo de tratamento  

Drogas ilícitas*  Situação de encerramento  

Tabagismo* Município de residência 

*Estas variáveis foram incluídas no Sinan a partir do ano de 2015.  

 
As informações do banco de dados das notificações de pacientes que 

realizaram o tratamento da infecção latente de tuberculose (TILTB) no Estado 
do Paraná e linkage dos dados com o Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) de pacientes notificados com tuberculose para verificar se 
algum paciente que realizou TILTB desenvolveu tuberculose. Para o 
relacionamento dos bancos de dados e preservar o sigilo e confidencialidade 
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dos pacientes a equipe da Divisão de DST, AIDS, Hepatites Virais e 
Tuberculose (DVDST), será colaboradora da pesquisa; e na publicação da tese 
e artigos a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (SESA/PR) deverá ser 
citada como colaboradora da pesquisa e como fonte dos dados. 
 Da mesma forma, que os pesquisadores somente poderão iniciar a pesquisa 
pretendida após encaminharem, a esta Instituição, uma via do parecer de aprovação 
do estudo exarado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
 É necessário aguardar o parecer final do Comitê de Ética da Instituição 
Proponente, bem como da Instituição coparticipante para início da pesquisa. 
 
 

ACACIA NASR 
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica/CVIE 
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ANEXO II 

Ficha de notificação da Tuberculose 
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ANEXO III 

Parecer Comitê de Ética em Pesquisa  
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