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RESUMO 



Com o advento da quimioterapia, associado a mcdifica~ões 

sócio-econômicas. a mortalidade por tuberculose apresentou um 

acentuado declínio no decorrer dos anos, atingindo níveis que a 

tornam po~co sensível como indicBdor epidemiolgico para o 

acc.panha.ento da endemia. No Município 

dos óbitos ~present~ qualidade que 

de Sio Paulo o registro 

pode ser considerada 

satisfatória e eKistem s rias dificuldades operacionais para a 

obten~ 70 de indicadores de morbidade. Levando em conta estes 

aspectos. a .perspectiva de reformula~ o do sistema de saúde e a 

i/IIP01-tincia da vigilância epiderllÍol .53gica. neste processo. optou-se 

por desenvolver um estudo que permitilise verificar' a 

p09liibilidade de usar de forma mais adequada os indicadores de 

fIIortalidad'e na Vigilânci. da Tuberculose, • partir da análise de 

sua ocorr ncia e tend ncia no Munic 'ípio. A mortalidade porj 

tuberculose foi então estudada nos seguintes aspectos : tendência 

secular. no período de 1900 a 1985; tendincia por grupos et rios 

(curvas de idade atual e de coortes); em menores de 1 ano, no 

per odo de 1970 a 1985; e a distribui~ 3 . 0 geográfica por 'rea~ 

homogêneas, regiões administrativas da Secretaria de Estado da 

Saúde e distritos I subdistritos de paz do Município . 

Os resultados mostraram que após uma fase de estabiliza~ão 

de 45 anos a mortalidade por tuberculose apresentou um 

progressivo declínio atingindo o coeficiente de 3,67 óbitos por 



100 . 000 habitantes em 1985, mudan~as no padrio da mortalidade a 

partir do uso da quimioterapia. com deslocamento dos óbitos para 

ali idades l'I.i. avan~ad.sl acentua~ão na velocid.de de declinio no 

grupo de ~nores de 1 .no provavelmente devido ao BCG 

intra-d~rmicoI coeficientes de valor mais elevado nas áreas 

homogêneas onde predominam corti~o. e favelasl grande varia~ão na 

distribui~ão por Escritórios Regionais de Saúde CERSAs) e por 

distritos I subdistritos. indicando diferen~as tanto do ponto de 

vista .pide~iológico como em rela~ão .os &ervi~os de saúde. 

Quanto ao uso da AOrtalidade na Vigilância da Tuberculaae 

concluiu-se por sua validade e 

COeficientes não seJam usados de 

oport;unidade. 

forma isolada 

desde 

e para 

que os 

grandes 

contingentes popul.cion.isl a utiliza~ão do coefic~ente 

especifico por grupos etários pode ser út~l para a avalia~ão das 

medidas de cont.rolel a distribuição dos coeficientes por- quartis 

indica as 

pede ter 

áreas prioritáriali 

liua s.nsibili~ade 

para a vigilância, o cceficiente 

aumentad. se os d.dos forem 

relacionados a segmentos populacio~ais menores que os distritos I 

subdistritos identificando gl"UP05 homogêneos do ponto de vist. 

epid~iológico . Concluiu-se ainda que os indicadoras de 

mortalidade por tuberculose podem sar usados na metodologia de 

"Cartas de Avalia~ão" . 



SUftftA~Y 

Uith the advent of che.otherapy associated with 

socioecono.lcal changes. .ortalitv dye to tuberculosis 

declined .arkedly throughout the yeãrs attaining leveIs that 

are' innefective as aplde.iological indicators reg~rding 

ende.ic follow-up. Death records in the city of S~o Paulo. 

Brasil. are trustworthy as regards qyality whilst there are 

serious operatjonal difficuties iapairing .orbidity 

registrie9. Considering these aspects as _ell as the 

perspectiva.of a general refora.tio" of the _hole heãJth 

syste.··in the country besi.des the i.portant role played by 

epideaiological surveillance in the process. the pres2nt 

study _as undertaken so as to check _hater Mortality 

Indicãtors could be e.ployed for tuberculosis surveillance 

taki~g Iftto account analysis of Its ocurrence and tendencies 

within the aunlcipalitv. 

ftortality due to Tuberculosis _as then studled under 

the followin9 aspects:its secular tendency. fro. 1988 to 

1985. tendency by age brackets (as~ specific curves and 

those of cohorts). in chlldren under a year of age fro. 1978 

to 1935 and l~s geographical distri~ution by ha.ogeneaus 

areas. adatnistrativa regions of the State Health Departaent 



·nd the .unicip.lity'~ disetriets of the peàee. Results show 

tt..t .fter ~5 ye.rs of the st.biliz.cion the tuberculosis 

.ortalitv r.te decre •• ed p~ogressively attaining • leveI o, 

l.67 deãths per 1".'" inh.bltãnts. changes of the 

.ort.lltv pàtters after institulon of the che.oterap~ .ith 

displace.ent Df deaths to ol~er people. higher speed in the 

reduction rate Df .ortàlity due to tuberculosis in the 

children under one year of age probably due to BCG 

intrader.al vaccination. higher rates in ho.ogeneou6 areas 

where slu.s predo.in.te. a gre.t v.riety in the dlstrlbution 

by ad.onistrative region and by distriets of the peàee. 

indicatíng differenees fro. the epide.iologlcal point Df 

vie. or reg.rding he.lth services. 

As to the use Df the Mart.lity Indieator in 

tuberculosis suryeill.nce this studv pointed out to its 

validity and oportunity •• s 10ng as the rates are not used 

isol.tedlv as .ell as for huge papul.tians. The use of • 
• 

speeifie rate bv àge-groups can be useful for eVàlu.ting 

control .eàsures. dlstributlon in quartiles 

Indicates su~veill.nce priority .reas; the iate can have its 

sensibllity enhanced I' data are related to s.aller seg.ents 

of populãtion than the districts identifving ha.ogeneous 

groups taklng the eplde.iological aspects into account. It 

.as also coneluded that the tuberculosis .ortalitv 

indicators can also be used in the "Eyaluation Ch.rt" 

.ethodology. 
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A tuberculose é uma doen~a em que, para sua instala~ão, são 

fundamentais, além do agente etiológico - "sem o bacilo de Koch 

não há tuberculose" fatores representados pelas condi~ões 

socio-econômicas <54> <33> influindo na habita~ão, estado 

nutricio~al e ocupa~ão, e determinadas condi~ões biológicas como 

a idade <11> e o estado imunológico, por exemplo . 

Portanto, além das importantes descobertas relacionadas com 

as medidas de controle da doen~a (diagnóstico, tratamento, 

quimioprofilaxia e vacina~ão) é preciso levar em conta as 

modifica~ões na estrutura econômica e social que têm ocorrido em 

nosso meio, bem como na reorganiza~ão do sistema de saúde . 

Na evolu~ão da tuberculose foi verificada a exis~ência de um 

rit~o que caracteriza a invasão da doen~a em uma popula~ão. A 

epidemia por tuberculose é secular ocorre em um período de 

aproximadamente um século distribuindo-se a mortalidade segundo 

uma curva que é semelhante às curvas epidêmicas devidas a doen~as 

de caráter agudo . A curva secular da tuberculose nos divereos 

povos e na~ões responde sempre ao mesmo padrão e a um mesmo modo 

de ser como foi demonstrado nos estudos de Flatzeck-Hofbauer e 

Gottstein <28>. Nessa curva podem ser delimitadas fases ou etapas 



3 

que caracterizam o perfil epidemiol6gico da doença: inicialmente 

uma fase de p..r..é=..t.I.lb.e.t::.t:J.\.l.iz.aJõ:iW quando surgem os· pr imei ros casos 

da doença, que dura alguns anos com evolução ascendente da 

mortalidade. Em seguida, ocorre uma elevação abrupta 

caracterizando a fase de .t.!.Ib..e.r.:.t:!J.l.iz.a.!;;l.I:L ... _m.a.c;.~.a em que 

mortalidade aumenta de forma acentuada em todos os grupos 

etários. Ap6s esta etapa segue-se um período de es.t.ab..i.l.iZaIOão 

quando a mortalidade se mantém elevada e permanece inalterada por 

um período prolongado, no mínimo por vinte anos. Na fase 

seguinte, chamada de ~esiJ.\b.er..t:J.\lizaJõ:iW observa-se um declínio 

acentuado da mortalidade. menos intenso que a fase de ascenção 

inicial. e finalmente a ocorrência de pequeno número de 6bitos 

ainda por muito tempo f4!}. 

Dur-ante muitos anos a mortalidade foi o indicador mais 

usado. e praticamente o único. para o conhecimento da situação da 

endemia . O coeficiente de mortalidade por tuberculose e a 

proporção de 6bitos por tuberculose em relação ao total de 6bitos 

eram os indicadores epidemiológicos usados para o acompanhamento 

da evolução da endemia no passado . A .relação entre mortalidade, 

incidência e prevalência era a seguinte: a mortalidade era metade 

da incidência; que por sua vez representava metade 

prevalência, ou M: !:P = 1 : 2:4. onde M é a mortalidade; 

incidência e P a prevalência (74) . 

Em uma pesquisa longitudinal realizada em BangaIOl-e, 

da 

! a 

!ndia 

{6}. a mortalidade por tUberculoie nos casos com confirma,ão 

bacteriol6gica. não tratados. foi 30X ao cabo de 1,5 anos. 40X ao 
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fim .de tr€s anos e 50% após cinco anos, permitindo uma estima~,v~ 

pa fatalidade, ,"em tratamento, da ordem de .151' ao a!"l0 (5). Çom o 

advento da quimioterapia a progressiva diminuiç:~q da 1I0l"ta.1 idade 

levou o coeficiente a números muito baixos, tornando-o pouco 

sensível como instrumento de medida da magnitl,lde do pro!Jlema e de 

suas eventuais modif.icaç:ões (74) . A proporç:ão de óbitos por 

tuberculose em relaç:ão a outras causas que no inicio do sécu~o 

figul"aVa entre as dez primeiras (27;33;51> passa a ter valores 

insignificantes fazendo com que não figure mais entre estas., 

apesar da endemia ainda se apreseQtar em níveis elevados . No 

Município de São Paulo o coeficien~e de mortªlidade qU~ era de 

~65,59 por 100.000 habitantes ~m 190Q chegou a 3,67 óbitos em 

1985 e o número de casos novos notificados foi de 6.933 em 1ge5 

sendo portanto o coeficiente de incidência conhecido de 69,07 

casos por 100.000 hab i tantes .' 

Os coeficientes de incidência e prevalê~cia, sendo 

dependentes de importantes asp~ctos operacionais como a 

intensidade da busca de casos e o bom funcioname~to do sistema de 

notificaç:ões, tem seu uso limitado em áreas onde falham estes 

cOlllponentes . 

O r~sco anual de infecç:ão passou então a se constituir no 

melhor indicador tanto para a avaliaç:ão epidemiológica do 

problema como para a ayaliaç:ão da efet~vidade das aç:ões do 

programa de controle da doenç:a. O risco de inf~cç:ão é a 

probabilidade que tem cada indivíduo ainda n~o infectado de uma 

populaç:ão, de ser infectado pelo bacilo da tuberculose no 
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dec9rrer de um ano <68). E' um indicador que gl.larda relação com a 

prevalência de fontes de infecção na comunidade , Com a adoção da 

vacinação BCG intra-dérmica em larga escala torna-se mais difícil 

a estimativa do risco de infecção e sua .utilização como ~ndicador 

para a vigilincia da tuberc~lose. pois a alergia induzida pela 

vacina BCG influi nessa estimativa <74), 

Tendo em vista que o sistema de informações referentes ao 

obituário pode ser considerado como de 'razoável qualidade pelas 

modificações que vem sofrendo nas últimas décadas'; e considerando 

a disponibilidade 'de informações relativás aos óbitos. tanto na 

literatura como em instituições oficiais. pensou-se em retomar o 

uso de dados de mortalidade no sentido de suprir as lacunas 

existentes atualmente no processo de vigilância epidemiológica da 

tuberculose. 

Qualquer" análise de mortalidade deve levar em conta uma 

série de variáveis que podem alterar a interpretação de seus 

resultados. tais como: a proporção da população coberta pelos 

atestados de óbito. a fidedignidade dos atestados de óbito. em 

r"elação. ao momento do óbito. local de residência e idade; a 

fidedignidade do atestado em relação • a causa do óbito e a 

exatidão 'do diagnóstico definitivo; a forma como se processam e 

sistematizam os dados, inclusive a exatidão da codificao;:ão <3>. 

Em relação à população também deve ser levado em conta que 

do início do século até 1940 a periodicidade dos censas 

demográficos era de 20 anos. tendo havido recenseamento nos anos 

de 1900. 1920 e 1940 e a . partir dai a cada dez anos , A pOPulao;:ão 
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dos períodos inter-censitários obtida por estimativa também é uma 

informaç:ão sujeita a diatoTç:ões. 

Apesar de deficiências nos dados relativos ao obituário e à 

populaç:ão. que afetam a validade das taxas de mortalidade. e da 

diminui~ão acentuada dos óbitos por tuberculose que se inicia 

antes mesmo da quimioter-apia específica (18). talvez seja 

possível por meio de determinados PTocedimentosde análise 

utilizar ainda hoje os indicadores de mortalidade por tuberculose 

na vigilância dessa endemia .. 

No Estado de Sãó Paulo e principalmente no Município da 

Capital os indicadores, baseados no obituário vêm sendo 

periodicamente validados ou aferidos. fazendo com qUe sé conhe~a 

sua margem de erro. Em pesquisas realizadas no Município de São 

Paulo observou-se que os atestados de óbito apresentam uma 

concordância. quanto à men~ão da tubercúlose como causa básica. 

superior a BOX quando comparados com atestados revistos por 

investiga~ão (32 a 40>. No interior do Estado de São Paulo. na 

cidade de Ribeirão Preto. este percentual foi de 68~. sendo os 

demais casos detectados a partir de investiga~ão (19). 

Por outro lado. embora em níveis muito mais baixos do que 

em décadas anteriores. o número de óbitos ainda é suficientemente 

grande em áreas populosas. como o Município de São Paulo. a ponto 

de sugerir que outros tipOs de análise, que não o simples estudo 

do dado bruto, possam permitir a recuperaç:ão desse indicador como 

instrumento de Vigilância Epidemiológica e Operativa da 

Tuberculose. Além da análise dos indicadores de mortalidade e da 
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análisE! da· evolu~ão das condi~ões de .vida da popula~ão. deve-se 

considerar também as modifica~ões havidas nas medidas de controle 

da doen~a ao se interpretar os dados disponíveis. Do início do 

século até a época atual. as medidas de controle .evoluíram desde 

uma fase na qual não existiam (apesar de JA se~ conhecida a 

etiologia da doen~a) até um programa composto por atividades que 

se caracterizam por sua elevada eficácia. simplicidade e baixo 

custo. 

As pri-.iras medidas de controle no sentido de interromper a 

cadeia de transmissão da doen~a por meio do isolamento das fontes 

de infec~ão tornaram compulsória a interna~ão dos doentes de 

tuberculose. Em seguida veio a preocupa~ão com ·o aumento da 

resistência da popula~ão. sendo criados os preventórios que se 

destinavam a proteger. por meio de medidas higieno-dietéticas. os 

grupos considerados pré-dispostos à doen~a e mais tarde a 

preven~ão por meio da vacina~ão· com o BCG oral . 

Com a descobel-ta da abreugl"afia ós cadastros -torácicos foram 

priorizados no processo de descoberta dos casos e o tratamento da 

tuberculose se baseava no chamado regime higieno-dietético e nas 

interven~ões ~irúrgicas. 

A descoberta dos 

tratamento da doen~a. mas. 

qUimioterápicos vem revolucionar" o 

passada a fase inicial de euforia 

surgem. os casos crônicos devido ao aau emprego da quimioterapia. 

Para corrigir estes problemas é enfatizada a importância dó uso 

comb inado de medicamentos em esquemas padronizados. da 
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regul.ridade e do uso ininterrupto d. Medica~ao por ~e.po 

prolongado (no .ini~ 1 ano) (72) . 

O pap~l do Dispensário começa a ser destacado e tem início o 

tratamento bifásiéo, que após uma primeira ~ase no Hospital .é 

co.pletado .. níval de Dispen-'rio . Tendo sido d..anstrado que o 

tratamento pode ser faito todo ele em regime ambulatorial (3.> 

preconiza-se que o 'programa ~se integre à rede de serviç:os de 

saúde e deixe de ser um pr.ogr&ma vertical. O hosPital ficaria 

então reservado para si,tua~ões 

exigissem internaç:lo . 

clínicas ,a/ou sociais que 

O processo de descoberta de ca50S volta a prior~zar a 

b.cteriologi. ficando a radiologia para as Unidades ~e Referência 

do sisteGa de saúde . 

A pal"til" de 1979 a vacinaç:io com o BCG intra-dérmico 

pratica.ente JÁ havia substituido' o BC6 oral e o trata.ento foi 

modificado .. rela~ão às drogas e ao tempo de 

reduzido para 6 meses. Em 1981 foi firmado o 

dura~ão que foi 

convinio entre o 

Instituto Nacional de Assistência Médica, e Previdincia Social e a 

Secretaria de Estado da Saúde, estabelecen"do que o trata.ento da 

tuberculose passava a ser feito apenas em Unidades da Secretaria 

de Estado da Saúde, embora o procelOso de descoberta de c.asos 

contasse coa a participa~ão de outros servi~os do setor público e 

privado. O processo de descoberta da casos não foi centralizado 

porque a Secretaria de Estado .da Saúde, embora já tivesse 

assumido coma UMa de suas prioridades o atendi.anto ao adulto, a 

delllanda deste grupo aos fi4ÍUs servi~os continuava reduzida. 
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Este fato relativo ao controle da tuberculose era um 

cQAPonente e reflexo da organiza~io e da prática do sistema de 

saúde do país, que dicoto.izava a aten~ão à saúde em "Assistência 

M'dica N e "Saúde Pública" com a primeira sendo desenvolvida pela 

Previdência Social, por meio de seus próprios servi~os, em 

pequeno nú. ero, e na grande maioria por servi~os privados 

contratados, sem articula~ão e coordena~ão . 

Este Sistema de Saúde que se caracterizava por ser 

centralizado, não integrado, ineficiente e ineficaz , 

marginalizando considerável parcela da popula~ão ao acesso à seus 

servi~os, apresentou sua crise mais aguda em 80/8i,. no quadro da 

recessão econômica do país, que diminuiu os recursos financeiros 

da Previdência Social . Foi então criado, em setembro de 1981, o 

CONASP (Conselho Consultivo da Administra~ão da Saúde 

Previdenciária), com a finalidade de estudar a situa~ão e propor 

mudan~as na presta~ão de assistência à saúde da pOPula~ão 

previdenciária (37). 

A partir deste estudo o CONASP elaborou em agosto de 1982 o 

NPlano de Reorienta~ão da Assistência à Saúde no AlIIbito da 

Pr evidência Social", genericamente conhecido como o "Plano do 

CONASP N o qual reconhece as distor~ões e propõe reformula~ões, 

destacando-se a descentraliza~ão, regionaliza~ão, hierarquiza~ão 

e integra~ão dos servi~os públicos, visando a utiliza~ão de todo 

o potenCial de sua capacidade instalada (37) . 

Em fun~ão deste plano foi iniciado o processo das A~ões 

Integradas de Saúde AIS que come~ou como u. progl-ama e a 



iO 

partir de 1985 se transformou em uma estratégia para a 

reformulaçlo do sistema, o que é reafirmado na VIII Conferência 

Nacional de Saúde em 1986 (13). 

Em 1987, foi instituido o SUDS - Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde - como uma etapa complementar as AIS, 

visando maior descentralizaçlo e integraçlo dos serviços, com 

incorporaçio de algumas atividades e unidades do nível Federal, 

particularmente do INAMPS, para os Estados e Municípios (17). 

Em 1988, este processo se incorpora à nova Constituiçio, que 

reconhece a saúde como um direito de todos e dever do Estado 

garanti-lo, estabelecendo as diretrizes para a organizaçio de um 

SISTEMA UNICO DE SAUDE (14) que, no momento, encontn,,-se em fase 

de complementaçio através da elaboraçio de nova Lei Orgânica do 

Sistema e das Constitui~5es Estaduais e Municipais. 

Em relaçio ao objetivo deste trabalho é importante destacar 

que a ope)-acionalizaçio deste novo Sistema deverá ser feita 

através de m6dulos regionalizados, com atendimento universal da 

popula~io de suas 'reas, integralidade de a~5es de sa~de e acesso 

a todos 05 níveis de atençio, visando impacto epidemio16gico e 

social. Para isto, o desenvolvimento de um adequado e permanente 

processo de Vigilância Epidemio16gica é uma de suas necessidades 

e atribuiç5es básicas. 
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2. OBJETIVOS 
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Levenda .. canta a. caracteri.tica. da and .. ia e das -.did .. 

para seu controle, a perspectiva da reformulaçio do Sistema d. 

s.úde ~ a i~DTtincia da Yigilincia Eplda.iol6gica ~t. 

prac_9D. foi pl_Jada _ta peaqui_ co. a abJ.tiva de f'arnac ... 

subsídios para o aperfeiçoa.anto da Vigilância da Tubercu I o .. , 

e.tudando a possibilidade de utilizar de for ... ai. adequada as 

indic.darls da lIDr1:aUdadtt. Este abJetiva geral _ deadabra nDII 

seguint_ abJ.tivaa especificas: 

1. Estudo da tendincia secular do coeficiente de .artalidade par 

tuberculose. na ...... iodo de 1900 a 198:5. 

2. Estudo da tendlncia •• cular da mortalidade por tuberculose 

sagundo grupos et'rios: curvas de idade atual e curva. de 

coar t_. 

3. Anális. da mortalidade por tuberculo •• em menore. de um ano, 

no período de 1970 a i9BS. 

4. AnáU .. da __ talid .... por tuberculose sagunda di&tribui~" 

geográfica : 'reas hemosineas do ponto de vista s6clo-econ8mico. 

resi6ea ad.inistrativa. da 9acretaria de Estado da Saúd. e 

segundo di.tritos/subdistritas de Paz da Nunicipta de &Ia Paula. 
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3. METODOLOGIA 
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3.1 AREA DE ESTUDO: "1unicipiCl de São Paulo com 

suas divisões por distt-itos I sub-distritos de paz e ag,-upamentos 

por- ,:áreas homogêneas e ,egiões admnist,ativas da Secretaria de 

Estado da Saúde. 

O Município de são F'aulo é subdividido em oito distr-itos: 

Ermel ino Matarazzo, Guaianases, Itaql.1era, Jaraguá, Parelheiros, 

Perus, São Miguel Paulista e São Paulo, Este último é constituido 

por 48 sl.lb-distritos, a saber: Aclimação, Alto da Moóca, 8arra 

Funda, Bela Vista, Belenzinho, Bom Ret i ,-o, 

Butantã, Cambuci, Cangaíba, Capela do Socorro, Casa Verde, 

Cerqueira César, Consolação, Ibirapuera, Indianópolis, 

Jabaquara, Jardim América, Jardim Paulista, Lapa, 

Ipir-anga, 

Liberdade, 

Limão, Moóca, Nossa Senho,-a do O', Pari, Penha de Fnmça, 

Perdizes, Pinheiros, Pirituba, Santa Cecília, Santa Efigênia, 

Santana, Santo Amaro, Saúde, Sé, Tatuapé, Tucuruvi, Vila FQl-mosa, 

Vila Guilherme, Vila Jaguara, Vila Madalena, Vil.3 ~1aria, Vila 

Mariana, Vila Matilde, Vila Nova Cachoeirinha, Vila Prudente. Com 
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esta subdivisã9 o Município de São Paulo compreende um conjunto 

de 55 distritos I subdistritos. 

Para as áreas homogêneas foi usada a classifica~ o de 1977 

da Funda~ o SEADE que ag r upou os 55 distritos I subdistritos em 

tl-ês conjuntos constituidos por 3,. 6 e 8 ál-eas homogêneas 

respectivamente, de acordo com uma série de variáveis 

sócio-econômicas : renda familiar, saneamento básico, densidade 

demográfica, crescimento populacional,. uso residencial do solo 

urbano e morta I idade propOl-C iona 1 < 26) . 

Nesta pesquisa foram utilizados os agro.lpamentos em seis e 

oito áreas homogên~as (quadros 1 e 2) . 

As regiões administr·ativas da Secretaria de Estado da Saúde 

são constituidas pelo agrupamento dos 55 distritos I 

sub-distritos do Município de São Paulo em 8 EscritSocrios 

Regionais de Saúde (ERSAs) <16C, atualmente chamados de SUDS 

(Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde) Regionais que sta,o 

os segu intes: Centro '. Butantã, Jabaquara, Pe'lha de Fran~a, 

Itaquera, Mandaqui, Noss a Senhora do O' e Santo Amaro (quadro 3). 

E' preciso ressaltar que até 1985 ainda no, o tinham sido criados 

05 ERSAs, o que ocorreu em 1987 . O uso desta classifica~ão teve 

como objetivo apresentar os dados da forma como as regi5es 

administrativas estão organizadas atualmente. 
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QUADRO i 

DISTRITOS I SUBDISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO SEGUNDO 
SEIS AREAS HOMOGENEAS 

1 
Cambuci 
Consola,.:ão 
Indianópol i5 
Jar"dim América 
Jardim P.3.ulist.a 
F'el-d i z,~s 
Pinheiros 
Vila Madalena 

4 
Ibir.apuer.a 
Ip iI'anga 
Lapa 
Santana 
Saúde 
Tatuapé 

AF~EAS; 

2 
Aclima,.:ão 
Alto da Mooca 
Bela Vista 
Cerqueira César 
Liberdad!? 
Santa Cecília 

AREAS 

5 
Butantã 
Cangaíba 
Cas.a Verde 
,Jab.e:\quara 
Limão 
Nossa Sra do O' 
Penha de Fran,.:a 
TUCLlruvi 
Vila Formosa 
Vila Guilherme 
Vi la Jagl,Jara 
Vila Mar"i.a 
Vi la Mat i Ide 
Vi la Prudente 

Fonte: Funda,.:ão SEADE (1977) 

3 
Barra Funda 
Belenzinho 
Bom Retiro 
BI-ás 
MOOC-3 
Pari 
S.anta Efigênia 
Sé 
Vila Mariana 

6 
Brasilând 1.a 
Capela do Socorro 
Ermelino Mat.ar.azzo 
Guaianazes 
J ,3r .aguá 
Itaquel-a 
Parelheiros 
Perus 
Pirituba 
Santo Amaro 
São Miguel Paulista 
V. Nova Cachoeirinha 
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QUADRO 2 

DISTRITOS E SUBDISTRITOS DO MUNICIPIO DE Sí::iO PAULO SEGUNDO 
OITO AREAS HOi'lOGENEAS 

i 
Jardim Am2rica 
Jardim Paulista 
Indianópolis 
Per"d i zes 
Pinheiros 
Vila t1adalena 
Cambuci 

5 
Ibirapuera 
Saúde 
Santana 
TatuapÉ: 
Butant.ã 

AREAS 

2 
Cerqueira César 
Santa Cecília 
Ac:1 i.ma-=~lo 
B~lla Vista 
Liberdade 
Alto da Mooca 

AREAS 

6 
Casa Ve·rde 
Penha de Fran-=a 
Tucurl..1vi 
Vila Maria 
Limão 
Vi. la FOl-mosa 
Vila Mat i Ide 
V i 1 a GllÍ I hel"me 

Fonte: Funda-=ão SEADE (1977) 

3 
Consola-=ão 
Vila Mariana 
Bom Retiro 
B81en2inho 
Ip i r,3ng<3. 

7 
Santo Amaro 
Jabaqual-a 
Vila Prudente 
Vila J~lgllal-a 

N.Sra. do O' 
Pi 1- i tuba 
Cangaíba 

4 
Lapa 
Ban"a funda 
Santa Efigênia 
t100ca 
Pari 
sé 
Brás 

8 
CapeI. do Socorro 
V.N. Cachoeirinha 
E. ~latarazzo 

Itaquer"a 
Perus 
S. Miguel Paulista 
Brasilând ia 
Jal"aguá 
GU,3 i -:mases 
Parelheil"os 
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QUADRO 3 

DISlRITaB E 1lJIID1S1RITaB DO IUIIICIPIO DE ai NILO ...... a_ 
Ersa. 

1 e 
~tTD .... tanU 

Acli'~ ButanU 
Barra Funda "ardi. "-'rica 
Balil Vhta Lapa 
Bota Retiro Pardia_ 
Srlas Pinheirat5 
C d'uci Vila ..... l .... 
c.nu.ira ~ 
Cu .. tIOlada 
Ibir~a 
Indial'l6poli. 
Jardilll Paulista 
Liberei.-
tIDaca 
.... 1 
s.nta c.cUia 
Santa Eflllinle B' VUa MAriana 

~ 

S 6 
ItaqWlr. ftandaqul 

E. Mataraazo Santana "1__ Tucuruvi 
Itsquara Vila auil~ .. 
8.Rigual P.ullwta Vila ~i. 

3 4 
"._'lUara Panha .... Fr~. 

Ipu .... Alta da flacx:a 
"abaqu-ara Belllnzinha 
Saúda 'Cangaiba 
VUa Prudllnta Penha de Fr~a 

Tat··"," 
VUa FDI'P2.a 
VUa ItIIUI_ 

7 8 
N. S. do O' Santo Amaro 

ar.silandia eap.la do 8oC~ro 
Casa v.rdIt P~lhaira. 
"araau6 s.nta _77'0 Li'" N. S. do O· 
Plritube 
VUa Jaguara 
V.N. c.cha.lrillha 
Perus 
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3.2 POPULACAO DE ESTUDO 

O estudo da tendência da mortalidade por tuberculose 

(todas as formas e idades) no Município de São Paulo no período 

de 1900 a 1985 foi realizado a partir de dados obtidos em 

trabalhos publicados anteriormente (41)(73) e por meio de dados 

levantados no Centro de Informa~ões de Saúde (CIS) da Secretaria 

de· Estado da Saúde de São Paulo e na Funda~ão Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE) da Secretaria de Estado de Economia e 

Planejamento de são Paulo. 

A escolha da fonte de dados para cada período foi feita 

a partir da sele~ão das informa~ões mais completas sobre os 

óbitos e sobre a popula~ãoj assim. em rela~ão aos óbitos por 

tuberculose os dados relativos aos anos de 1900. 1901. 1902 e 

1921 foram obtidos 

para o período de 

dados cedidos POI" 

do trabalho de Nussenzveig e Certain (41)j 

1903 a 1968 (exceto 1921) foram utilizados 

Vranjac ~ e para o períOdO de 1969 a 1985 

levantados no CIS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e 

na Funda~ão SEADE. a partir da Lista de Causas de Morte 

Resumidas. 

-----------------------------------------------------------------
... Dados primários coletados POI- esse Autor para elabol"a~ão 

de sua disserta~ão de mestrado: Epidemiologia da Tuberculose 

Estudo da Mortalidade no Município de são Paulo. 
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o total de óbitos por todas as causas foi obtido do 

trabalho de Nussenzveig e Cel-tain (41) par.a os anos de 

1900,1901,1902 e 1921; do levantamento feito por Vranjac para o 

período de 1903 a 1909; e a partil- de 1910 até 1969 da publicação 

"Situac;:ão Demográfica Geral do Município 

(1894-1980)· (25). De 1970 a 1985 da Lista de 

de São 

Causas de 

Paulo 

Morte 

Resumidas da Fundac;:ão SEADE, onde o item S cor responde à 

tuberculose do aparelho respirat6rio (códigos 010 a 012 da 

Classificac;:ão Internacional de Doenc;:as) e o item 6 à outras 

tuberculoses, incluindo efeitos tardios (códigos 013 a 018 e 137 

da Classificac;:ão Internacional de Ooenc;:as) . 

Convem lembrar que os dados de óbitos relativos ao 

período anterior a 1970 são registrados por local de ocorrência e 

dai em diante corrigidos por local de residência . Além disso, os 

dados relatiivos.ao obituário referem-se apenas aos que tiveram a 

tuberculose como causa básica . 

Os dados de Nussenzveig e Certain (41) incluem a região 

de Santo Amaro que só foi anexada ao Município de São Paulo em 

1935 . Durante o periodo do estudo. além de tel- 5ido anexado Santo 

Amaro ao Município houve o desmembramento de Osasco que 5e 

transformou, na década de sessenta . em .unicípio (61). 

Os dados de pOPulac;:âo geral para o período de 1900 a 

1979 são os da "Situac;:ão Demográfica Geral do Município de São 

Paulo (1894-1980)" (25) e de 1980 a 1985 retirados de estimativa 

da Fundac;:ão SEADE, obt-ida por projec;:ão feita a partir dos censos 
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demográficos de 1970 e 1980, 

ajustados par-a ia de julho (24). 

segundo o m&todo logíst-icO J 

Para CJ e!:.:ttudo da tendência da mo)"t.alidade por tubE.\t·culose 

por grupos etários os dados de 6bitos por tuberculose (todas as 

formas) e de população por 91-UPOS etários para o período de 1920 

a 1968 foram os do levantamento feito por Vranjac. Os 6bitos por 

tuberculose do ano de 1969 fOI-am obtidos dóI "Lista de Causas de 

~1Cl1-te Deta ltlad-:as" e -J. pOPU lação anua I da pub 1 i cação "S i tuaçãCl 

Demogl-áfica Gel"al do Municí.pio de são PauJ.Cl (1894-1980)". PaI-a o 

cálculo da população de 1969 por grupos etários usou-se os 

percentuais do censo de 1970 (22). 

Para o pe~iodo correspondente aos anos de 1970 a 1985 os 

dados r-elativos aos óbitos forMam lE,\vantados a partil" di'!' "Lista de 

Causas de Morte Resumidas " da FLlnda~~o SEADE da Secretaria de 

Estado de Economia e Planejamento de são Paulo. As estimativas de 

popula~ão por grupo etário para o perí.odo de 1970 a 1979 foram 

obtidas no Centro de Informaç&es de Sa~de (CIS) da Secretaria de 

Estado da Sa~de e para o período de 1980 a 1985, de estimativas 

da Fundação SEADE. 

() Centro de Infol-ma~ões de Sêl~de (CIS) util·izando a 

est:im:ativa de popula~ão elaborada pelo Departamento 

Estatística da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, 

estimou a distribuiç~o da populaçio residente por grupos etários} 

baseando-se nas proPol-~5es do censo de 1970} modificando-as pelo 
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método de "SPf~AGUE" para corrigir err·os na declar"ção de idade. 

Como nesta estimativa o ~ltimo grupo etário é o de 60 e + 

utilizou-se a percentagem do censo de 70 do Municipio de são 

Paulo para os grupos de 60 a 69 e 70 e mais. 

Na estimativa de população da Fundac:ão SEADE no per iodo de 

80 a 85 o grupo de 1 a 4 anos nio é discriminado por anos de 

idade. Para obter as poplllac:()es de 1,2,3 e 4 anos usou-··se o 

percentual do censo de 1980 do Estado de São Paulo (23), por nlo 

se dispor desta informac:ão para o Municipio. 

No estudo da mor·tal idad€~ POl- tuber-cLtlose em men()l-es de 1 ano 

utilizou-se os dados referentes ao periodo em que os 6bitos 

ou seja) de 1970 até 

1985. 

Além dos 6bitos causados pela tuberculose em menores de i 

ano, por motivos que serio expostos na discuss~o, foram usados 

também os que tivey-am como causa básica a pneumonia. 

Para o periodo de 1983, 1984 e 1985 a mortalidade por 

tuberculose foi processada para cada um dos 55 distl-itos I 

subdistritos do Municipio de S~o Paulo, sendo os dados referentes 

ê..\:os ób i tos 1. evan'l:ados ê:\ par··C il- ela L i sta ele Causas de Mort.€? 

Resumidas e a populac:ão das estimativas da Fundação SEADE. 



Para a distribui~1a par faixas d. renda da PDPula~.a dos 

distritos I subdistritas da ~icipia de Sla P~la for.. usadas 

ali dadas _tilUdas pela -Estuda de PraJIMIõ3a c:a. Papul~" par 

"iera Ar_s-, d~volvida pelo COGEP (Coordenadoria Seral de 

Planejamento) de Prefeitura do Município de 610 Peula (30). Hasta 

_tudo fm-.. utilizadas CaIIa _terial baica os cen_ da IBGE de 

1970 a 1980 (dest. as dados prel i.inar_), a pesquisa Orig_ I 

Destina - 1977 • a Cadastro d. Rendas laabili'rias do Municípia. 
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3 . 3 METODOS 

Com os dados relativos ao obituário e à popula~ão foram 

calculados os coeficientes de 

habitantes, de mortalidade por 

idades, por 100 . 000 habitantes 

mortalidade geral 

tuberculose todas as 

e a percentagem de 

tuberculose entre o total dos óbitos. 

por 1000 

formas e 

óbitos por 

A representa~ão gráfica da evolu~ão temporal do 

coeficiente de mortalidade por tuberculose foi feita em escala 

aritmética e em es~ala semi-logarítmica . 

O ajustamento à linha reta dos coeficientes de 

mortalidade por tuberculose foi calculado segundo o método dos 

mínimos quadrados, pela ' equa~ão y= a+bx, onde y é o coeficiente 

de mortalidade por tuberculose por 100.000 hab~tantes e x o ano 

calendário. ou usando o método logarítmico logy = a+bx (43)(65) . 

Nas duas equaç:ões da regressão linear simples "a" é o coeficiente 

linear e "b" o coeficieqte angular da regressão . 

Para o estudo das curvas de mortalidade por tuberculose por 

idade atual os coeficientes de mortalidade por grupos etários 

foram calculados e agrupados por quinquênios a partir de 1926, ou 

seja, para um período de 60 anos, equivalente a 12 quinquênios. A 

representa~ão gráfica da evolu~ão da mortalidade por tuberculose 

segundo grupos etários foi feita em escala aritmética para cada 



quinquênio. Visando a análise da evolução da mortalidade por 

tuberculose por coortes. foram calculados os coeficientes 

especificos por grupos etários a partir de 1920 e dai em diante a 

cada cinco anos até 198:5 . Com estes dados foi possivei registrar 

graficamente a evolução das coortes a partir de 1900 até 1980. As 

coortes equivalentes aos anos de. 1900 e 1910 não são completas. 

pois não têm os anos iniciais e as correspondentes aos anos de 

195:5 em diante também são incompletas pois não chegam ainda às 

idades·. mais .avanç·adas .. 

Foram ainda calculados os coeficie~tes de mortalidade por 

tuberculose para o grupo de menores de 1 ano e para outros grupos 

etários: 15 a 19 anos. 20 a 29 anos e :50 anos e mais. Os 

coeficientes de mortalidade por pneumonia foram calculados apenas 

para os menores de 1 ano. Para a construção dós coeficientes de 

mortalidade em menores de 1 ano usou-se no denominador a 

PDPulação deste grupo etário e não o número de nascidos vivos. 

para que os coeficientes pudessem ser comparados com ·os de outros 

trabalhos publicados. 

Foi feita a representação gráfica dos coeficientes de 

mortalidade para os gruPos etários de 0-1. 15-19. 20-29. e 50 e 

mais e em seguida trabalhados pelo método dos mínimos quadrados 

para o ajustamento dos mesmos a linha reta. Para cada grupo 

etário foram ajustadas duas retas correspondentes aos períOdOS de 

1970 a 1979 e 1980 a 1985. Com a finalidade de verificar a 
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"qualidade" do ajusta (goodness of f~t), foram calculados os 

desvios da regressão (y-y'). onde y é o. coeficiente de mortalidade 

e y o estimador . foi então calculada a variância da regressão, 

onde a soma do quadrado dos desvios é a base para a estimativa do 

erro do ajuste com n-2 graus de liberdade , o desvio padr~o da 

regressão e a seguir o desvio padrão do coeficiente angular de 

regressão . Para testar a hipótese de nulidade, ou seja, que o 

valor médio de y não Variou com x, a estatística ta b/sb foi 

referida à distribuição t de "Student·" (65). Além disso foi feito 

o ·te5te de significância entre os coeficientes angulal-es das 

retas , 

Calculados os coeficientes de mortalidade paI" tuberculose 

por 100 . 000 habitantes para os 53 distritos I subdistritos da 

Capital para os anos de 83, 84 e 85 es tes foram agrupados de 

acordo com a classificação da Fundação SEADE em áreas homogêneas 

(26) e pelos 8 ERSAs da Secretaria de Saúde (16). ~s Áreas 

homogêneas e os ERSAs foram classificados em "postos" de acordo 

com a ordem cr.~cente dos valores dos coeficientes de mortalidade 

por tuberculose . 

Os coeficientes de mortalidade por tuberculose por 100.000 

habitantes para todas as formas clinicasl para a tuberculose do 

aparelho respiratório e outras localizaç5es da doença (incluindo 

efeitos tardios) foram calculados para os grupos de menor es e 
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maiores de 15 anos, em rela~ão aos 55 distritos/subdistritos do 

Município para o período correspondente aos anos de 83, 84 e 85 e 

também o coeficiente médio do triênio . 

Os 55 distritos I subdistritos de paz foram ordenados de , 

acordo cOm os valores crescentes dos coeficientes de mortalidade 

por tuberculose para cada um dos três anos e para a média do 

triênio . 

Para cada ordena~ão foi identificado o valor correspondente 

à mediana e a partir deste o primeiro e o terceiro quartis com o 

que se obteve quatro conjuntos de dados (quartéis) : abaixo do 

primeiro quartil; entre este e o segundo (mediana); entre a 

mediana e o terceiro quartil e acima deste, respectivamente 

primeiro, segundo. terceiro e quarto quartéis. 

Com os coeficientes médios do triênio estudado foi feita a 

análise estatística para verificar a possível correla~ão 

existente entre mortalidade por tuberculose e popula~ão de baixa 

renda (propor~ão de pessoas com renda até três e até cinco 

salários mínimos) (50). A correla~ão foi medida pelo coeficiente 

de correla~ão de postos de Spearman (64) . 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 
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4.1 TENDENCIA SECULAR DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE NO 

MUNICIPIO DE SAO PAULO 

o coeficiente de mortalidade geral no Municipio de slo Paulo 

apresentou no per iodo de 1900 a 1985 uma queda consider'vel como 

pode ser observado na tabela 1 e figura 1. No ano inicial do 

período, 1900, este coeficiente foi de 18,97 por 1.000 habitantes 

e em 1985 foi de 5,82. Estes valol-es correspondentes ao inicio e 

fim dd períddo estudado evidenciam um declínio paulatino e 

constante, exceto na segunda d~cada, onde se obsel·vam algumas 

oscilaç5es de um ano para outro e uma elevaçlo acentuada em 1918, 

que }-eflele a ocorr@ncia da pandemia da gl-ipe espanhola. 

A relaçio entre os 6bitos por tuberculose e o total de 

6bitos, ou seja, a mortalidade pl-oporcional por tuberculose 

(tabela i e figura 2) se mantém constante nas duas primeiras 

décadas emb9ra com flutuações anuais e de 1920 ~t~ 1945 

apresenta-se com tendfincia ascendente. Ap6s 1945 a mortalidade 

pw·oporciona-l por- tuberculose CDme~a a declinal- de forma acentuada 

acompanhando 

mortalidada. 

a tend~ncia do coeficiante especifico de 

A curva secular da mortalidade por tuberculosa no Município 

de Sio Paulo (figuras 3 e 4), por sua vez, mostra um declínio com 
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FIGURA " - 'COEFICIENTES DE MORTALIDAOE POR TUBERCULOSE (todas as 
formas), MUNICíPIO DE SAO PAULO, 1900 A 1985. 
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velocidue& diferllnt __ detereinuaw periodos: de 1900 a 19451 

de 1945 a 1953 e de 1953 até 1985. 

A repre .. ntaçlo gráfica dos coeficientes de mortalidade por 

tuberculose tanto em .scala aritm'tica (figura 3) quanto .. 

escala ... i-Iogariteica (figura 4) evidencia estes periados 

embora na regr .. são seel-Iogárit.ica o declínio do terceiro 

per iodo seja menos evidente. 

De 19()() até 1945 a tendência da .artalidade par tuberculose 

_ eant" pratic~te ... alterAG:I_. -.bara co. owcU ... õ •• 

anuais muito ampla., .egue-se entio uma fa.e (1945 em diante) em 

que o declínio é progressivo ... s coa velocidad .. diferentes e 

_ac. sujeU:o i. asc:ilAG:8_ qu. carac:teria_ o pri_iro periodo 

A velocidade de declfnio correspood. a duas regres.ões diferentes 

que equivalem aos períodos de 194~ a 1933 a de 1953 em diante. 

4.1.1 PRIMEIRO PERIODO 

A observa~.o dos gr'ficos da. figura. 3 • 4 pode sugarir qu. 

neste periodo exist_ duas regres.aes: de 1900 a 1920 e de 1920 a 

1945 . O cálculo da .-egressio linear feito pelo método dos mínimos 

quadrados _trou y= 149.660 - 1.7827 para o período de 1900 a 

1920. Y· 12'1.440 -tO.0S59 para o periada 88Sluinte. A grande 

variabilidade do. dados nestas sub-per iodos Cvariâncias de 143,24 

• 46,53), mais intensa no primeiro, sugere a .xistinci. de 

fatoras POSsivel.ante ligados ao c.lculo daw coeficientes 
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influindo na mesma. Em contrapartida não parece ter ocorrido 

altera~ões epidemiológicas que possam explicar estas diferen~as. 

de tendência . e o coeficiente médio foi de 130,05 para o período 

inicial e de 130,60 para o seguinte. Levando em conta estes 

fatores optou-se por considerar o período como um todo. 

De 1900 a 1945 encontrou-se y= 132,129 - 0,0577x ou 

usando-se o método logarítmico log y = 2,1168 - 0,00009x, onde o 

coeficiente angular de regressão é p."aticamente igual a zero e em 

consequência a reta de ajuste dos coeficientes de mortalidade é 

quase horizontal. 

A tendência da mortalidade por tuberculose no Município de 

São Pa~lo nesta época apresentou uma certa estabilidade, com 

oscila~ões anuais que não alteram a sua expressão, correspondendo 

à fase de e5Labili4a~ da curva secular da doen~a. 

E' possível que esta estabilidade esteja relacionada com a 

migra~ão e a urbaniza~ão decorrentes do início do processo de 

indust.-ializaç:ão que acontec:eu em São Paulo . A populaç:ão miSI-ante 

que chegava à capital do Estado atraída pela industrializa~ão 

e."a, de um modo geral, proveniente da zona rural, po,"tanto, mais 

susceptível à tuberculose (2). Cada onda migratória que c:hegava 

fornecia nova contribuiç:ão para o obituál"io mantendo a 

estabilidade da curva. 

Além disso as condições de vida e tI"abalho, naquela época de 

desenvolvimento industrial, eram precárias para a populaç:ão 

trabalhadora que havia migrado e enfrentava sérios problemas 

relacionados com a alimenta~ão e condições de moradia 
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insatisfatórias, jornadas muito longas de trabalho exaustivo em 

ambientes quase se~re insalubres . Todos estes fàtores tem 

influência marcante na manutenção da endemia em níveis elevados e 

as osc i lações observadas na mortal idade podem ser decol"rentes do. 

afluxo de populações susceptíveis que sub.etidas a condições de 

vida desfavor.veis eram facilmente vitimadas pela doença. 

Do ponto de vista assistencial. as Santas Casas de 

Mise."icórdia foram as pioneiras na assistência aos tuberculosos 

em nosso meio, desde os tempos da colonização até a fundação dos 

sanatór·ios especializados (47) . Inicialmente os tuberculosos eram 

hospitalizados nas mesmas enfermarias que outros doentes e mais 

tarde em enfermar ias isoladas em pl"ltdios separados (pavi lhões 

anelCos) ou ainda hosp'itais de isolamento específicos para 

tísicos. 

Ainda no fim do século passado, Clemente Ferreira, Emílio 

Ribas, Victor Godinho e Guilherme Alvaro, entre outras figuras da 

medieinà e dos meios intelectuais. insistiam sobre a gravidade da 

doença reclamando medidas sanitárias diante da sua propaga~ão 

assustadora. dando início 

tuberculose em São Paulo . 

à organizaç:ão da luta 

A Sociedade de Medicina 

contra a 

e Cirurgia 

nomeia então uma comissão que aprecia e aprova o plano 

apresentado por Clemente Ferreira e organiza a Associaç:ão 

Paulista de sanatórios Populares que tinha como objetivo a 

educa~ão sanitária e a instala~ão de dispensários e sanatórios 

(46). Essa associaç:ão, cri.da em julho de 1999 passou mais tarde 

a chamar-se Liga Paulista Contra a Tuberculose e antecedeu a Liga 
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Brasileira Contra a Tuberculose criada em 1900 no Rio de Janeiro. 

Cla.ent. Ferraira. à frente da Liga Paulista Contra a Tuberculosa 

abra ao público. no Ca.eG:O do século (1904), o seu Dispensário 

considerado dispensário modelo (44) e <S2). 

O poder público. etlbora tives_ u.a particip~ãa IllPartante 

na financia.anto da leitos. não tinha pratic..-nta nanhuaa 

interferência na~ atividades relacionadas 1 assistincia aos 

tuberculosos (15). 

A participa~ãa do Estado pode aer aCOllPanhado pela 

lagi&l~ão: 

em 19i8, o Chefe do Governo do Estado de são Paulo pelo 

Decreto 2918 tornou abr·igatória a natific~o da tuberculose. 

proibiU a intarn~1a- da tubarculasos _ anfer_rias cOllUns e 

regulou a constru~ão de hospitais destinados a esses doentes; 

em 1931. pelo Decreto 4891 foi criada a Saca0 da 

Profilaxia da Tuberculose. subordinada ao Servi~o Sanitária da 

Est.adoi 

- em 19aB. o interventor Adhemar de Sal"ras pelo Decreto 9247 

rafor .. os sarvi~os de saúde criando a Divisão Técnica de Saúde 

onde ficou subordinada a Divisão da Tuberculose, 

- em i944. pelo Decreto i4223 foi criada a Divisão do 

Sarvi~o de Tuberculose constituida por: ~.o da Adainistr~ão. 

Sarvi~o da Dispensários e ~ulatóriD&. gervi~o da Hospitais e 

·In.ti tuto de Investi"a~lo sobre a Tubarculose tilais tarde 

denominado Instituto de Pesquisa Clemente Ferreira <35>(52). 
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o gcr,erna ftrd ... l, por tIU4 v.z, ao r.,,-ganizar _ 1941 as 

-.rvi~as técnicos da n-Part..-nta Nacional de Seúde c~i., 

subardinada a e.te, o Serviço Nacional de Tuberculo.e que teve 

seu funcionamento raaulamentado .. 1943 <se). 

As atividades visando ao controle da tuberculose neste 

p .. íodo .. que nSo _ dlspun"" de .adicawntos específicos era. 

voltada. principalmente para a descoberta de casos (cada.tro. 

torjcico e tubm"culínicp) e S8U af .. t..-nto da ca.uni~ por 

_ia do isolawnto _ hotIpltoai., sanoat6rias e abrigos ca.o eedid. 

para evitar o contAgio. Exi.tiam ainda os prevent6rio •• onde por 

.-io do regime higieno-diet'tico pretendia-se prateger os grupo. 

considerados pr6 ditlPOlJtos (cri~_ cc.unic.nt_'. A vacinaç:1o 

ca. BC6 oral iniciada a. 1927 por Arlindo 

Janeiro (54) foi loao em .eguida difundida 

Paula. 

4.1.e SEGUNDO PERIODO 

de Assis no Rio 

no Municípia de 

d. 

aio 

De 194:5 a 1933 8ftControu-sa ya 139,861 -10,44733x e 10Sl Y" 

e.eo7t - 0,05818x. ou -J •• o coeficiente angulal" de raar ••• lo ir 

acentuadamente maior que o do período anterior Portanto, ante • 

.. ,en do Advento da qui.loterapla especifica abserva-sR ~ 

nítida reduclo d • .artalid~ par tuberculose no ~nicipio d. Sia 

Paulo. Esse declínio também foi observado no Rio de Janeiro. em 

outra. capitais broa.ileira. e .. outra. partes da .unda 

(18, 1!9,31, 33,46,54,S6) . Da u. .oda geral, __ declínio ir 
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atribuído nos países desenvolvidos. melhoria das condi~ões de 

vida e trabalho da população. Entretanto o p,-ocesso de 

industrializa<;:io e crescimanto acon8mico que ocorreu em São Paulo 

ne.ta época. foi ainda inferior ao surto desenvolvi..ntista que 

se verificou .. alguns países da Europa e nos Estados Unidos. 

Continuou o afluxo de popula<;:ões rurais para a cidade de São 

Paulo. atraídas principalmente pelos empregos nas i·ndústrias e 

a ..... r doa fator_ adverSos d_te período pós-guen-a a 

mortalidade diMinuiu acentuadamente 

recursos diagnósticos. tarapêuticos 

_dispunha na época. E' possível que 

_ •• 0 com os escassos 

e profilático. que se 

ati leis trabalhistas. 

,-eduzindo a jornada de trabalho. _lhorando as condi~õ_ do 

ambiente nas indústrias. determinando o descanso samanal, as 

férias. influindo na melhoria de alilllentaçlo e até de moradia. 

facilitando o acesso. assistência -'dica .. geral. ou seja, 

melhol-ando as condi~õ_ de vida e trabalho da poPula~ão operá,-ia. 

possam ser responsáveis. ao menos em parte, pelo daclínio na 

mortalidade por tuberculOsa então observado (35). 

EJD rela~ão aos _ios de cOlllbate à doença tem destaque neste 

períOdo a institui<;:ão da Cilmpanh. Nacional Contra a Tuberculose 

e~ 194ó. Verifica-se também UIII aumento substancial nos recursos 

do setor público destinados aos serviços de tuberculose do Estado 

de são Paulo, que passam de menos de 2X em média ao ano, no 

período. de 1932 a 1945, para 1S,38X em 194ó, chegando ao seu 

_ior valor _ 1931 (29,18%', -sendo .. 1953 28.7ó" do total dos 

,-ecursos gastos na área de saúde (35'. 
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A Constituiç:ão do Estado de São Paulo promulgada em 9 de 

julho de 1947 dispõe em seu al-t.131: "o Estado destinará 

anualmente. no mínimo. dois por cento de sua receita ordinária 

para o combate às endemias e flagelos sociais"; e no Art 29 das 

Disposiç:ões Transitórias determina: nA importância apurada em 

virtude do disposto no art.131 da Constituiç:ão. será de início 

aplicada exclusivamente na construç:ão e instalaç:ão de hospitais 

para tuberculosos. até se conseguir um total de leitos pelo menos 

igual ao total de óbitos causados anualmente pela tuberculose no 

Estado" (3S). 

E' possível que a política de ampliaç:ão das internaç:ões 

também tenha contribuido para o declínio observado. As drogas 

específicas surgidas na década de 40 e aplicadas de forma ainda 

nio padronizada (monoterapia ou esquemas duplos) <20}, devem ter 

contr ibuido substancialmente para o decl ínio na" mortal idade, 

embora tenham sido causadoras de numerosos casos crônicos 

poli-resistentes. com profundas repercussões epidemiológicas 

negativas sobre a morbidade. 
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4.1.3 TERCEIRO PERIOIXl 

Observando a curva da tendlncia da aortalidade por 

tuberculo_. verifica-se que de 1953 _ diante. 'poca _ que já 

_ dispa. de lIIICIic.-.t.,. .... .c:íficDtll _ _ior lnCala. a 

velocidade de declin~o persiste. embora com menor inten.idade: 

y-s6.012 - 1.1109. ou 108., - 1.1839 - 0.03SSx" O coeficiente 

angular _ rllSlr .. são U.l109) , 9.4 vez __ nor que o do períado 

anterior (iO,44733). 

Apesar da ..nor velocidade no d.c:línio. a eortalidade safre 

u.. raducla de 36.40 por 100.000 habitantes R" 1933 para 3.67 em 

198:5. ou _ja. no últi8ID ano atinge u. valor 10 vez_...,or .. 

relaçlo ao ob .. rvado no ano ~nicial do p.eríodo. Embora menos 

intansa que no periodo antec-iCR'" a dieinuiç:é da eortaUdade por 

tuberculose no decorrer _ .. _ tr" d6c.... cont;inuau de -for_ 

pl"ogre.siva. CDIII regularidade constante e com uma taxa de 

declínio de 6.921 ao ano. 

A "lI1Pl_ observ~ão do gl"'flco da tendlncia da eortalidade 

por tuberculose. tanto .. escala arit"tica como semllogarítlDica, 

dé a impre.são de que neste períOdO Rxlst.. duas rllSlre •• a .. 
di.tinta.: 1953 • 1966 e 1966 a 198:5. Entretanto. o coeflci~te 

.ngular de ragressão dest_ p .... iacfotl não apr...,ta dlf«"enç:a 

_tati.ticamentR .ignificante o que permite interpretar que a 

velocidade de decUnio da eortaUdade por t:ubtrrcul .... no período 

de 19:53 a 198:5 .. ajusta a u .. única rllSlr_ .... cuja lnclin.zo 
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foi signific:ante, sendo t= -24,05 menor que o :t c:rític:o c:om 31 

g,"aus de liberdade ao nivel de 0,05 . 

Embora sem signific:ado estatístic:o. parec:e ter havido uma 

modific:ação na tendênc:ia da mortalidade a parti," de 1970 que é 

visualizada no gráfic:o 3 (esc:ala aritmétic:a) e que pede ser 

devido à modific:ação no proc:essamento dos atestados de óbito que 

a partir de então são c:orrigidos por loc:al de residênc:ia . 

Já na primeil"a déc:ada deste período. foi obse,"vado que a 

utilizat;ão inadequada dos medicamentos então disponíveis podia 

func:ionar c:orno fàtor agravante para o problema da tuberc:ulose, 

pois c:om o desenvolvimento da resistênc:ia bac:teriana às drogas 

c:omeça a surgir um número c:resc:ente de c:asos crônicos 

írrecuperáveis . O tratamento inadequado era devido, entre outros 

motivos, a frequentes interrupções por falta de medic:amentos, 

esquemas terapêuticos não eficazes, em que o uso das drogas não é 

contínuo ou se empregam drogas isoladas, e à falta dê cooperat;ão 

do doente que, na maioria das vezes, não recebia orientação 

conveniente (70) . A desaceleração no dec:línio da mortalidade e da 

incidência da tuberculose poderia ser devido à má utilização da 

quimioterapia (71). Este fato passou a preocupar os técnicos que 

coordenavam o programa fazendo com que em março de 1960 a 

Camissão Tec:nica da Campanha Nacional Contra a Tuberc:ulose 

rec:omendasse esquemas terapêutic:os c:apazes de evitar o 

desenvolvimento de resistência bac:teriana em pacientes ainda 

virgens de tratamento (10) . Foi então prec:onizado o uso do 



esquema tríplice com Ison)azida, Estreptomicina 

Para-Amino- Salicílico (PAS). 

e 
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Acido 

Reconhecida a eficácia das drogas, as dificuldades ligadas 

ao tratamento se relacionavam com a sua longa dura~io e já se 

evidenciava que as deficiências no controle da tube,"culose, 

incluindo a redu~3o menos acelerada. da mortalidade, não eram mais 

essencialmente dependentes dos recursos diagnósticos e 

terapêuticos, mas envolviam importante componente operacional em 

termos de organiza~ão, oferta e acesso aos servi~os (48). 

Em rela~ão à situa~io sócio-econômica da popula~ão nesta 

época é preciso lemb,-ar que a distribui~ão de renda no Brasil 

~ra, e ainda é, seguramente uma das piores do mundo . Esta péssi~a 

distribui~ão está relacionada em grande parte com a r .. unera~ão 

dos trabalhadores assalariados que somam 72X da popula~ão 

economicamente ativa. Desta popula~ão 70,5~ recebem até 3 

salários mínimos sendo que 27,1X recebem até 1 salário mínimo e 

os outros 43,4X entre 1 e 3 salá,-ios mínimos (62). O salário 

mínimo que ao ser criado em 1940 tinha como objetivo ser 

suficiente para suprir as necessidades básicas de uma família de 

4 pessoas, sofreu no decorrer do período estudado uma série de 

altera~ões: em 1954 correspondia a 98,9X do seu valor inicial e 

dai até 1963 tem os seus mais altos valores; após i964 os 

governos militares aplicaram uma política econômica que reduziu 

bastante o valor do salário mínimo que de 92,3X em 1964, Chegou a 

54,4~ em i974; após 1975 existe uma tendÊncia ao aumento até i982 

(66,OX) e em seguida volta a decrescer chegando a 53,2X em i985 
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<62> ,. Em 198'5 nas regiões metropolitanas 

São Paulo se encontravam 47,2% dos 

do Rio de Janeiro e de 

pobres das metrópoles 

brasileiras equivalendo a cerca de 4,5 milhões de pessoas nestas 

duas áreas (30). 

Assim estes dados mostram que apesar do crescimento 

econômico ocorrido no país nos últimos anos, especialmente em São 

Paulo, os benefícios não foram socialmente distribuidos a nível 

de toda popula~ão. Mesmo com a deteriora~ão nas condi~ões de vida 

de considerável parcela da popula~ão a mortalidade POI

tuberculose continua sua tendência decrescente. 

No f1unicípio de São Paulo a atua~ão do setor público era 

"fundamentalmente centrada na Divisão do Servi~o de Tuberculose, 

com seus Dispensários e Hospitais e complementada por servi~os 

privados, em geral filantrópicos, que atuavam sob convênios. 

Enquanto política de saúde, esta forma de atua~ão, concentrando 

-se em poucas unidades especializadas ambulatoriais e dando 

ênfase maio," à internação proporcionava baixa cobel-tura 

populacional, dificultava o acesso aos serviços, limitava a 

aplica~ão do potencial dos recursos diagnósticos e a precocidade, 

regularidade e término bem sucedido do tratamento. 

Os esquemas terapêuticos sofl-eram, no decorrer do tempo, 

algumas alterações relacionadas à combinação dos medicamentos 

específicos e à sua administl"ac;ão, como por exemplo, a 

substituição do PAS pelo Etambutol em 1976 (58) e a ado~ão do 

esquema composto por Isoniazida, Rifampicina e Pirazinamida nos 

primeiros anos da década de 80 <60> . A duração do tratamento e do 
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acompanhamento após a suspensão dos medicamentos diminuiu 

paulatinamente até atingir seis 

implanta~ão do esquema de tratamento 

meses de dura~ão com a 

de curta dura~ão. Em 1960, 

recomendou-se o tratamento bifásico que previa uma fase inicial 

obrigatoriamente hospitalar seguida de uma fase em que os doentes 

el"am acompanhados em ambulatório (10)(59>. Com a comprovação de 

que o tratamento podia ser feito todo ele em regime ambulatorial 

<34) come~a a diminuir progressivamente a i"terna~ão e os 

hospitais construidos para tuberculosos passam a ser destinados ~ 

outras afecções ou finalidades. 

Em 1967 o governo do Estado de São Paulo deu início a um 

. processo de reformulação da sistemática dos serviços públicos que 

se consubstanciou no Plano de Trabalho pal"a a Reforma 

Administrativa do Serviço Público Estadual. Este plano determinou 

profundas modificaç:ões na Secretaria de Saúde. no per iodo de 1967 

a 1970. baseadas. entre outras, em 3 diretrizes básicas: 

"a) integraç:ão de serviços em nível local ..... 

"b) descentraliza~ão executiva. através da regionaliza .. ão ..... 

"c) centl-aliza~ão normativa ... visando garantir uniformidade e 

qualidade dos servi~os prestados ... " (57). 

Como consequência desta reforma administrativa destacam-se 

as seguintes altera .. ões: 

- extinç:ão dos Dispensários especializados com incorporaç:ão 

de suas atividades aos Centros de Saúde da Coordenadoria de Saúde 

da Comunidade. 



39 

- vincula~ão dos Hospitais especializados ao Departamento de 

Hospitais de Tisiologia. da Coordenadoria de Assistência 

Hospitalar <57>. 

Considerando a amplitude e profundidade das altera~ões 

propostas e o contexto de um sistema de saúde multi-institucional 

dicotomizado e desarticulada. nos primeiros anos de implanta~ão a 

reforma condicionou mudan~as mais organizacionais. a nível da 

instituição. do que na substância da prática de saúde. 

Assim. o controle da tuberculose continuou praticamente com 

a mesma sistemática. com as a~ões de atendimento ambulatorial 

limitadas aos Centros .de Saúde I aos quais haviam sido formal

mente incorporadas. mas que na realidade mantinham-se como 

dispensários especializados. e com pouca articulação tanto 

interna como com os demais Centros de Saúde. os HospitaiS, o 

Instituto Clemente Ferreira, a rede de laborat6rios do Instituto 

Adolfo Lutz da Secretaria de Estado da Saúde e com Servi~os de 

outras institui~ões. 

Em 1975 teve início um processo de trabalho que procurou 

viabilizar as mudanças substantivas na prática das serviços, 

tenda como base o estabelecimento de uma Programação com o 

objetivo de viabilizar a atenção integral à saúde, aumentar a 

cobertura populacional e promover a articula~ão 'intra e 

inter-institucional. em sistemas hierarquiz4idos e regionalizados. 

A partir de programas básicos. com vincula~ão populacional, 

·seriam desenvolvidas programações específicas para problemas e 
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grupos de risco que, levando em conta aspectos epidemiológicos e 

operacionais, iriam constituir os chamados sub-programas. 

Fc;li- elaborado, ent.ão, o sub-programa de controle da 

tuberculose <58>. que se propunha a sistematizal" e desenvolver 

a~ões integradas de saúde visando a redu~ão dos riscos de 

infec~ão, morbidade e mortalidade por tube,"culose envolvendo em 

termos operacionais, entre outros, os seguintes aspectos: 

- efetiva integra~ão das atividades dos eH-Dispensários aos 

Centros de Saúde aos quais foram incorporados. 

- descentraliza~ão do programa para os demais Centros de Saúde em . . 
graus compatíveis com o tamanho da popula~ão, localiza~ão e 

recursos disponíveis procurando aumentar a cobertura, facilitar o 

acesso e dinamizar a descoberta e tr~tamento dos casos . 

- sistematiza~ão da interna~ão hospitalar envolvendo normatiza~ão 

do processo e articula~ão dos Centros de Saúde com os Hospitais. 

sistematiza~ão dQ processo de diagnóstico e tratamento, 

envolvendo os Laboratórios do Instituto Adolfo Lutz e o Instituto 

Clemente Ferreira . 

Embora prevista a integra~ão dos Centros de Saúde, Hospitais 

e Laboratórios no desenvolvimento das atividades do sub-p'rograma 

várias foram as dificuldades para uma real integra~ão, e além 

disso, a maioria da cl ientela era atendida pelas un.idades do 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Pr!'!vidência Social 

(INAMPS) não havendo nenhuma integra~ão da Secretaria de Estado 

da Saúde com as mesmas, 
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Em 1981 firma-se um convênio entre a Secretaria de Estado da 

Sadde e o INAMPS (36) estabelecendo que o tratamento da 

tuberculose fica centralizado nas Unidades da Secretaria de 

Sa~de. Foi feita ent~o a tr"ansferincia para os Centros de Saóde 

dos doentes que se encontravam em tratamento em unidades do 

INAMPS. 

Em r·ela~io ao ty-atamento a Secretaria de Estado da SaGde 

implanta em 1980 o esquema de curta duraçlo (6 meses) com , 

Rifampicina, Hidrazida e Pi,-azinamida. A )-eduç5o da duraçâo do 

esquema terapêutico visa principalmente aumentar a regularidade 

'do tratamento e diminuir as possibilidades de abandono sendo sua 

efic~cia semelhante a do esquema anteriormente usado. 

A vacinaçio com o BCG também é modificada sendo subdstituido 

o BCG oral pela aplicaçlo do BCG liofilizado por via 

intra-dérmica. 

As atividades do sub-programa de controle da tube,"culose nlo 

foram implantadas no Municipio de slo Paulo da forma preconizada 

e a descentrali2a~io e integra~io n~o ocorreram com a intensidade 

necessária para que pudessem ter maior influência na magnitude da 

endemia. Dentre as medidas de controle se destacam neste periodo 

a madificaçlo na técnica de aplicaçlo do BCG e a implantaçlc do 

esquema de tratamento de 6 meses de dura~~o. 

Em suma, ocorreram neste periodo 1 várias modifica~5es no 

conjunto das atividades anti-tuberculosas, destacando-se: o 

tratamento bifásico substituindo a internaçlo prolongada, a 

absor~~o dos dispensários pela rede de unidades básicas de sa~del 
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o tratamento ambulatorial, a padroniza~ão do esquema tríplice 

(JNH, SM, PAS) , a 5ubstitui~ão do PAS pelo Etambutol, a 

reorganiza~ão dos servi~os de saúde, a vacina~ão com BC6 

liofilizado por via intra-dérmica e a quimioterapia de curta 

dura~ão. Apesar de todos estes fatores não ocorreu nenhuma 

mudan~a coincidente no ritmo da velocidade de declínio da 

mortalidade que se manteve constante. 

Além disso, os dados sobre incidência notificada de casos, 

que não representa a 

estável nos últimos 

mortalidade as tSKsS 

altera~ão (1). 

verdadeira incidência, tem se mantido 

da diminui~ão da anos, 

de 

ou seja, 

morbidade 

apesar 

conhecida permanecem sem 

Todos estes dados demonstram que com o atual nível de 

magnitude o coeficiente de mortalidade por t~berculose, usado 

desta forma, isolado e para grandes contingentes pOPUlacionais. 

deiKou de ser um indicador epidemiológico sensível para o 

acompanhamento da situa~ão da endemia. 
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4.2 TENDENCIA SECULAR DA MORTALIDADE FOR TUBERCULOSE 

SEGUNDO GRUPOS ETARIOS: CURVAS DE IDADE ATUAL E CURVAS DE 

COORTES. 

Antes da era dos quimioterápicos. Frost (21) analisando as 

taKas de mortalidade por tuberculose de Massachusetts observou 

que o aumento destas nos grupos de idade mais avan~ados não 

correspondia ao risco de morrer pela doen~a como sugeria a 

simples obsel'vaç:ão da curva de mortalidade. Em coortes sucessivas 

. constatou que o aumento da mortalidade nas pessoas de 50 a 60 

anos era mais aparente do que I·eal. já que estas haviam passado 

por maiores riscos de mortalidade durante sua juventude. 

Com o advento dos quimioterápicos já não se verifica o 

"efeito coorte" pois o uso da medil:aç:ão específica altera o 

padrão da mortalidade. Este fato. que já havia sido observado no 

Município de São Paulo por Vran)ac (73) fica mais evidente quando 

se dispõe de um número maior de coortes para analisar . 

Assim a análise da tendência da mortalidade por tuberculose 

por grupos etários (todas as formas) mostra que. no decorreI" de 

sessenta anos (de 1926 a 1985) o padrão de mortalidade sofreu 

importantes alterat;ões: para todos os grupos etários a 

mortalidade é muito mais baiKa nos últimos anos do período 

estudado; no início do século a mortalidade era alta na infância. 

diminuia na pré-adolescência e voltava a subir na adolescência 

para atingir seus maiores niveis na idade adulta e depois 
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diminuir na velhice; no decorrer do tempo este padrio foi se 

alterando e a p,-oporçlo de 6bitos p.ssou a ser maior nas idades 

mais avançadas, 

O estudo dos coeficientes médios quinquenais por grupos 

etários, demonstra as modificações ocorridas que podem ser 

observadas na tabe la 2 e melhOl- v isual i zadas na ,-epT-esen taçlo 

gráfica (figuras 5, 6 e 7) , Verifica-se que no período 

equivalente aos primei,-os 20 anos a cu,-va da mortal idade po,-

tuberculose por idade apresenta um padrio semelhante nos 4 

quinquênios (figura 51: maiol-es valores para os menores de um ano 

'e adultos jovens e menores valores para os grupos de 5 a 9, 10 a 

14 e 70 anos e mais, Nestes anos já se obse,-vava uma tendência à 

diminuiçio na faixa equivalente aos adultos jovens, a curva da 

mortalidade começando a assumir uma forma an-edondada, 

demonstrando a diminuiçio dos 6bitos nos adultos jovens e 

5uge,-indo um aumento propo,-cional nas idades mais avan~adas. 

No segundo período (figura 6', esta tendência se acentua e 

a parti,- de 1951 é mais nítida a mudança de padrio da curva de 

mortalidade que parece uma linha que se estica observando-se a 

partir de entio a predominância dos 6bitos nas pessoas mais 

velhas. 

Nos ~ltimos quatro quinquênios (figu,'a 7) a curva da 

• mortalidade apresenta uma tendência a retificar-se, com I.lm~3 

impOl-tante diminuiçio dos óbitos em todos os gr-L'POS etá,-ios e um 

deslocamento da maior proporçio de óbitos para idades mais 

avançadas, 
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o padrio das curvas de mortalidade segundo idade atual ~ 

melhor- visto quando se supel'·põem os tl-a.!i.ados r-eli~tiv()s (';\05 

qUinqulnios, Assim ~ possivel observar no per iodo de 1926-1940, 

OLt seja, ni.-\ É'poca i~n·tel-ior à quimieJtel-apis, que os tr'aç:ados são 

bastante semelhantes (figura 81, Guando se superp5em os valores 

dos períodos de 1.941 " 1955 (figur'a 91 vel"ificam-se alteri"lçÕE'S no 

tra~ado que fazem com que a curva equivalente a ~poca em que a 

quimioterapia já começava a sei· usada apresente um padr-io 

distinto dos demais, 

o efeito da quimioterapia parece mais evidente no conjunto 

seguinte, 1956 a 1970 (figura 10) onde, entretanto, 

A utiliza~lo da quimioterapia e da vacina~io com eco 

intra-dérmico devem ser fatores responsáveis pelo padl·~o que se 

observa no ~ltimo período, de 1971 a 1985 (figura li) quando a 

mortalidade diminui de maneira significativa em todos os gr-upos 

et~rios ficando os maiores valores nos grupos de maior idade. 

E' interessante destacar que em países dasenvolvidos a 

modificaçio na curva de mortalidade por idade atual já se observa 

muito antes da quimioterapia (21 e 67), Em 510 Paulo nesta fase 

observou-'sf~ uma. d í s_crt~·ta tendênc ia neste sen t ido ~ m,as ,a mudan~>~1. 

no padrio da curva de mortalidade por idade atual coincide com o 

inicio do tratamento especifico demonstrando que a introdu~io de 

medidas de controla eficazes, como a quimioterapia, podem alterar 

a hist6ria natural da doença mesmo nlo associada à melhoria das 

condições de vida da populaçio, 
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o estudo de coortes. ou de gera~ões de idade (tabela 3 e 

figura 12). mostra que o deslocamento da mortalidade para as 

idades mais avanç:adas no períOdO anterior à adoç:ão da 

quimiotê!l"apia ê inais aparentR da que real coma foi dRmonstrado 

par FroSt (21), Estie fato. também conhecido como "efeito coorte" 

(12) consiste na demonstraç:ão de que o "pico da mortalidade na 

última 'fase da vida" - curvas de idade atual- "nio representa um 

deslocamento da risco máxima de morrer par tuberculose para um 

período posterior! parecendo' muito mais indicar que as alta9 

taxas atuais na velhice são resíduos de ta.Kas mais altas em fase 

anterior da vida" (21), 

o risca de mo,·re'· par tuberculose. na período estudado. foi 

maior para o grupo de 20 a 29 anos até a coorte de 1940, Na 

coorte de 1945 o grupo de maior risco passou a ser o de 10 a 19 

anos e de 1950 li!m diante verif"ica-se uma diminuiç:ão acentuada da 

mortal idade no g,·upo de 10 a 19 anos e um deslocamento para as 

idadRs mais velhas, 

As coortes de 1,945 e 1950 apresentam um pad,·ão difícil de 

explicar da ponto de vista epidemiológica, Na coorte de 1945 

observa-se um predominio das mortes po,· tuberculose na grupo de 

10 a 19 anos R na grupo etário seguinte (20 a 29 anos) uma 

diminuiç:ão que pode ser expl~cada par problemas relacionados a 

qualidade das informaç:ões; registro de idade nos atestados de 

óbitOl falhas na tabulaç:ão de óbitos par idade ou nas estimativas 

de populaç:ão. A coorte de ~950 também apresenta um aumento 
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FIGURA 12 _ COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR TUBERCULOSE SEGUNDO 
COORTES. MUNICÍPIO DE sAo PAULO, DE- 1900 A 1980. 
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relativo no grupo de 30 a 39 anos, para o qual nio se encontra 

explica;io. 

A partir- de 1955J mesmo considerando que as COol-tes tim sua 

cb5erva~io incompleta l o padr~o sugere o deslocamento gradativo 

da mortalidade para as idades mais avan~adas ap6s a diminui~~o 

que se observa no grupo de iO a 20 anos. O risco de morrer Bfn 

idades mais avan~ad~s hoje é y-eal e pode tel- as seguintes 

explica;5es: a diminui;io da imunidade e o diagn6stico tardio 

porque a sintomatologia nos velhos nem sempl-e é valOf·i2ad~. O 

tratamento também é dificultado principalmente no que se refere a 

administra;io adequada dos medicamentos. 

o padrio da mortalidade no periodo ap6s 1955 reflete entio a 

impcrtancia das medidas de controle da endemia! principalmerlte da 

quimioterapia especifica, apesar da impcrtincia dos fatores 

sociais na determina~~o da doença. 

o efeito coorte descrito por Frost (21) deixa assim de se 

manifestar ap6s a utiliza;io da quimioterapia. As CU1"VaS de 

coorte alteram o seu padrio ficando semelhantes às curvas de 

idade atual. 
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4.3 MORTALIDADE POi< TUBERCULOSE E~1 MENORES DE 1 ANO 

A partir de 1970 os dados relativos ao obituário passaram a 

ser processados por local de residªncia possitJilitando análises 

mais adequadas da situa~~o da mortalidade por tuberculose no 

Município de Slo Paulo. 

A fim de verificar a eventual sensibilidade dos dados 

relativos à tuberculose quando tratados na forma de coeficientes 

especificos (mortalidade por tuberculose em menores de i arlo) 

estes foram comparados entre duas 'pocas distintas no que tange a 

altera~5es havidas nas medidas de controle. No caso, a adoç~o da 

vacina~io BCG pela via intra-dérmica em menores de 1 ano a partir 

de 1979, coincidindo com B quimioterapia de curta duraçio que foi 

implantada no Estado de sio Paulo por volta de 1980. 

por uma das formas patogenéticas da tubEH'·cI..11 ase I isto 

t.uber~culose pr~imiu~iê:\, consequência ime~diata da primo infeC:t;ão 

tuberculosa. 

Visando controlar a possivel influ&ncia de outros fatores 

determinantes de alteraçBes no padrlo da mortalidade po·," 

tuberculose que possam ter agido nos períodos estudados, de 1970 

a 1979 e de 1980 em diante, a comparaçlo entre estes periodos foi 

feita também para outros tr&$ grupos etários J nos qUi:\is 

predominam outras formas patogenéticas da doen~a: 15 a 19 anos, 

onde ocorrem formas de reinfec~~o ex6gena , embora ainda possam 

acontecer casos de tuberculose primária, principalmente eOI 
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populações sujeitas a um risco anual de infec~~o expressivo; 20 a 

29 anos onde prevalece a tuberculose por reirlfecçio ex6gena, e 

finalmente o grupo com 50 anos e mais de idade onde predominam as 

formas de reativa~;o end6gsna. 

Resumindo, foi comparada a mortalidade antes e depois de 

1980 em grupos etários sujeitos às diferentes formas 

patosenjticas da doença: tuberculose prim~ria, por reinfecçSo 

ex6gena e por reativa~io end6gena. Dos fatores especificos que 

podem influir na tend&ncia da mortalidade por tuberculose 

atribui-se ao BCG um papel muito importante nas formas primárias, 

pl-edominantes nos pY-imeiros anos de vida; ao tratamento cabe um 

papel de fundamental importincia nas demais formas, embora atue 

também nas formas primárias. 

O ajustamento à linha reta dos coeficientes de mortalidade 

por tuberculose nos dois períodos estudados apresentou para os 

grupos etários em tela 05 seguintes resultados: 

grupo etário 

O-i ano 

15~19 anos 

20-29 anos 

50 anos e + 

i970/1979 

y=a+bx 

19,516 - 0,197M 

2,823 - 0,147x 

6,78i 

27,470 

0,323x 

0,963x 

1980/1985 

y=a+bx 

11,996 i,556x 

1,376 0,136x 

2,683 0,162x 

17,311 - 1,114x 
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Para os menores de um ano o coeficiente angular de regressão 

relativo à década de 70 Cb= -0,197) é 7,9 vezes menor que o dos 

anos 80 (b= -1,556). O teste da diferen~a entre os coeficientes 

angulares mostra que existe diferen~a significante Ct= 3,1213) 

para um t crítico = t~., 0.05= 2.179. Em rela~ão aos outros 

etários -nao houve diferen~a significante entre os 

coeficientes angulares das duas regressões. 

A análise das quatro tendências. como pode ser observado na 

figura 13, cujos dados são apresentados na tabela 4. mostra que 

apesar de se manter a tendência ao declínio em todos os grupos 

etários estudados, a redu~ão da mortalidade nos menores de um ano 

'do pOr ij)le,i ro para o segundo período ocorreu de forma muito mais 

acentuada do que nos demais grupos. 

E' interessante registrar que no período de 1936 a 1955 no 

Rio de Janeiro. Paula Souza (45) observou justamente o contrário. 

isto é. inversão na tendência ascendente da mortalidade por 

tuberculose na década de 1946-1955 em relaç:ão à década anterior 

nos grupos de idade adulta. interpretado como consequência da 

quimioterapia. enquanto que os menores de um ~no mantiveram 

valores semelhantes nos coeficientes de regressão nos dois 

períodos. Nessa época a vacina~ão pelo BCB oral atingia altas 

cobertur'as naquela cidade e os resultados sugeriram ao Autor-

citado não ter hav1do influência do BeB or-al na mortalidade das 

crian~as. 
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A acelera~ão no declínio da mortalidade nos menores de um 

ano obser·vada em São Paulo no último período pode ser atribuida à 

modifica~ão no processo de vacina~ão BCG . 

A outra altera~ão no programa de controle no início da 

década de 80 foi a substitui~ão do esquema de tratamento . Este 

que dUl·ava 12 meses usando a combina~ão Estreptomicina, Etambutol 

e Isoniazida foi encurtado para ó meses com a substitui~ão das 

duas primeiras drogas por Rifampicina e Pirazinamida, mantendo-se 

a Isoniazida . 

O novo esquema terapêutico não provocou modifica~ão na 

tendência da mortalidade nos grupos de adultos, provavelmente 

porque a sua eficácia é semelhante a do esquema anteriormente 

usado. Sua grande vantagem é a diminui~ão do tempo de tratamento 

que pode influlr na diminui~ão das taxas de abandono, além da 

precocidade na neutraliza~ão do poder infectante dos doentes, com 

o que seu efeito sobre as crian~as é muito grande no sentido de 

evitar a infec~ão (e por consequência o adoecimento) embora sem 

maiores repercussões em rela~ão ao esquema anterior no que se 

refere à letal idade entre os tratados. O fato de não ter havido 

altera~ão significativa na velocidade de declínio da mortalidade 

em outras faixas etárias refor~a a hipótese de que talvez tenha 

sido o BCG intra-dérmico o responsável pela acentua~ão no 

declínio da mortalidade nos menores de um ano. 
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Outra hipótese é que as condi~ões de assistência médica 

tenham melhorado a ponto de influir na mortalidade por 

tuberculose n'as crianç:as; para verificá-la analisou-se o que 

ocorreu com a mortalidade por pneumonia neste grupo etário no 

período do estudo. já que aquela depende em parte das condi~ões 

da assistência médica prestada à infância . 

Os valores dos coeficentes de mortalidade por pneumonia em 

menelres de 1 ano são apresentados na tabela 5 e figura 14. para 

05 períodos de 70 a 79 e 80 a 85 . Em que pesem as eventuais 

falhas na constru~ão deste coeficiente observa-se um expressivo 

declínio nos períodos estudados variando o coeficiente de 

2 . 183.45 por 100.000 habitantes ~m 1970 para 1.302.38 em 1979 com 

redu~ão de 40.36~ e de 1 , 006.94 em 1980 para 533.92 em 1985 com 

redu~ão de 46,97% . O ajustamento à linha reta dos coeficientes 

nos períodos estudados mostra que o coeficiente angular da 

regressão foi de -105.45 no primeiro período e -102.77 no segundo 

praticamente iguais, ou seja, não houve diferen~a significante 

entre os dois coeficientes angulares de regressão . E ' possível 

que este declinio seja em parte dependente da expansão havida na 

oferta de servi~os de aten~ão à crian~a e à maior preocupa~ão com 

o tratamento das infec~ões respiratórias agudas da infância no 

período, Entretanto o coeficiente ainda se apresenta com enorme 

magnitude com valores próximos aos encontrados em países 

sub-desenvolvidos (9) . Além disso a compara~ão da tendência da 

morta.lidada infantil e da mortalidade proporcional por pneumonia 

em menores de 1 ano no Estado de São Paulo de 1975 a 1985 (dados 



TABELA ~ 5 
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ANO 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1975 

1911 

1978 

1919 

1980 

1981 

1982 

198J 

1984 

1985 

M:RTALIOAIE PCR R-EtM:N1~ EM M:N:l~S IE 1 AI\O, 

~ICIPIOIE ~ PAUUl, 1910-1985 

N:MõIU OC OJ ITOS 

2598 

2966 

3U1Z 

}S80 

}440 

}181 

2618 

}101 

2}85 

2388 

2619 

20}4 

1828 

2067 

1Hj 

• FOR 100.000 HABITANmES 

u.EF ICIENIE 

ZZ76,95 

2570,75 

2}51,19 

Z2}9,60 

1971,42 

159Z,10 

1769,10 

n02,}8 

1U06,94 

1086,'} 

1156,9U 

81(,,92 

sn,9Z 
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FIGURA 14 - COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR PNEUMONIA EM MENORES DE 
1 ANO. MUNIctPIO DE SAO PAUlO. DE 1970 A 1980 E DE 1980 
A 1985. 
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de relat6rio da Comisslo de Controle das Doen~as Respiratórias na 

Infância da Secretaria de Estado da Sadde de Slo Paulo - Condri) 

mostra que apesar do declínio na mortalidade infantil, a 

proPol-~lo de 6bitos por" pneumonia vem se mantendo sem altera~ão 

nos dltimos anos como se observa na figura 15. Considerando, no 

entanto, que não houve diferença significativa de um períodO para 

o outro em termos de velocidade de declínio do coeficiente de 

mortalidade por pneumonia em menores de i ano, é então possível 

afastar a hipótese de que a melhoria no coeficiente de 

mortalidade por tuberculose em menores de i ano possa ser devida 

à melhoria na assistência médica. Deste modo refor~a-se a 

hip6tese de que o declinio observado pode ser atribuido à 

utiliza~lo do 8CG por via intradérmica. 

Como se pode observar, a mortalidade por tuberculose, quando 

analisada na forma de coeficiente específico por exempÍo J 

segundo idade foi um indicador suficientemente sensível para 

evidenciar um aspecto atribuível à uma modifica~lo na política de 

controle em vigor, no caso a adoção da vacina BCG pela via 

intradérmica. 



flG..RA 15-

98 

813 

78 

68 

· 58 
ffORTALIDADE 

48 

38 

COMPARAÇÃO DAS TEtlDErtCIAS DA 110RTALIDADE IHFAtfTIL E DA 
~ORTALIDADE PROPORCIOMAL POR PMEUI10HIA En I1EHORES DE 1 AMO, 

MO ESTADO DF. SÃO PAUtO, DE 1975 A 1985. 

l10rtalidade 
Infantil 

28 t PnelllllOn ia 

18 

8 I I I I 

L 

1975 197& 1917 197B 1979 1988 1991 1992 1983 1994 1995 
ANO 

rrnrr. t !iuerolar lo cio t.l.ulu ,h. SlIliclu du Siio PIHII u. CUnl .. iio cID 
Cllntrola dOi Dooncu Ilulplrattirlu na Intiint:la. 

In 
w 
11> 



54 

4.4 MORTALIDADE POR TUBERCULOSE SEGUNDO OISTRIBUICAO GEOGRAFICA 

E' reconhecido e Já foi referido neste trabalho que as 

condi~5es de vida sio fatores importantes para a instalaçio da 

tuberculose. A probabilidade que os individuos têm de Vil" a se 

infectar, adoecer e morrer em decorrência da tuberculose nlo 

depende, no entanto, apenas das condi~aes s6cio-econ8micas l mas 

também de condi~5e5 bio16gicas. Ressalte-se que a 'organi2a~io dos 

serviços de sa~de, principalmente em termos de acessibilidade e 

efetividade das aç5es do programa de controle da doença} sio 

componentes impoI-·tantes das condi~5es s6cio-econ8micas. 

O coeficiente de mortalidade por tuberculose analisado numa 

série temporal e por determinados grupos de idade foi um 

t r indicador importante para o conhecimento da doença no passado, 

entratanto, atualmente pouco acrescenta para o conhecimento da 

endemia. Nos tempos atuais} quando já se disp5e de recursos 

diagn6sticos e terapêuticos com eficácia comprovada, a l"igor nlo 

deveria ocorrer nenhum 6bito causado pela doença. Dai a 

importância de se identificar os locais de onde provgm os 6bitos 

no sentido de fornecer subsidios ao sistema de saóde com a 

finalidade de melhorar o seu desempenho nessas áreas. Foi com 
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este objetivo que os dados relativos aos óbitos por tuberculose 

foram estudados de acordo com suadistribui~ão espacial segundo 

áreas homogêneas do ponto de vista sócio-econômico, segundo 

regiões administl-ativas da Secretaria de Estado da Saúde e por 

distritos/subdistritos de paz, atualmente a menor unidade 

administrativa em que os dados de óbitos e de popula~ão -SOlO 

disponíveis_ Assim. a mortalidade por tuberculose foi analisada 

segundo os seguintes agrupamentos: 

4.4.1. AREAS HOMOGENEAS DO PONTO DE VISTA SOCIO ECONOMICO 

Os coeficientes de mortalidade por tuberculose (todas as 

formas e idades) dos três últimos anos do período estudado (83, 

84 e 85) foram agl"upados em 6 e 8 áreas homogêneas segundo 

classifica~ão da Funda~ão SEADE (figuras 16 e 17). Esses 

agrupamentos for"am esco"lhidos por se entender que discriminando 

melhor as regiões do ponto de vista sócio-econômico seria 

possível localizar de forma mais adequada as áreas onde a 

·tuberculose tivesse maior importância como causa de morte. 

As áreas foram classificadas em postos de acordo com os 

valores dos coeficientes de mortalidade por tuberculose ordenados 

de modo decrescente, ou seja, o primeiro posto para o coeficiente 

mais elevado. A tabela 6 mostra a situa~ão da mortalidade nas 

áreas homogêneas nos três anos estudados. 
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5Sa 

C.Ce=iar _ 5ta.Cecilia _ Aclimação _ Bela Vis:a -
Uberdade - AI to da fotJoca. 

Ct:rlsolaçao - V.Mariana - BoIr Reti.m - Belenzjrr.o -
9arro FISIda - StaJfigênia _ Jobx:a _ Pari _ ~ -
Brás_ 

Ibirap..oera _ Lapa _ Salde - Santana _ TatJ.Jape -
Ipiranga 

&.J.tanta: _ casa \feo:rde _ P. de F"rarça - TlJCllI'UV'i -
V.Maria - UIIIiio - V.Formosa - V.Matilde -~ 
".Sr.>. do O - Côngaiba. 

Sta. Amaro - Pirituba - C.do Socnrro _ V.N.Cachoei 
rinha _ LMatarazzo - ltaquera - Pe.rus _ S.M.Pau ::' 
lista - arasillndia -~ - Gi.oaianazes _ Pare 
!heiros.. -

FIGURA 16 - DISTRITDS/SUBDISTRITOS 00 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SEGUNDO 
CLASSIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO SEADE EM 6 ÁREAS HOMOGENEAS 
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J.~rica - J.~l1sta - Jrdial"Ólolls - Pen:t1zes -
PInheiros _ V.Madalena _~. 

C.Cesar _ S.Cecilla - ~climac~o - Bela Vl~ -
liberdaoe - Allo da Hooca. 

Ccosolaç~o _ V.Mariana - Boa Retiro _ Be1entirn:l _ 
I)iranga. 

lapa _ Barra FIJlda - Sta. lfigénia _ Hooca _ 
Pari - Sé - Brás. 

lbirapuera _ Saúde - Santana - Tatuapé -
Butaotà 

Casa Verde - P.de França - lucuruvi _ V.Maria -
lirr.ão _ V.Forrrosa - V.Hatilde _ V.Q.cilhel"lJle. 

Sto. Amaro - Jabaquaca - V.Prudente - V.Jaguara -
N.Sra. d:J jj - Pirituba - Cangaiba. 

r.da Socorro _ V.N.cac:hoeirirtla _ E .Hatarazzo -
ltaquera _ Perus _S.Mjguel Paulista _ Brasilár.di. -
,~raguá _ Guaianazes - PareJheiros. 

FIGWA 17 - DISTRITOS/SUBDISTRlTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SEGUNDO 
CLASSII-ICAÇAD DA I-UNOAçAn SEADE EM 8 4REAS HDMOGENEAS_ 
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TABELA 6 

Distribui~lci das 6 áreas homogeneas e sua classifica~ão em 

postos, segundo os valores dos coeficientes de mortalidade por 

tuberculose *, ~nicípio de São Paulo, 1983, 1984 e 1985 . 

----------------------.-----------------------

Area 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

1983 

coaf posto 

2,86 6 

3,30 ~ 

7,64 1 

3,64 4 

4,09 2 

. 3,as 3 

1984 

coef posto 

3,n 4 

3,47 5 

6,60 1 

3,32 6 

4,08 2 

3,91 3 

1985 

coaf posto 

2,18 6 

2,68 5 

6,36 1 

3.36 4 

3,77 e 

3,35 3 

---------------~-----------------------------------------------
* por 100.000 habitantes . 

A área 3 que manteve durante os três anos o pri.airo posto 

em rela~ão a mortalidade por tuberculose, "caracteriza-se por 

congregar os palas de maior concentra~io de. c~rcio e .. rvi~os, 

apresentar altos indices de polui~ão atmosférica e sonora e maior 

d.teriora~ão do ambiente fisico. Encontram-se nesta ár·ea os 

subdistritos m~is antigos do município já providos de .ervi~os 

básicos . A taxa de crescimento populacional é negativa. Existe 

deteriora~ão física dos prédios, mudan~a de uso das edifica~ões e 

desestímulo a fun~ão habitar" (24). Nesta área encontram-se 



antigas residlncias deterioradas pelo t88Po e onde resldee v4rias 

,,_1li_. ou _J.. as antig_ 8antI&e. tr_far_r___ _ 

cortt~DS. O confina.ento. no sentido d. excesso de pe.soas 

~abitando comados .em insola~ão e mal ventilados e aliado à. 

precárias coridl~l.. de nutri~ão e tr.balho da pDPula~1O nelas 

.-.. idente deve ser utI dos fatores .... SPandvei. pela. taxas de 

mortalidade por tuberculo.e ai encontradas. Ao lado des.as 

condi~ões. as deficiência. de cobertura e aces.ibilidade aos 

servi~as de eadd. d~ .. tar contribuindo taeba. para esta 

&ltua~ão. Um outro fator que pode estar influindo nos alto. 

valores encontrados pode ser a localiz~io do Centro de Triagem 

de "igrant_ (CEIRal) no Brás. 

A área 3 apraeentou nos ~rês anos valor.. cerca d. duas 

vezes maior do que o coeficiente de mortalidade por tuberculose 

dó ttunicipio. 40X _ior que as do &eSlundo e terceira postOli e 66S 
• 

_lar _ relc30 õIOS colocados no sexta posto. 

Em segundo lugar vem a área ~ e em terceiro a área 6. Amba. 

se caracteriz .. por possuir condl~6es desfavoráveis co. respeito 

ao .. n.a •• nto bá.ico, servl~D& públicos, n1veis de eadde. ande 

hablt .. as p_soas de renda faailiar Mal. baixa. E.tas área. 

apre.entam ainda taxas positivas de cre.cimento populaCional, que 

As áreas 1 e 2 que .. càracterizaa por ser •• de .. lhor 

nível sócio- aconõ.ico apr ...... t_ as ~res valar __ relaç:" a 



mortalidade por tuberculose e estão abaixo do coeficiente do 

I'lunlcípio. 

A área 4, que em termOs de clas.ifica~io COMO área homogênea 

caracteriza~se por ser carente em servi~os básicos e com niveis 

de _úde não satisfat6rios, apr-.enta os coeficientes de 

mortalidade ~ niveis ,próxi.as aos do ftunicipio e fica situada 

entre o quarto e o terceiro postos no períOdO estudado, 

A rela~ão mortalidade por tuberculose e precárias condi~ões 

de vida. evidenciada nesta distribui~ão das óbitos onde se pode 

observar que os Maiores valores ocorra. nas áreas onde predominam 

os corti~os e favelas. 

Apesar desta coerincia é preciliD 18fllbrar que a classifica~ão 

eM regiõ" hoaogêneas data de 1977 e de lá para c, a cidade 

apresentou várias mudan~as. Dentro da. áreas consideradas comó 

homosêneas existem hoje diferen~as marcantes, tanto do ponto de 

vista s6cio-econ6.ico ca.o .. rela~ão à .artalidade por 

tuberculose. Isto pode ser evidenciado na tabela 7 que mostra as 

varia~ões dos coeficientes de mortalidade por tuberculose dentro 

das ~-regiõ_ (distritos/subdistritos) que COllPiS __ tas 'reas 

hOlllOlline~.. E' prec.iso referir que .elilllO no âmbito de UIII 

subdistrito existem diferen~as importantes como favelas e 

corti~os em distritos classificados como de renda .levada e 

áreas habitadas por pessoas de elevado poder aquisitivo e. 

distritos classificados como áreas carentes. Este é o caso, por 

exemplo, do subdistr'ito de Santo AMaro onde existem áreas 

habitadas por pessoas de alto nlval sócia-econa.ico.. locais 



TAOELA NO 1 

olsmnos/SUlDlsmlTOS CO ~ICIPIO OE $IV PAlLQ 

ADLPAIDS 1'0\ AlIEA5 IIMI;" A5 1'Al1A OS ANJS OE U), 

84, 8) E lDõF ICIENfE ",,~J}JO nu ENI'L 

AREAS axr .M~J)IO 
_________________________ ~(BJ/~~~~~) -'"5 1784 178S 

A R E A 1 

1. ONLCI 

2. aNU.JÇIIO 

,. 1N>IAl'Óu..IS 

4. JARDIM /III<O\ICA 

). JAROIM ~Al.LISTA 

6. PERlIZES 

1. ·PIN-F: IROS 

A R E A 2 

1. fJCL IM>Çi\o 

2. AI. m DA ...a:x:A 

,. BElA VISTA 

lo. CDU.E:IRA IZSM 

S. L113E11DADE 

6. SANTA a:CILlA 

alT. DA PI~ 

1,48 

8,4' 

5;68 

1.86 

2,17 

4," 

S,2U 

5,,51 

2,67 

5,8J 

',21 

2,91 

6,'~ 

1,05 

J,71 

),00 

2," 

2,67 

6,44 

5.52 

'.47 

J,'8 

2,6' 

0,79 

2,15 

1,80 

2,18 

t .. 76 

',.5 
',89 

1,26 

2,18 

2,68 

CUnl .... 

.,9U 

1,87 

2,18 

'.11 

2,'4 

2,72 

',56 

4.'1 

4,1111 

J,15 

58a 



A R-E A S 

A R E A , 

1. 8MRA~ ",08 

2. 1JI:u:NlINoU _,tU 

,. llO4 RETIRO 

4. BRAS 2'.66 

s. KU:Ã 11.11 

6. PARI ',75 

7. Sf'NTA EFlaNlA 9,28 

I. SE Z4,~' 

,. VILA _1_ 0,86 

a:EF.DA N'EA 1,'. 

AREA 11 

1. IBIRAI'LERA .,0' 
2. IPIRAI'CA J,90 

,. lAPA ),10 

•• SANr_ ),71 

5. SAIXE l,l' 

6. TA1U\PE ',87 
a:EF. DA N'EA '.6. 

1 984 

6,~' 9,.96 

2 ., 11i 

a,J} 

11,58 n.48 

2,011 1',JU 

1,66 

16.27 9,12 

12,H 12,'. 

'1'8 2,.' 

6,60 '.'6 

1,12 1.10 

1,12 ',8' 
~.I. '.66 
'. 'O 

4,19 

'.92 2,26 

.,2' .,'. 
'.H ',1' 

(;on1 ..... 

, ....... 
UAJ-.M:DIU 

,a"M/U) 

',-
2,11 

Z," 

18,24 

_,40 

',80 

11,62 

16,4' 

2,Z. 

6 •• ' 

2,09 

2,'S 

_,87 

'.H 
2,a, 

4,'5 

J," 

58b 



Cont •• • 

AREAS 198' 1984 198~ (UF.KOIO 
(8J/8./D~) 

58c 

AREA 5 

1. IlJTANTA ',22 ',)2 2,1\4 Z," 

2. ~rDA 2 , 52 6,2' 1,21 ',H 
,. CASA VEJ1IE 6,20 7,97 1 , 77 5,Jl 

4. .JA8AGU<\RA 4,86 ) , 06 S , JJ .,42 

S. ' t:.lt.Rl 1 , 11 2,20 -),26 2,19 

6. N . s. [Xl O 7,68 7,06 4,80 &,5' 

7. ~CE FRAN;A 1,7' 5 , 66 4,28 5,89 

8 . 1LC.R.NI 5,.9 4 , 41 4,9) .,7. 
9. VILA FCRIoOSA .,77 '," 2,J' ',68 

10 . VlLAWI~ 2,59 2,61 5,26 ',.9 

11 • VILA JAaJARA Z,S} 2,47 1,67 

12. VILA MORIA 1,48 5,91 5 , 90 4,4' 

n. VILA M'\TlLDE . 2,96 ',9' 5,52 4,14 

14. VILA PR.CENI'E 2 1 97 2,73 2,14 2,61 

a:f.F . 01\ MEA 4 , 09 4,08 ',77 ',98 

AREA 6 

1. mAS I IJ\N)I A 5,'8 6,01 5,'5 5,60 

2 . C. [Xl SLUJ<RL) ',23 ',09 2,11 

,. E. M\TARAZZD 2,57 5,J2 4,H 4,11 

4. QAI~ES " " 4,16 1,47 2,98 

S. .JARI!G.jI\, 1,42 2," 1,'5 

6. ITAQ.ERA ',71 ',28 4,77 '.,92 

7 . PARELJ-E: IRQS 5,92 2,76 2,89 

8 . PER.lS 1,79 6,8l 1,') ',42 

'I. PIRIn..BA 7,87 4 , 62 4,5) 5,67 

10 . SANTO~ 5,84 ',26 2,78 '.96 

I!. S.Mla.EI.. PAU.. I STA 5 , 8" 6,55 4,01 5,49 

12. ,V .N.c.oo-cE IR I N;<>. 10,25 5,08 2,52 5,95 

a:f.F .0I\ MEA ',85 J, 91 1 . '5 ),70 

.• por 100.000 hab i tantes 
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muito valorizados como Chácara Flora, Jardim Marajoara e Alto da 

Boa Vista e áreas' de extrema pobreza como Vila Joaniza, Jardim 

Selma, Jardim Miriam, AmericanóPolis, Jardim Irapiranga e Jardim 

Maced8nia . Nestes ~ltimos proliferam as favelas e em alguns casos 

estas regiões carentes como Vila Joaniza são contíguas a outras 

de classe média alta como Jardim Consórcio . 

A classificaçlo em áreas homogineas de Prandi , Pierruci e 

Mendes (49) é mais ,"ecente (1985), entretanto tem seu uso 

dificultado por considerar em algumas áreas, parcelas de 

subdistrito e não o subdistl"ito como a menor unidade passível de 

agrupamento. Por este motivo não foi possível usá-la neste 

estudo. Esta classificação pode vil" a ser muito útil para a 

vigilância epidemiológica desde que seja possivel identificar a 

partir dos atestados o local de residincia dos doentes que foram 

a óbito . 

Na tentativa de estudar melhor a relação entre mortalidade 

por tuberculose e áreashomogineas os coeficientes foram então 

agrupados na classificação em 8 á,"eas da Fundao;ão SEADE" que é um 

"desdobramento da anterior, com diferenças pouco significativas 

no que se refere á tendincia de expansão, organizao;ão e ocupação 

do solo" <26 >. A distribuição dos coeficientes pelas 8 áreas 

(tabela 8) mostrou que existe conco,-dância em relação a área 4 

onde nos três anos consecutivos se tem os maiores coeficientes de 

mortalidade especifica. Em segundo lugar vem a área 6 com valores 

próximos (segundo e terceiro posto), e nas demais áreas existem 

diferenças variáve~s entre os postos durante os anos estudados. 
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E. 1983, o primeiro, segundo e t.r~eiro lugare. são ~up.dos 

pela. áreas 4, 7 e 6 respe~tivamante. Para 1984 estes postos são 

ocupados pelas áreas 4, 6 e 8 . Em 1985 a área 4, a 6 e a 8 

ocupam as três primeiras p05i~õ.s. 

TABELA 8 

Distribul~lo das 8 áreas homogineas e sua classifica~ão em 

postos segundo os valores dos ~oefi~iente. de mortalidade por 

tuber~ulose 4, Muni~ípio de São Paulo, 1983, 1984 • 1985. 

------------,---------------------------------------------

Area 

1983 

~oef posto 

1984 

~oef posto 

1985 

~oef posto 

----------------------------------------------------------
1 2,88 7 3,92 4 1,94 8 

2 3,30 5 3,47 6 2,68 7 

3 2,71 8 1,81 8 3,16 4 

4 10,06 1 8,90 1 7,12 1 

5 3,36 4 3,35 7 3,08 6 

6 4,43 3 4,58 e 4,52 e 

7 4,96 e 3,57 5 3,14 3 

8 2,90 6 4,12 3 3,51 3 

----------------------------------------------------------
4 por 100.000 habitantes . 

Fica evidente que a mortalidade ocorre preferencialm~nte na 

área 4 (região de corti~os na área central) e nas áreas 6, 7 e 8 

(regiões de favelas, situadas na periferia). 
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Na tabela 9 é possivel observar que a mortalidade em algumas 

áreas homogêneas, apresentou entre os distrito/subdistritos que a 

compõem variações importantes que influem no seu valor médio. Em 

outras, en~retanto, os valores são próximos, sendo a média da 

área representativa do conjunto. Neste ponto chama a atenção a 

área 4 que compreende os subdistritos da Sal"ra Funda .. Brás. Lapa. 

Moóca, Pari. Santa Efigênia e Sé. Entre estes, todos apresentam 

coeficientllis elevados sendo que cinco deles apreSientam no triinio 

estudado os maiores coeficientes de mortalidade por tuberculose: 

Brás, Sé, Santa Efigênia, Barra Funda e Moóca . 

A área 3 por sua vez apresenta os menores valores dos 

coef"icientes médios trienais, não havendo valores extremos entre 

os subdistritos no triênio, com exceção de 85 onde Bom Retiro 

apresenta um valor bem mais elevado que os demais . A área 3 ocupa 

o oitavo lugar nos anos de 83 e 84, sendo que em 85 passa para o 

quarto lugar como pode ser vist·o na tabe'la 8. 

A análise da mortalidade por tuberculose por áreas 

homogêneas mostrou resultados semelhantes nas classificações da 

Fundação SEADE em 6 e 8 áreas. Os resultados encontrados vem 

corroborar a relação entre tubercLllose e condições de vida e 

evidencia que a análise pbr áreas homogêneas facilita a 

locaUzação de pontos críticos qUe devem merecer maior atenção 

dos responsáveis pelos serviços de saúde. 
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:.ARIE4\ .~ 

"::lBARRA FtNlA ",08 6,~9 9,96 9,88 

·2."8Wi z..J,~6 17,58 1.J,48 18 , 211 

,. l.APIA 5,10 5,84 .1,66 4,87 

~.A«TCA " ,11 2,80 " ,'O 1,.0 

~. ·lWU ',75 7,66 ',80 

6,'C.SANrA EFIGENIA ',28 16,27 ',J2 11,62 

,7. ::sE 24,H 12,J7 12 148 1',1i6 

1XEF'. DI' 'PffEA 10,06 8,90 7,12 8,6' 

AR,EA 5 

1.GIJDNm ',22 ',:JZ 2,46 2,99 

2. llBIRAR.ERA 4,01a 1,12 1,10 2.,09 

,.~ ',71 ',lO •• 1'J ',n 
1I.":SAI:tE 2,J1 ',92 2,26 2,8' 

S.-"A~ ',87 1\,23 4!94 4,'5 

...D:EF _ ,DI' PffEA '.36 
" J5 

',08 J,26 

'AR'E A 6 

1. 0\5A VERlE 6,20 7,91 1,71 5," 

I. LIMO 1 , 11 2,20 ',26 2, '9 

,. - tE FRAN;A 7,n ~,66 4,28 5,89 

li. n.nR.N1 5,49 4,41 4,93 1i,9. 

S. ,VILA flJMJ5A, . ! 77 ',9' 2," 3,68 

6 . VILA 11J1~ 2,59 2,61 5,26 ',1i9 

1. "ILA'MlftIA 1,48 S,91 5,90 4,.} 

B •• VILA 64"TllDE 2," ',93 _ 5,52 .! 14 

o:EF. ,DI' MEA 4,4' .,S8 4,52 4,51 

cont ... 
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AREA 7 

t. ~'1lA 2,52 6,2' 1.2' l," 

2. JABA(UORA .,86 l,06 5 .. J1 ".6Z ,. N. S. 00 O 1,68 7,U6 4,all 6,~' 

4. P.R.llBA 1,81 6,62 .,S1 5.67 

5. SANTO i>MORJ 5,8" ' . 26 2.18 ),96 

6 •• V • LA JJ\(ll\IIA 2.)) 2 •• 1 1,67 

7. V' UI f'R.L'ENTl': 2.97 2.7' ~ 2,61 

IXE'. DI\ IOREA _,96 ' , ~7 3,1. .J,e, 

A R E A 8 

t. IRAS .1J«l.A 5,'8 6,07 5,J5 5.60 

2. C. 00 sa:rnRO l,2' , ,09 2, 1 , 

J. E ....... TARAZZD 2,57 5,J2 .,'5 .,11 

4. GJI\._SES l," 4,16 1,47 2,98 

5. ITIQ.ERA J,71 ',28 4,77 ' .. 92 

6. .JARAaJA 1,42 2,6' 1,'5 

7. PAREI..K: IR05 5,92 2,76 2,89 

8 . PERJS 1,'79 6,8' 1,63 ',42 

.'1. 5.M'aa. PAlLISTA 5,8. 6,55 4,07 5.4' 

10. Y .N.CPO--a: IRIN-IA...l.I!.r.ll 5,08 ...b1.L 5,'5 
IXE'. DI\ I'REA 2,90 4, '2 J,51 ',S1 

• por 100.000 habilDnlea 
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4.4.2 REGIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 

Considerando que os componentes da estrutura epidemiológica 

não consistem ou compreendem apenas os fatores sócio-econômicos e 

culturais, mas também a política de saúde em vigor, foi analisada 

a distribui~ão dos óbitos segundo as regiões administrativas da 

Secretaria de Estado da Saúde. por ser esta a responsável pela 

política de controle da tu"berculose no Estado .. A Secretaria da 

Saúde dividiu o Município de S~d Paulo em 8 regiões (figura 18), 

chamadas de Escritórios Regionais de Saúde (ERSAs). A 

fundamenta~~o pal"a -esta divi.são foi principalmente baseada em 

critérios político - administrativos, o que faz por exemplo com 

que o ERSA i (Centro) congregue i8 dos 55 distritos/ subdistritos 

e a maioria dos recursos de saúde. abrangendo inçlusive os de 

nível terciál·"io. O ERSA 5 <Itaquerci) por sua vez abrange 4 

distritos da zona leste. a região mais pobre da Cidade e também a 

mais carente em rela~ão à oferta de servi~os de saúde. 

Na tal:ie.la 10 estão os resultados da distribui~ão da 

mortalidade nos ERSAs. 
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TABELA 10 

Distribui~ão dos ERSAs e sua classi~ica~ão por postos 

segundo os valores dos coe~icientes de mortalidade por 

tuberculose *. Município de São Paulo 1983. 1984 e 1985. 

1983 1984- 1985 

ERSA coe~ posto coe~ posto coef posto 

--~~------------------------------------~~-----------~---------

1 4.83 2 4,46 2 3,61 5 

2 3.61 6 3,76 6 2.24 8 

3 3.36 B 2.86 8 3,04 6 

4 3.69 4 4,12 5 4,09 2 

5 3,62 5 4,25 3 3.66 4 

6 4.20 3 4.14 4 4.86 1 

7 5.03 1 5,31 1 3.78 3 

8 3.60 7 3,24 7 2,85 7 

----------------------------~------------~----------------------

* por 100.000 habitantes. 

Neste agrupamento o ERSA 7 (Nossa Senhora do O') aparece 

como o pior. seguido pelos ERSAs 1 (Centro) e 6 (Mandaqui). O 

ERSA 7 é uma região pobre e dispõe de poucos recursos na ál-ea de 

servi~os de saúde. Dos nove distritos que constituem o ERSA 7, 

cinco estão entl-e os que apl-esentam os mais altos coeficientes de 

mortalidade e três deles entre os que apresentam os mais altos 
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percentuais de popula~io que recebe até tris salários mínimos, a 

sab~r: Vila Nova Cachoeirinha. Perus e Brasilândia. 

O ERSA 1. situado na região .central da Município não tem 

homogeneidade do ponta de v.ista sóc.io-econômico. e é a região 

onde predominam os recursos d. saúde. principalmente os grandes 

hospitais públicos de nível terciário como o Hospital Sio Paulo e 

a Sar;tta Casa de Misericórdia. Em relaç:ão à mortalidade por 

tubel-culose esta ERSA também R muito heterogêneo apresentando os 

subdistritos ande .estão 0$ maiores valores (Barra Funda. Santa 

Efigênia. Sé e Brásl e outros onde as coeficientes são das mais 

baixos observados . 

O ERSA 6 situa-se na zona norte da Capital e nela se 

encontra o Hospital da Mandaqui" que hoje ÍI um hospital geral e 

y-eferência estadual para interna~ão de tuberculosos mas que até 

1985. épeca do estudo. era o único hospital pública para 

interna~ão de tuberculosos e funcionava nas moldes dos antigas 

sanatórios. 

Apesar dos óbitos. da triênio estudado serem r.gistrados por 

local de r .esidência. este registra pode ter sido falha existindo 

a possibilidade de que os óbitos que ocorreram nos hospitais da 

região tenham sido erroneamente registrados como de pessoas ai 

l-esidentes . 

Os melhores resultadas encontram-se nos ERSAs 3 (Jabaquaral. 

2 (Butantãl e S(Santo Amaral . Nos dois primeiros encontram-se 

distritos I subdistritos onde existe uma oferta razoável de 

servi~os de saúde e além disso o ERSA e caracteriza-se também por 
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ter uma pOPulaçlo de bom nivel econ8mico. O ERSA 8 tem como 

característica principal su~ heterogeneidade PI" i nc i p,,\l mente 

relacionada ao subdistrito de Santo Amaro, já que Parelheiros e 

CapE:~lê\ do Soc:or~}-o car"2t.cter' i zam-se por ser'em á}"eas pobr"es e no 

caso de P~relheiros compreendendo até áreas com caracteristicas 

rurais. O ERSA 8 tem nos 3 distritos I subdistrit05 que o compBem 

161 6bitos do total de 1.153 do triinio estudado, ou seja, 14% 

dos 6bitos do periodo, sendo que a maioria está registrada como 

de pessoas residentes em Santo Amaro e Capela do Socorro. Devido 

a magn i tude popu lac iona I deste ERSA, apesal- do gr·ande nÚmel"O de 

6bitos J seus três distritos n~o apresentam coeficientes de 

mortalidade por tuberculose muito elevados. Na tabela 11 é 

possivel observar a variabilidade dos coeficientes de mortalidade 

no periodo estudado. 

Fal"a a análise d,! mm"talidade o ,lgr"Upamento cios disb·"it.os I 

subdistritos por ERSAs nlo é útil uma vez que estes além de nlo 

l" epresental"~?m áu-eas c1E:\ sa.úde não são un idades ep i cJemi Q 1 09 i camente 

Ilomogêneas. 
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OISlRlIUIÇAO IDS COTICIINTES a: M:n:TAl.ItWJ:: tU'I 

• n.Ill:Rl..Ji"OSr: S1.nND UI !i IH11c..z;J!ilJU'SIIU f(~ AUU~ 

[X)5 POt lJtSAs, M....J\IICJPHJ IX S.Al) PAU .. J.J,. '''8' .. 1984. 

"05 E ULf IC!UIIL MDc10 fRllJ-.W ... 

E R S A 1 ?B} 1 98. 1 9H~ U .. .l.:.I· .M·UIU 
(1IJ/1I4/1l"') 

C E N T R O (1) 

'- ACL IM\ÇI'.o ',53 1 .. 76 1.16 

2_ IW. U\ rt.Nl<\ 13,U8 6. :-'1;0 ~.)rb ~.8B 

l_BELA VISTA 2,37 2 •. H '.fl~ 2.12 

4_ OCM RETIRO· 8.JJ 2.18 

5- tlU\S 2',66 11,SB " .. "8 18.2" 

6_ CM<ll.CI 5,51 '> .. 51 ',68 11,90 

1_ CLna.E I RA Cl:SAR 4,13 2,61 ',89 },56 

8_ ~'ID 2,68 2,61 2.66 2.61 

9_ IBIIW'LERA 4,04 1.12 1,1U 2_U9 

10_ INJIMCPU..IS 1,17 ~,8' 5,80 f4,21 

11_ JARDIM PIlU....JSTA 1 .. 62 J.21 0.,19 1,81 

12 _ LIBEROoIJE 5,20 6,". 1.28 4." 
1). MD::A 11.11 2,80 11,'0 8,40 

14. PARI 3,75 1,66 ',80 

15. SJ!NTA CECILIA 6',71 50,52 2.18 "'.80 

16_ SJ!NT A EF 1=-tIA ',28 16,21 9.'2 11 ,62 

11. SE 24,5) 12,37 12,48 16,46 

1 B. VILA """'{IIINA ~ _..!.f~ ~- -?"'~ 
T O T A L 4,6' 4,46 } ,61 4,'U 

cont .... 
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ERSA 1 n, 1 980 1 90~ axr .... :0 I O 
(U/U./OS) 65b 

8JT.<NJlUZ) 

1. 8JTANJA ',22 J,-'2 2,4. 2,9CJ 

Z. .lN01M_ICA 1.75 ,',48 ',7t4 

,. UlPA 5,10 ),84 J,G6 4.U7 

•• I'(RJlZES 1 • .e 2,91 2,15 Z. ,8 

S. PIN-E:IRlS 8,.' 6,''5 4,?} 

6. VILA' _(NI\ 
5 t " 

1.8) ~ ~ 

TOTAL J,&1 ',76 2,24 '.2U 

.-.-(~) 

,. IPlfWGA J,90 1 , 12 , ,8' 2 , 95 

Z • .lP6QJRL •• 86 '.06 S," 6,42 

l. SAaE 2,'1 , ,92 2,26 l,8} 

•• VILA AUJENrE 2,97 2,71 2t 1. 2,61 

TOTAL J,'6 2,86 ' , 04 }.09 

~a:fmQ' (4) 

1 • AL m DA.lMXX:A ,,OU ',04 2,01 

Z. IIEl.D€lNU ",18 2,16 2,11 

l. OOI'CAIBA 2,52 6.2) 1,2' '." 
4. I~ DE "fRAI-ÇI\ 7,7} 5,66 4,28 5,89 

S. TATlW'E },a7 6,2} .,9. 4,}S 

6. VILA "FtHoQSA 4,71 ',9' 2," ',li8 

1. VILA .... T.IUlE 2 196 l." 5.52 .,1. 

TOTAL 1,69 ',12 ',09 ',91 

1TAa.ERA( S) 

1 • E ....... TARAZ2D 2,51 5', '2 4,4S' 4,11 

Z. OJ\1...-..zES ].31 .,16 1 •• 7 2.98 

,. ITAa.ERA ',11 ',28 _,71 '.92. 

4. S ..... 11l-El. PAU.. I 5T/\ 5,8. 6,55 4a07 5,49 

TOTAL ',62 .,25 ),66 ',84 

eou l ___ 
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4.4.3 DISTRITOS/SU8DISTRITOS DE PAZ DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 

A distribui~ão dos coeficientes de mortalidade por 

tuberculose por 100.000 habitantes todas as formas e idades para 

os 55 distritos/subdistritos do Município de São Paulo, ap,-esenta 

valores que vão de O a 24,53 em 1983; O a 17,58 em 1984 e ° a 

13,48 em 1985, como pode ser observado nas tabelas 12, 13, 14 e 

15. 

A análise de cada um dos anos do período estudado foi 

realizada com base no cálculo da mediana, por ser a medida de 

posi~ão mais adequada, já que existiam valo,-es extl 'emos que 

poderiam influir na média. A partir do valor mediano os distritos 

foram subdivididos ficando o conjunto constituido por quatro 

partes, sendo duas acima e duas abaixo do valor mediano . 

Em 1983 (tabela 13) o coeficiente mediano foi o do 

subdistrito de Tatuapé com 3.87 óbitos por 100,000 habitantes e 

no te"ceiro quartil ficou o distFito de São Miguel Paulista com 

um coeficiente de 5,84. Barra Funda, Brás e Sé <:l.presentaram os 

maiores coeficientes 13,08; 23,65; e 24,53 respectivamente . 

Em 1984 <tabe~a 14) o valor rr.ediano foi de 3.92 para o 

subdistrito Baóde e no terceiro quartil ficou o subdistrito de 

Vila Maria com um coeficiente de 5,91 por 100 . 000 habitantes. Os 

coeficientes mais elevados ( 12,37; 16,27 e 17,58) 

encontrados na sé, Santa Efigênia e Brás respectivamente. 
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TABELA 12 

Distribui~ão da mortalidade por tuberculose (número de óbitos e coefi
cient~s por 100 . 000 habitantes) , segundo distritos I subdistritos, 
Municlpio de são Paulo, 1983, 1984 e 1985 . 

Distritos/Subdistritos 1983 

Aclima~ão 
Alto da Moóca 
Barra Funda 
Bela Vista 
Belenzinho 
Botp Ret i '"O 
Bras 
Brasilândia 
B'.Itantã 
Cangaíba 
Casa Verde 
Cambuci 
Cerqueira Cesar 
Consola.;ão 
Ibirapl,Iera 
Indianopolis 
Ipiranga 
Jabaquara 
Jardim América 
Jardim Paulista 
Lapa 
Lib!i!lrdade 
Lima0 
Moóca 
N. S . do Q 
Pari 
Penha de Franca 
Pel-d i zes 
Pinheiros 
Pirituba 
Sta. Ceci 1 ia 
Sta. Efigemia 
Santana 
St9 . Amaro 
Squde 
Se 
Socorro 
Tatuapé 
Tucuryvi 
Vila Formosa 
Vila Guilherme 
Vi la Jagua.- a 
Vila Madalena 
Vila Maria 
Vila Mariana 
Vila Matilde 
Vila N. Cachoeirinha 
Vila Prudente 
Ermelino Matarazzo 
Guaianases 
Itaquera 
Jaraguá 
Parelheiros 
P~rus 
Sao Miguel Paulista 
Ignol-ado 

Total 

óbitos coef 

2 

4 
2 
2 

11 
11 
12 

2 
7 
3 
3 
2 
7 
1 
7 

14 
1 
2 
7 
4 
1 
4 

14 
1 

11 
2 
4 

10 
6 
4 

11 
54 

7 
2 

11 2r 
2 

3 
2 
1 
8 
4 

16 
7 
6 

19 

2 
1 

'22 
9 

381 

3.53 

13.08 
2.37 
4 . 18 

23.65 
5.38 
3 . 22 
2.52 
6.20 
5 . 51 
4 . 13 
2.68 
4.04 
1.17 
3 . 90 
4.86 
1.75 
1.62 
5 . 10 
5 . 20 
1.11 

11.11 
7 . 68 
3.75 
7.73 
1.48 
8.43 
7 . 87 
6 . 71 
9 . 28 
3 . 71 
5.84 
2.31 

24.53 

3 . 87 
5.49 
4 . 77 
2.59 

5 . 68 
1.48 

. 86 
2 . 96 

10.25 
2.97 
2.57 
3.31 
3.71 

5.92 
1. 79 
5.84 

4.05 

1984 
óbitos coef 

4 
2 
2 

8 
13 
13 

5 
9 
3 
2 
2 
2 
5 
2 
9 
2 
4 
8 
5 
2 
1 

13 
2 
8 
4 
3 
6 
5 
7 

10 
32 
12 

1 
21 
12 
22 

5 
2 
2 
1 
8 
4 

11 
2 

15 
15 

8 
18 

1 
1 
4 

26 
20 

404 

3 . 00 
6 . 59 
2.33 

17.58 
6 . 07 
3 . 32 
6 . 23 
7.97 
5 . 51 
2 . 67 
2.67 
1.12 
5.83 
1.12 
3.06 
3.48 
3 . 21 
5 . 84 
6.44 
2.20 
2 . 80 
7 . 06 
7.66 
5.66 
2.91 
6 . 35 
4.62 
5 . 52 

16 . 27 
3 . 30 
3 . 26 
3.92 

12 . 37 
3 . 23 
4.23 
4.41 
3.93 
2 . 61 
2 . 53 
1.85 
5.91 
3 .38 
3.93 
5 . 08 
2.73 
5.32 
4.16 
3 . 28 
1.42 
2 .76 
6.83 
6.55 

4.16 

1985 
óbitos coe 

1 
4 
3 
3 
1 
2 
6 

12 
10 

1 
2 
2 
3 
2 
2 
5 
6 

16 

1 
5 
1 
3 
4 
9 

6 
3 

6 
2 
4 

13 
29 

7 
1 

22 
14 
2~ 

4 
2 
1 
8 
3 

16 
1 

12 
13 

3 
28 

2 

1 
17 
18 

368 

1. 76 
3 . 04 
9 .96 
3 . 45 
2 . 16 

1~ : ~~ 
5 . 35 
2 . 44 
1.23 
1.77 
3.68 
3.89 
2 . 66 
1.10 
5 . 80 
3 . 83 
5 . 33 

. 79 
3 .66 
1.28 
3.26 

11 , 30 
4 .84 

4 .28 
2 , 15 

4.53 
2 . 18 
9 . 32 
4 , 19 
2 . 78 
2.26 

12 . 48 
3 .09 
4.94 
4 .93 
2.33 
5 . 26 
2.47 
1.80 
5 . 90 
2 . 49 
5.52 
2 . 52 
2 . 14 
4 . 45 
1.47 
4 . 77 
2 . 63 

1.63 
4 . 07 

3 . 67 
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TABELA 13 

Distritos/ subdistritos do Município de Slo Paulo segundo a 
ordem crescente dos coeficientes de mortalidade por bJberculose 
por 100.000 habitantes, 1983. 

n. de 
ordem 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

iO 
ii 
1.2 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
i9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Alto da Moóca 
Bom Retil-o 
Socorro 
Vila J<\,gual"a 
Jaragua 
Vila Mar'iana 
Limão 
Indianópolis 
Perdizes 
Vila Mada 
Jardim Paulista 
Jal-dim AmÉI"ica 
Perus 
Saúde 

Bela Vista 
Cangalba 
EI"mel ino Matal"azzo 
Vila Guilherme 
Consolação 
Vi la Mati Ide 
Vila P,udente 
Butantã 
GLlaiar'I''l,es 
Acl imaç.3o 
Santana 
Itaquera 
Pari 
Tatuapé 

1983 
n. de óbitos coef. 

1 
1 
1 
" c:. 
2 
2 
1 
1 
7 

2 
2 
7 
2 
2 
8 

16 
12 

6 
2 

11 
19 

1 
11 

.86 
1.11 
1.1.7 
1.48 
1.48 
1.62 
i. 75 
i. 79 
2.3j. 

2.37 
2.52 
2.57 
2.59 
2.68 
2.96 
2.97 
3.22 
3.31 
3.53 
3.71 
3.71 
3.75 
3.87 

29 Ipiranga 7 3.90 
30 Ibil"apLlera 7 4.04 
3i Cerqueira Cesar 3 4,13 
32 Belenzinho 2 4.18 
33 Vila Formosa 6 4.77 
34 Jabaquara 14 4.86 
35 Lapa 7 5.10 
36 Liberdade 4 5.20 
37 Brasilândia i1 5.38 
38 TLlcurLlvi 27 5.49 
39 Cambuci 3 5.51 
40 Vila Madalena 3 5.68 
41 Sto. Amaro 54 5.84 
4.2 são Miguel Paul ista 22 5.84 

--43----p~;~1;:;~·;:;~~-"---------------2------5~92----------

44 Casa Verde 7 6.20 
45 Sta. Cecilia 6 6.71 
46 N.S. do O 14 7.68 
47 Penha de Franca 11 7.73 
48 Pirituba 10 7.87 
49 Pinheiros 4 8.43 
50 Sta. Efigenia 4 9.28 
5i Vila N. Cachoeirinha 4 10.25 
52 Moóca 4 11.11 
53 Barra Funda 4 13.08 
54 Brás 11 23.65 
55 SÉ 2 24.53 ______________________________ ~ ___________ ~~. ______ • ___ ~_ ... R __ ._ 
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TABELA 14 

Distritos/subdistritos do Município de sio Paulo segundo a 
ordem crescente dos cceficientes de mortalidade por tuberculose 
por 100.000 habitantes, 1984. 

n. de 
ordem 

1 
2 
3 
4· 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Disb-it.os 

Aclimaç:ão 
Belenzinho 
Bom Retiro 
Ibirapuer-a 
Ipi,-an~a 
Jal-agua 
VP:à r1adalena 
Llmao 
Bela Vista 
Vi la Jagual-a 
Vila Guilherme 
Cel-que i ,- a Cesar
Consolação 
Vila Prudente 

1984 
n. de óbitos coef 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

15 

i. 12 
1.1.2 
1.42 
1.85 
2.20 
2.33 
2.53 
2.61 
2.67 
2.67 
2.73 

15 Paçelheir-os 1 2.76 
i6 ~looca i 2.80 
i7 Perdizes 4 2.91 
18 Alto da Moóca 4 3.00 
i9 Jabaquara 9 3.06 
20 Jardim Paulista 4 3.2i 
21 Socorro 21 3.23 
22 Sto. Amaro 32 3.26 
23 Itaquera 18 3.28 
24 Santana 10 3.30 
25 Butanti i3 3.32 
26 Vila ~la,-iana 4 3.38 
27 Jardim América 2 3.48 
28 Saúde i2 3.92 

----------------------------------------------------------------
29 Vila Formosa 5 3.93 
30 Vila Matilde i1 3.93 
3i Guaian,zes 8 4 16 
32 Tatuape 12 4.23 
33 Tucuruvi 22 4.41 
34 Pirituba 6 4.62 
35 Vila N. Cachoeirinha 2 5.08 
36 Ermelino Matarazzo 15 5.32 
37 Cambuci 3 5.51 
38 Sta. Cecília 5 5.52 
39 Penha ~e Franca 8 5.66 
40 Indianopolis 5 5.83 
41 Lapa 8 5.84 
42 Vila Maria 8 5.91 

43 Brasilândia 13 6.07 
44 Cangaíba 5 6.23 
45 Pinheil-os 3 6.35 
46 L,i,berdade 5 6.44 
47 Sao MigLtel Paulista 26 6.55 
48 Barra Funda 2 6.59 J 

/.~9 F'el-us 4 6.83 
50 N.S. do O i3 7.06 
51 Pari 2 7.66 
52 Casa Verde 9 7.97 
53 SÉ 1 12.37 
54 Sta. Efigenia 7 16.27 
55 Brás 8 17.58 
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Em 1Ç85 ('tabela 15) o coeficiente de Capela do Socorro, 3,09 

por 100.000 habitantes, foi o valor mediano; o subdistrito do 

Tucuruvi com 4,93 representou o 

valol'es localizaram-se na M06ca 

13,48. 

terceiro quartil e os maiores 

11,30, na Sé 12,48 e no BI-ás 

O· valor mediano teve uma pequena varia~ão no triênio, bem 

como o valor equivalente ao terceiro quartil . Em relação aos 

distritos / subdistritos os que apresentaram as piores taKas tem 

de um modo geral sua situa~ão mantida nos três anos. 

Como se pode observar na tabela 12 em alguns distritos / 

subdistritps foi registrado um pequeno número de óbitos e as 

vezes nenhum óbito em um detenninado ano. Entr~tanto em outros a 

ocorrência de nenhum óbito em um dos três anos est'.Idados chama 

.,tenção . Este é o caso, por eICelllPlo, de Capela do Socorl-o que nãQ 

apresentou óbitos em 83, enqUanto que em 84 e 85 ocorreram 21 e 

22 óbitos respectivamente, com coeficientes de 3,23 e 3,09. E' 

possíve~ que em 83 os óbitos tenham sido classificados por engano 

em outro subdistrito, provavelmente Sto. AmaI-O, como é conhecida 

a região no seu todo. Visando contornar esse inconveniente foi 

calculado o coeficiente médio trienal paI-a cada um dos S5 

distritos / subdistritos e ôrdenado de acordo com os valores 

cl-escentes (tabela 16). 

Como se verifica nesta tabela o coeficiente mediano foi o 

subdisttito de Santana com 3,73 e no terceiro quartil ficou o 

subdistrito de Pinheir·olS com 4,93. Barra Funda, Santa Efigênia, 
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TABELA 15 

Distritosl subdistritos do Município de São Paulo segundo a 
ordem c r escente dos coeficientes de mortalidade por tuberculose 
por 100 . 000 habitantes. 1985. 

n . de 
ordem 

Distritos . 1985 
n. de obitos Coef . 

-------------------------------------------~-----------------1 Jardim America 
2 Pari 
3 Pinheiros 
4 Parelheiros 
5 Jardim Paulista 1 . 79 
6 Ibirapuera . 2

1 
1 . 10 

7 Cangaiba 1 . 23 
8 Liberdade 1 1 .28 
9 Guaianases 3 1 . 47 

iO Perus i 1 . 63 
11 Aclimacao 1 1 . 76 
12 Casa Verde 2 1 . 77 
13 Vila Madalena 1 1 . 80 
14 Vila Prudente 12 2 . i4 -------------------------------------------------------------
i5 Perdizes 3 2.15 
16 Belenzinho 1 2 . 16 
i7 Sta. Cecilia 2 2.i8 
18 Saude 7 2.26 
i9 Vila Formosa 3 2 .33 
20 Butanta 10 2 . 44 
2i Vila Jaguara 2 2 .47 
22 Vila Mariana 3 2 .. 49 
23 Vila N. Cachoeirinha 1 2.52 
24 Jaragua 2 2 . 63 
2S Consolacao 2 2.66 
26 StQ. Amaro 29 2 . 78 
27 Alto da Mooca 4 3 .04 
28 Socorr o 22 3 . 09 

29 Lima0 3 3 . 26 
30 Bela Vista 3 3.45 
3i Lapa 5 3 . 66 
32 Cambuci 2 3.68 
33 Ipiranga 6 3.83 
34 Cerqueira Cesar 3 3.89 
35 Sao Miguel Paulista 17 4.07 
36 Santana i3 4 . 19 
37 Penha de Franca 6 4 . 28 
38 Ermelino Matarazzo 13 4.45 
39 Pirituba 6 4 . 53 
40 Itaquera 28 4.77 
41 N.S. do O 9 4 . 84 
42 Tucuruvi 25 4 .93 -------------------------------------------------------------
43 Tatuaee i4 4.94 
44 Vila Guilherme 4 5 . 26 
45 Jabaquara 16 5.33 
46 Brasilandia 12 5 . 35 
47Vilà M~tilde i6 5 .52 
48 Indianopolis 5 5 . 80 
49 Vila Maria 8 5.90 
50 Bom Retiro 2 8 . 33 
51 Sta . Efigenia 4 9.32 
52 Barra Funda 3 9 . 96 
53 Mooca ' 4 11 . 30 
54 Se 1 12 . 48 
55 Bras 6 i3 . 48 
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TABELA 16 

Distritos/subdistritos do Município de ~ão Paulo segun
do a ordem crescente dos coeficientes medios de mor ta
lidade E'ºr tuberculose POI- 100.000 hab. para o trÍÉ~n.io 
1983. 1984 e 1985 . 

n . de Distritos/Subdistritos coef. 
ordelll n. óbitos -------------------------------------------------------

1 Jal-aguá 3 1.35 
2 Vila Ja~ui-ra 4 1.67 
3 Jardim merica 3 1.74 
4 AclimaG;ão 3 1.76 
5 Jardim Paulista 7 1.87 
6 Ato da ~loóca 8 2.01 
7 lbirapuera 11 2.09 
8 Belenzinho 3 211 
9 Socorro 43 2.11 

10 Peq;lizes 9 2.18 
11 Lima0 6 2.19 
12 Vila Mariana 8 2.24 
i3 Vila Pru"ente 43 2.61 
14 ConsolaG;ao 6 2.67 -------------------------------------------------------
15 Bela Vista 7 2.72 
i6 BOIJI Retiro 2 2.78 
17 Saude 26 2.83 
i8 Parelheiros 3 2.89 
19 Ipiranga 15 2.95 
20 Guaianii!ses 17 2 . 98 
21 Butanta 35 2.99 
22 Vila Madalena 3 3.11 
23 Cangaiba 8 3.33 
24 Perus 6 3 . 42 
25 Vila Guilherme 8 3 49 
26 Cerqueira Cesar 8 3 56 
27 Vila Formosa 14 3.68 
28 Santana 34 3.73 -------------------------------------------------------
29 Pari 3 3.80 
30 Itaquera . 65 3.92 
3i Sto . Amaro 115 3.96 
32 Ermelino Matarazzo 35 4 . 11 
33 Vila Matilde 35 4.14 
34 Indianópolis 11 4.27 
35 Liberd"de 10 4.31 
36 Tatuape 37 4 .35 
37 Jabaquara 39 4.42 
38 Vila Marja 18 4.43 
39 Sta. Cec 1 lia 13 4.80 
40 Lapa 20 4.87 
41 Cambuci 8 4.90 
42 Pinheiro? 7 4.93 

-------------------~----------------------------------43 Tucuruvi 74 4.94 
44 Casa Verde 18 5 . 31 
45 Sao f1ililuel Paul ista 65 5.49 
46 Brasilandia 36 5.60 
47 Pirituba 22 5.67 
48 Penha de Franca 25 5.89 
49 Vila N. Cachoeirinha 7 5.95 
50 N.!? do O 36 6.53 
51 Mooca 9 8.40 
52 Barra Funsla 9 9 .88 
53 SfTa . Efigenia 15 11.62 
54 Se 4 16 . 46 
55 Brás 25 18 .24 



68 

Sé e Brás apresentaram os maiores coeficientes: 9.88. 

16.46 e 18.24 respectivamente. 

11.62. 

vigilância epidemiológica da tuberculose 

considerar-se-ia que os locais cujos valores estão posicionados 

acima do segundo qua,-til te,"iam que ser melhor investigados pal-a 

a obtenção de mais informações sobre os casos e as condiç'ões que 

levaram ao óbito. principalmente aqueles acima d~ terceiro. Com 

base nestas informações o serviço de saúde poderia adotar a 

estratégia mais adequada para melhorar a sua atuação na área. no 

ql.le concerne -às at ividades ant i-tuberculose. 

Os coeficientes médios trienais foram relacionados com a 

proporção de pOPulação de baixa renda (até 3 salários mínimos de 

renda per capital 'para cada um dos distritos I subdistritos 

(tabela 17). Verificou-se então que a mortalidade por 

tuberculose. todas 

quandó comparada com 

Não houve di fel-en.;a 

as formas e idades. não mostrou correla.;ão 

o percentual de popula.;ão de baixa renda. 

quando se tt"abalhou com a p,·opon;:ão de 

população com renda inferior a 5 salários mínimos (tabela 18). 

Usando-se o coefic iente de corr"elação por postos de Speiwman 

obteve-se o valor de 0.248. ou seja. correlação nula. Também não 

se obteve correlação quando se aplicou o teste de correlação por 

postos de Spearman pafa o coeficiente de mortalidade por 

tuberculose do aparelho respiratório em maiores de 15 anos de 

idade <tabela 19). Essa análise relativa à forma pulmonar em 

maio,-es de 15 anos foi feita co", o objetivo de verificar se 
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TABELA 17 

Distritos/subdistritos do Município de São Paulo segun
do a órd~m cresçente d~ porcentagem de pOPula~ao com 
renda ate 3 salarios mlnimos, 1984. 

n . de 
ordem 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ii 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Distritos/subdistritos 

Jardim América 
Indianópolis 
Perdizes 
Jardim Paulista 
Pinheiro~ . 
Consola~ao 
Cambuci . 
Cerqueira Cesar 
Bela Vista 
Barra F.lJnda 
Aclima~ao 
Vila Mal-iana 
Vila Madalena 
Ibi,-apuera 

Moóc:a 
St~ . Ceci I ia 
Saude 
Alto da Moóca 
Liberdade 
IpiranlOla 
Butantá 
Lapa 
Pari 
Vila Formosa 
Belenzinho 
Casa Verde 
Vi la Gui lherme 
Vila Jaguara 

1.87 
2 . 26 
3.08 
3 . 52 
4.33 
4 . 90 
7 36 
7.59 
8.06 
808 
8.35 
8.46 
8 . 94 
9 . 00 

9.68 
11 .21 
12.30 
12 . 49 
12.76 
12 88 
15 . 17 
15 . 48 
15.95 
16.09 
16 . 74 
17 . 79 
18.35 
19.75 

--------------------------------~----------------------29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

N.S . do O 
Penha de Franc:a 
Jaraguá 
Vi la Prudente 
Bras 
Vpa Maria 
Se 
Tatuapé 
Jabaquara 
Pil"ituba 
Soc:grro 
Lima0 
Santana 
Tuc:uruvi 

19.79 
20 . 02 
20.54 
20.89 
20 . 99 
21 . 26 
21.76 
21 . 87 
22 . 28 
22.29 
22.58 
22 . 63 
22 .81 
22.81 

--------~----------------------------------------------43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Sta Efigênia 
Vila Matllde 
Vila N . Cac:hoeirinha 
Cangaíba 
Sto. Amaro 
Bom Retiro 
El-mel ino Matarazzo 
Itaquera 
Perus ~ 
Brasilandia 
Sao Miguel Paulista 
Parelheiros 
Guaianases 

22 . 97 
24 . 56 
25.26 
25 .61 
27.99 
29 .28 
33 . 26 
36 50 
36 . 70 
37.06 
39.27 
46 .77 
56.09 
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TABELA 18 

Distritos/subdistritos do Município de Sio Paulo segun
do a ordem crescente da porcentagem de pOPulaçáo com 
r endà até 5 salários mínimos, 1984 . 

n . de 
ordem 

Distritos/subdistritos 

1 Indianópolis 6.36 
2 Jardim Pa~lista 9.73· 
3 Jardim America 11.25 
4 Per dizes 11 . 85 
5 Pinheiros 12.16 
6 Cerqueir~ Cesar 12 . 42 
7 Consola~ao 13.69 
8 Aclima~ao 14 . 44 
9 Vilá Madalena 15 . 13 

10 Ibirapuera 18 . 48 
11 Vila Mariana 18 .85 
12 Bela Vista 21 . 60 
13 Cambuci 24 . 23 
14 Lapa 24 . 27 

--------------------~----------------------------------15 · Sta. Cecília 25 . 91 
16 Liberdade 28.45 
17 Alto dê Moóca 29.79 
18 Butanta. 30 .24 
19 Baçra Funda 30 . 90 
20 Saude 31 .58 
21 Moóca 31 . 77 
22 Pari 31.96 
23 Ipiranga 32 . 75 
24 Brás 38 40 
25 Vila Guilherme 39 . 35 
26 Bom Retiro 40 .21 
27 Santana 41.11 
28 N . S . do O 41 . 26 

29 Belenzinho 42.48 
30 Casa Vel-de 44 . 79 
31 Sta . Efigênia 45 .26 
32 Vila Formosa 45 . 43 
33 Tatuapé 45.54 
34 Penha de Franca 45 . 55 
35 Pirituba 46.32 
36 Vila Prudente 47 . 70 
37 Vp·a Maria 47 . 78 
38 Se 48 .92 
39 Limão 50.34 
40 Jabaquara 50.58 
41 Vila Jaguara 50 . 68 
42 Tucuruvi 50 . 79 

----------- --------.-------- ------- ----- -------.. ---- -----
43 Socon-o 54 . 51 
44 Vila ~atilde 55.98 
45 Cangalba 56 . 42 
46 Sto. Amaro 58 . 72 
47 Jaragu~ 60 . 77 
48 BLasilandia 65 . 71 
49 Sao Miguel Paulista 67 .43 
50· Ermelino Matarazzo 68 .34 
51 Vila N. C.achoeirinha 69 . 91 
52 Itaquera 70.05 
53 Perus 70 . 90 
54 ·Parelheiros 83.17 
55 Guaianases 83 . 60 
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TABELA i9 

Distritos/subdistritos do Município de são Paulo segun
do os coeficientes médios trienais de mortalidade por 
tuberculose do aparelho resgiratório em maiores de 15 
anos, por iOO . OOO hab., i98~, i984 e i985 . 

n . de 
ordem 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
i3 
14 

Distritos/subdistritos 

Bom Retiro 
.:j'al- d im, Amél· ica 
Jaragua 
Perdizes 
Vi la Jaguara 
Jal-dim PaHI ista 
Conss olaç:ao 
Acl imação 
Ibirapuer a 
Socorro 
Be l"E'ln z i nho 
Limâo 
Alto da Moóca 
Bela Vista 

0.00 
0 . 00 
i 52 
1 :53 
1.80 
2.01 
2 . 09 
2 . 21 
2 . 33 
2 . 53 
2 61 
2 . 62 
2 .63 
2 . 75 

15 Vila Mariana 2 80 
i6 Vila Prudente 2 . 93 
i7 Ipil-anaa 2 . 97 
i8 Butanta 2.98 
19 Sta. Cecília 3 . 09 
20 Vila Madalena 3 . 26 
21 Saúde 3 . 27 
22 Parelheiros 3 .50 
23 Cerqueira Cesar 3 . 74 
24 Guaianas es 3 . 98 
25 Vila Guilherme 3 . 99 
26 Liberdade 4 . i7 
27 Cangaíqa 4 . 27 
28 Tatuape 4 .37 

-------------------------------------------------------
29 
30 
3i 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40· 
4i 
42 

Santana 
Vila Formosa 
Perus 
ItaqUenl 
Pilri 
Sao Miguel Paulista 
Sto . Amaro 
Jabaquara 
Vila Maria 
Vila Matilde 
Cambuci 
Indianópolis 
Penha de Franca 
Ermelino Matarazzo 

4 . 55 
4 . 56 
4 . 58 
4 . 74 
4 .80 
4 . 89 
5.09 
5.17 
5 . 21 
5 42 
5 . 44 
5 . 45 
5 . 48 
5 . 49 

--~----------------------------------------------------
43 Casa Verde 5 . 76 
44 Lapa 5 . 96 
45 Pinheiros 6.04 
46 Tucl.ll"uv i 6 . 48 
47 Brasilândia 6 . 67 
48 Pirituba 6 .84 
49 Moóca 7.15 
50 Vila N. Cachoeirinha 7 59 
51 N. S . do O 8.23 
52 Barra Funda 9 . 44 
53 Sta. EfigÊnia 10 . 12 
54 Brás i7 . 94 
55 Sé 19 . 42 

---------------------------------------------------- ---



69 

haveria correla~ão entre a renda e a mortalidade por tuberculo~e 

na fOI-ma mais frequente de ocon-ência da doen~a" 

Como a anál ise da morta"l idade por" tuberculose segundo 

regiões homogêneas mostrou que os maiores coeficientes fOI-am os 

das rE;!giões onde a popula~ão residente pertence aos extratos 

populacionais mais carentes do ponto de vista sócio-econômico era 

de se esperar que ao desmembrar as regiões por distrito / 

subdistrito a associa~ão cor.! I-enda se fizesse de fOI-ma mais 

intensa. o que não ocorreu" Uma explica~ão para esta falta de 

I-ela~ão entl-e mortalidade por tuberculose e baixa renda seria a 

de que os distritos I súbdistritos abra~gem uma área ainda muito 

gl-ande e em alguns casos apresentando uma het~rogeneidade interna 

que faz com que o denominador do coeficiente não seja o da 

popula~ão realmente mais exposta ao risco de morrer pela 

tuberculose" Em alguns distritos I subdistritos a pOP'Jlação mais 

sujeita "a este risco deve estar concentrada em algumas ál-eas que 

representariam verdadei"ras "Unidades Epidemiológicas lntra

comunais" <4>. Na I-ealidade a divisão do Município em distrito I 

subdistrito não atende às necessidades do setor saúde pois não 

leva em conta a estJ-utura epidemiológica e apesar disto as 

informa~ões sobre dados vitais só são disponiveis para este nível 

de agregação, 

Uma oub-a possibi lidade é a de que o registro do local de 

residência não tenha sido corretamente declarado e/ou codificado 

como já foi I-eferido para Capela de Socor ro. O númel-o de óbitos 

classificados como com endere~o ignoradO é de 9. 20 e 18 para os 
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três anos e5tud~dos o que cor responde a 2.36X; 4.9SX e 4.S9~ do 

total de cada ano. Em 1980. Nogueira (40) trabalhando co~ 

atestados de óbito em que a tuberculose figurava como causa 

básica ou associada não conseguiu localizar o endere~o em 33.3X 

dos atestados . ~. possível. portanto. que a classifica~ão de 

endere~os por distrito I subdistrito de paz feita em nível 

central seja falha em um número razoável de casos. 

A estimativa do percentual da populaç:ão de baixa I-enda é um 

outro fator que pode ser questionado. E' possível que as 

infol-maç:ões sobre renda obtidas por estimativa,;> não correspondam 

à realidade por não conseguir acompanhar as modi~ica~ões que 

estes distritos I subdistritos vem apresentando. POT outro lado a 

amplitude das faixas de renda consideradas, até 3 e 5 salários 

mínimos, pode diluir a5 parcelas da pOPulaç:ão realmente mais 

pcbres (até 1 salário mínimo) nas quais pode estar concentrada a 

maiol- parte dos óbitos ocorridos e I-egistrados . 

A propósito, estudos sobre determinados f~tores de risco 

como por exemplo o alcoolismo mostraram que as informa~ões 

relativas a uma populaç:ão no seu todQ (arrecada~ão de impostos 

pela venda de bebidas alcoolicas numa determinada área) podem ser 

mais important~g do que as informa~ões relativas a individuos. 

obtid~s em inquéritos. nos quais as pessoas omitem ou sub.estimam 

o consumo de alcool, levando a inferências incorretas. o que vem 

a 'ser a chamada "falácia ecológica" <39 e 55). No caso da rela~~o 

entre pobreza e mortalidade por tuberculose, verifica-se o 

contrário, isto é, o dado agregado (propor~ão de baixa renda por 
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distrito) provavelmente e pior que o dado individual que se obtem 

quanto à r enda familiar por entrevistas domiciliares. Alem disso 

e possível que a associa~ão que se observou quando foi usada a 

classifica~ão do Município em áreas homogêneas feita pela 

Funda~ão SEAOE tenha acontecido po·rque nesta os criterios são 

mvito mais complel<os abrangendo alem da ,-enda uma serie de outt as 

variáveis . 

No p,-ocesso da vigilância epidemi ológica e importante obter 

informa~ões mais detalhadas em rela~ão à popula~ão dos locais 

lbairro ou setor censitário) em que ocon-em óbi tos por 

tuberculose, já que existem distritos I subdistritos 

heterogêneos . Com o que, ao inves de relacionar os óbitos com a 

popula~ão geral do distrito I subdistrito estes deveriam ser 

relacionad·os com a popula~ão ,-ealmente exposta ao risco de morrer 

por tuberculose que pode ser um ,agrupamento de individuos mais 

carentes (corti~ados, favelados etc .. . ) . Uma vez localizadas as 

áreas onde esta popula~ão se encontra caberia aos responsáveis 

pelo prog,-ama intensificar nestes locais o processo de b~,sca de 

casos e melhorar as condi~ões de acesso aos servi~os de saúde no 

seu sentido mais amplo . 

Outt-o modo de analisar indicadores epidemiológicos ou 

operacionais no çampo da vigilância da tuberculose e aquele que 

se baseia na elabora~ão das Cartas de Avalla~ão do Nível Local, 

usadas no Japão (63) para acompanhar o desempenho das unidades de 

saúde nas atividades anti-tuberculose. 
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A mortalidade por tuberculose e outros indicadores 

t.-;,balhados com esta metodologia permitem a constru~ão da Carta 

de Avalia~ão onde à simples observa~ão visual ~ possível fazer a 

cOftlpa,-ação entre diferentes servi~os ou diferentes ,-egiões . 

Tal metodologia pressupõe que a varia~ão de cada indicador 

no conjunto de unidades ou regiões de saúde não é devida ao acaso 

Mas decorre de fatores relacionados com características próprias 

de cada á,-ea: sócio-econômicas, comportamentais, epidemiológicas 

e operacionais do sistema de saúde. Isto posto, em vez de 

utilizar metas fiKadas eftI norlllas muitas vezes definidas 

arbitrariamente usa-se a descri~ão do comportamento de cada 

indicador no conjunto em análise A carta de avalia~ão das 

atividades anti-tuberculose realizadas no âmbito de um distrito / 

subdistrito do Município de São Paulo eKpressaria para cada um 

dos indicadores (epidemiológicos e operacionais), qual o seu 

afastamento em ,-ela.l;:ão ao valor médio do Município. Dado que os 

vários indicadores são eKpressos por diferentes unidades de 

mensura~ão, pat-a que a compara~ão entl-e eles possa ser feita é 

necessário transformá-los eftI uma única u.nidade de medida, o que 

pode ser obtido atl"avás da va'-iável ,-aduzida Z (definida pela 

eKPressão Z= K- X I s) que passa a eKpressar o valor do indicador 

como sendo um determinado número de "unidades desvio-padr:1;o· (53 

é 66) em rela~ão ao valor médio . A unidade de mensura~ão assim 

obtida é chamada de "standardized deviation· pelos idealizadores 

da Carta dê Avalia~ão (63) . 
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Na construção da Carta de Avaliação, quando os indicadores 

apresentam distribuição assimétrica com elevado coeficiente de 

variação, valores extremos poderão ficar situados fora dos 

1 imites pl-evistos p.'II-a a carta (mais ou menos 3 unidades desvio 

padrão). Para s.uperar este inconveniente usa-se algum tipo de 

tI-ansformação nornial dos dados, entre outros : logarí tmo normal, 

arcoseno normal, raiz cúbica normal . 

A transformação logal- í tmica costuma ser ut i 1 i zada também com 

o objetivo de real.izar testes estatísticos baseados na premissa 

de que os dados tI-ansfor·mados sejam normalmente distribuidos . 

A distrib,-\ição dos coeficientes médios trienais (83, 84 e 

8S) de mortalidade .por tuberculose no Município de São Paulo 

mostrou-se assimétricà à direita !Figura 19A) com média igual <l. 

4· ,49 e desvio-pad,-ão ig~lal a 3,45 cor r espondend.o a um coeficiente 

de variàção bastante elevado (77%). Feita a transformação 

logal-ítmica normal se conseguiu um perfil mais simétrico, com 

média e desvio-padrão de 0,5759 e 0 , 2346 respectivamente . 

Revertendo-se estes valores às unidades originais tem-se a média 

igual a 3,77 e o desvio padrão igual a 1,72, o que faz com que o 

valor m6dio seja praticamente igual a mediana que é de 3,73, e o 

coeficiente de variação diminua para 461 (tabela 20 e figura 

19B) . Este pl-oc:edimento tornou possivel classificar os 

coeficientes de ac.ordo c.am sua posição em relação ao valor médio 

o que pode sel- vel·-if·icado ·na t"bela 21 

Como se pode. observar existem desvios positivos ·e negativos, 

a grande maioria deles contida entl-e os dois ·extn~mos : mais ou 
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TA8E.LA 20 

Dist,"itos/subdistritos do Município de 9ão Paulo segun
do a ordem crescente dos coeficientes medios trienajs 
de mor talidade pçw tuberculose por 100 . 000 hab . e seus 
valores ~m logarItmo, 1983, 1984 e 1985. 

n. de 
ordem 

1 
2 
3 
4 
5 

~ 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2J. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
83 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4·5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Distritos/subdistritos 

Jal-aguá 
Vi la Jagu<~ra 
Jardim AmericCl 
Aclimaç:ão 
Jardim Paulista 
Alto da Moóca 
IbiT"apuera 
Belenzinho 
Socorro 
Pergizes 
Lima0 
Vila !'Iariana 
Vi la Prudente 
Consolaç:ão 
Bela Vista 
Bom Retiro 
Saúde 
Parelheiros 
Ipi!-anga 
Guaianases 
Butantã 
Vila Madalena 
Cang.dba 
Perus 
Vila Guilherme 
Cerqueira Cesar 
Vi la FOI"mosa 
Santana 
Pari 
Itaquera 
Sto. Amaro 
Ermelino Matarazzo 
Vila Matilde 
Indianópolis 
LiberdaQe 
Tatauape 
Jabaquara 
Vila Mar~a 
Sta. CecIlia 
Lapa 
Cambuci 
Pinheiros 
Tucu,"uvi 
Casa Verde 
Sáo Mi~uel Paulista 
Brasilandia 
Pirituba 
Penha de Franca 
Vila N. Cachoeirinha 
N,S . do O 
Maca 
B·l!.rra Funçfa 
Sta. Efigenia 

~~ás 

n. de 
óbitos 

3 
4 
3 
3 
7 
8 

11 
3 

43 
9 
6 
8 

43 
6 
7 
2 

26 
3 

15 
17 
35 

5 
8 
6 
8 
8 

14 
34 

3 
65 

115 
35 
35 
11 
10 
37 
39 
18 
13 
20 

8 
7 

74 
18 
65 

ê~ 
25 

7 
36 

9 
9 

15 
4 

25 

ccef . 

1.35 
1.67 
1. 74 
1. 76 
1.87 
2.01 
2.09 
2.11 
2.11 
2.18 
2.19 
2.24 
2.61 
2.67 
2 . 72 
2.78 
2.83 
2.89 
2 . 95 
2 . 98 
2.99 
3.11 
3.33 
3.42 
3.49 
3.56 
3.68 
3.73 
3.80 
3.92 
3.96 
4.11 
4 . 14 
4.27 
4 . 31 
4 . 35 
4 . 42 
4 . 43 
4.80 
4 . 87 
4.90 
4 . 93 
4 . 94 
5.31 
5.49 
5 . 60 
5.67 
5.89 
5.95 
6 . 53 
8 . 40 
9 . 88 

11 . 62 
16 . 46 
18.24 

109 

.130 

.223 

. 240 

.245 

.272 

.303 

.320 

.324 

.324 

. 338 

.340 

.350 

. 417 

.426 

.434 

.4·10 

. 452 

.461 

. 470 

. 474 

. 476 

. 493 

.522 

. 534 

.543 

. 551 

.566 

. 572 

.580 

. 593 

.598 

. 614 

.617 

.630 

. 634 

. 638 

.645 

.646 

.681 

.687 

.690 

.693 

.694 

. 725 

.739 

.748 

. 753 

.770 

.774 

.815 

.924 

.995 
1.065 
1.216 
1.261 
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menos 3 unidades desvio-padrão. Obviamente cada um destes valores 

só tem sentido quando inserido numa Carta de Avalia~ão, uma vez 

que, para trabalhar com o indicador mortalidade isoladamente a 

sistemática descrita anteriormente (tabela dos qua,"tis) seria 

suficiente . Entretanto o inverso não seria possível, 

compa,'"a," vá,-ios indicadores nL,ma só tabela de qua,-tis . 

isto é, 

Esta metodologia é particularmente útil para a compara~ão 

dos viu"ios indicadores de avaliaç:ão do desempenho de unidade~ OLt 

regiões em rela~ão às atividades do programa e foi inserida neste 

tt"aba.lho com a finalidade de most,"a," que o indicadOl- mortalidade 

por tuberculose segundo micro 'reas pode ser utilizado na Carta 

de Avalia~.o, cuja implanta~ão experimental já foi iniciada no 

Estado de São Paulo pelo Núcleo de Investiga~ão em Vigilância da 

Tube,"culose da Faculdade de Saúde Púb I ica da Un i ve,"sidade de São 

Paulo, em convênio com a Setretaria de Estado da Saúde , 
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5 . CONSIDEFACOES FINAIS 



76 

Considerando os resl.1ltados encontrados e o objetivo do 

trabalho optou-se por de!:;envolver" este capítulo na pel"spectiva de 

U'lla aprecia~ão global em complemento às análises feitas no 

capítulo "Resultados e Discussão". 

Como em ol.1tras doenç:as, na tt.1bercl.1lose o risco de 

infectar ... se, adoeceI" e mOITer é decon"ente de fatol·"eS biológicos 

e sócio-econômicos, bem como, da eficácia das medidas de controle 

e da ol"ganizaç:ão e funcionamento da rede· de sel"viç:os . 

No que diz respeito às medidas de controle, as existentes 

apl"eSentam alta eficácia tanto na prevenç:ão com BCG intradél"mico, 

como no diagnóstico e tr~tamento com os métodos diagnósticos e 

esquemas tel"apêuticos dispon.Íveis . Na vel-dade estas últimas são a 

real prevenç:ão primária, uma vez que o 8ce não interfere na 

transmissão pois pl"evine a tube,"culose primária, que em gel-al é 

pouco contagiosa . 

A mOI-tal idade obsel-vada no Município de São ·Paulo apresentou 

acentuada qUEda no período estudado, com o oeficiente especifico 

alcanç:ando o valor de 3,67 em 1985 . Este valo." embOI"a 

relativamente baixo ainda pode ser c.onsiderado elevado quando =e 
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leva em conta os níveis já alcançados em outros locais. Na 

EUl·opa. em 1972 os coeficientes tinham como valor médio 2 óbitos 

por 1CO.000 habitantes. chegando a menos de 1 em alguns países 

(74). Em Cuba em 1986 o coeficiente er·a de 1 óbito por" 100.000 

hab i tantes < 38) . 

Além disso é preciso ressaltar a grande variação dos 

coefici~ntes. com amplitude de O a 13.48 óbitos por iOO.OCO 

hc::bitantes em 1985. quando se divide o Município em menores á,-eas 

geográficas e populacionais. 

Este quadro pode ser analisado segundo duas vertentes 

relacionadas com a organização dos servi~os e a vigilincia 

e;:>Ídemiológica da tubel"Culose. 

Em algumas ár"eas onde os coef ic ientes são elevados ex i ste 

razoável oferta de serviços. Entretanto esta contradição pode ~er 

aparente qUClndo se leva em conta o contexto mais amplo de 

Política de Saúde e de .sua operacionalização em ~lodelos 

Assi stenc i a i s com suas caractel" í st i cas. 

destacam a cobertura e a acessibilidade. 

entr-e as C/ua i s se 

O conceito de cobertura ultrapassa a questão da oferta de 

serviços como uma variável isolada e também o tradicional limite 

da sifl'ples pr"oPol-ção numél-ica dos serviços Pl"estados a uma 

pOPl.Jlação. No sentido mais amplo. a cobertura "es el resultado de 

una oferta eficaz y sistematizada de servicios básicos de salud. 

que satisfagan las necesidades de toda la poblácion. se 

Pl-Opol-cionen de fOI"ma contínua en hogares accesibles y de mane,"a 

aceptable por la misma y garanticen el acceso a los diferentes 
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niveles de atencíon deI sistema de salud" (42). Portanto, a 

acessibilidade em te,-mos de opo,- tunidade e condi~ões em qUe os 

5ervi~os favorecem o atendimento das necessidades de saúde é 

condi~ão essencial para viabilizar a cober tu,- a unive,-sa.l . Deste 

modo , a existência O'~ disponibilidade de um servio;o não garante 

por si só a acessibi I idade . Para isto é necessário conside'"iH" as 

seguintes variáveis (42): 

geogl-áfica : em te,-mos de distância, tempo e meios de 

transporte, ao invés das áreas convencionais de jurisdi,;ão; 

econ8mica : ausência de barreiras derivadas do sistema pago ou 

de contribui~ões dos usuáriOS ; 

- funcional : em tel-mos de p,-ovi.são de se,- vi~os necessál- ios, 

per~anentes, com horários 

,-efe,"ênc ia; 

adequados e com mecanismos de 

- cultLwal : ausência de conflitos entl-e as nOl-mas técnicas e 

administrativas dos servil;os e os hábitos, padrões culturais e 

costumes da comunidade . 

Estes aspectos também são conside,-ados no "Heal th Bel ief 

Medel", teoria elaborada na década de 50' por psicologistas 

socia.is do Servil;o de Saúde Pública dos Estados Unidos, segundo a 

qual a probabilidade dos indivíduos adotarem ou rejeitarem urna 

deter minada al;ã o de saúde depende de suas percep~ões sobre alguns 

aspectos : 5ua susceptibilidade pes50al à doen~a em questão ; grau 

de g,-avidade e consequências o,"gânicas e ou sociais que possam 
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resultar da mesma; o potencial benefício ou eficácia das ações de 

saúde na prevenção ou ,-edução da ·susceptibilidade e QI..1 9,-avidade; 

e as barreiras de ordem física, psicológica e financeira para a 

adoção OLI manutenção da conduta preconizada (7 e B> . 

Em países em desenvolvimento onde as políticas sociais não 

seguem o princípio da equidade, a cobe,-tu,-a e a acessibilidade 

são restritivas para consideráveis parcelas da população por' 

insuficiência quantitativa elou qualitativa na p,-estação de 

serviços, envolvendo deficiências em financiamento, 

humanos, infra estrutura, tecnologia, ~tc .. . (69) 

recursos 

Os resultados .obtidos neste trabalho sugerem a ocorrênci.a 

deste quadro ·no Município de São Paulo, com algumas ',-eas 

apresentando deficiência quantitativa de ~erviços e outras onde 

os serviços existem mas não resolubilidade 

decorrente da acessibilidade funcional , 

O sistema de saúde multi-institucional ainda apresenta 

escassa articulação o que potencializa. as deficiências de cada 

UR;a das instituições e o mau funcionamento de suas Unidades 

prestad.oras de ~erviço à população . 

O controle da tuberculose ,-eflete naturalmente as 

distorções dessa situação . Na Secretaria de Estado da Saúde a 

deSCentraliZação das ações do subp,-ograma de controle da 

tuberç:ulose na rede de ,Centros de Saúde se deu de modo parcial 

CO:l1 maio,- ou meno,'- intensidade nos Distritos Sanitários então 

existentes . Por outro lado, estas ações foram assimilad~s com 

muita lent:id~o p'elas Unidades envolvidas a pon.to de que em alguns 
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Centros de Saúde a mentalidade dispensarial, ou seja, a chamada 

"tkea de Tisiologia" continuava prevalecendo ser.! integração das 

a<;aes na própria Unidade. 

Apesar do convênio fil"mado em 1981 o INAt1PS deixou 

progressivamente de diagnosticar e encaminhar os casos e até 

mesmo os sus!>ei tos . Este fato també", ocon-eu com outl"as 

instituiç:ões do setor saúde com prejuízo para o processo de busca 

de casos. Isto possi velmente seja uma das razões pal"a a cobertura 

dos servi<;os não atingir a totalidade dos casos a serem 

descobertos. Além disso, influi no tempo decon"ido entl-e o início 

dos sintomas e o diagnóstico e tratamento, fazendo com que haja 

grande demora na captaç:io e anulaç:ão das fontes de infecç:ão. A 

"descoberta de casos pelos serviç:os de emergência, em estágios 

avanç:ados da doenç:a, pode ser uma evidência desta situaç:ão . 

O convênio" das Aç:ões Integ"f'adas de Saúde - AIS - firmado em 

1983 envolvendo os serviç:os de saúde do Est""ado, do t1unicipio e do 

INAMFS não alterou este quadro. Até 1985 não houve praticamente 

integl"aç:ão dos sel"viç:os e das aç:ões de sélúde ficando o convênio 

li!'litad"o ao repasse de recursos financeiros . A partir de então 

apesar da estratégia desenvolvida para mudar esta situaç:ão, ainda 

não foi possível atingir a integraç:ão no nível desejado e 

necessál- io piora aI tel-aç:ão substant i va na atenção à saúde em geral 

e ao controle da tuberculose em particular. 

O declínio das ta)(a~ de mo\"talidade por tube\"culose e de sua 

relativa importância como causa de morte no Município de São 

Paulo condiciona até certo ponto a idéia de que a doenç:a não 
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seria mais uma prioridade enquanto "problema de Saúde Pública" e 

deste modo há dificuldades 

epidemiológica . 

pa.-.;, deso:nvol ve'" a vigi lã.ncia 

Este fato tem oco'Tido em outl"OS locais. Em estudo sobre a 

vigilância da tuberculose na Europa em 1962 foi afirmado: "quando 

a tube,"culose e'"a m~i to f,"equente como causa de mOl"te e 

incapacidade a necessidade de atividades para reduzir seu efeito 

era evidente para todos os memb,"os da comunidade, incluindo os 

responsáveis pela atenção à saúde . Agora que uma tendência geral 

de de;: I ínio é reconhecida e níveis ,"elativamante baixos de 

tuberculose estão sendo atingidos em alguns países, a necessidade 

de P'"og,-amas de cont,"ole e sua aval iação est~ se tOl"nando menos 

óbvia" (74). 

No Município de Slo Paulo as implicaç5es deste fato foram 

potencializadas pelas deficiências na organização dos serviços de 

saude e se tornam mais graves quando se ver"ificam níveis ainda 

elevados de mortalidade em algumas áreas e uma incidência 

notificada que se mantém est~vel nos ultimos anos (1). 

Do:ste modo é apl icável ao ~lunicípio de são Pal.Jlo a 

o!>se,"vat;lo fei ta no estudo acima refe,"ido de que "há , todavi a, 

uma continua necessidade de Vigilância, particularmente para o 

constante acompanhamento da distl"ibuit;lo e tendência da 

tI,Iber.culose., associado com a avaliação da efetividade e impacto 

das medidas de. contl-ole apl icadas" (74). 

Para a vigilância da tuberculose devem ser considerados os 

seguintes componentes: 
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Análise da situa~ão da doen~a na popula~ão envolvendo a coleta 

e avalia~ão de info.-ma~õeli sobre a magnjtude da doen~B e sua 

tendência; 

- . Aval ia~ão cont ínua da execuc::ão das a~ões do p.-ogl-ama de 

controle pelos servic::os de saúde; 

- Revisão do programa de controle com a implementa~ão de mudan~as 

que a análise dos itens anteriores eventualmente venha a indicar. 

Os resu I tados deste t.-aba lho suger'em que os dOIdos de 

fflortalidade ainda podem ser úteis ao processo de Vigilância da 

Tuberculose no 

instrumento do 

Município de 

componente 

são Paulo, 

de Vigilância 

particularmente 

Epidemiológica 

como 

do 

processo acima referido, Esta possibilidade decol"!"e de dois 

aspectos dos resultados encontrados no trabalho: 

- apesar do declínio a mortalidade ainda apresenta valores 

que podem ser considerados elevadosl 

estes valo.-es não são uniformes para todo o Município 

ocultando expressiva amplitude de variac::ão com valores elevados 

em áreas e g.-upos populacionais da cidade. 

Para reorientar e dinamizar o processo de vigilância e 

permitir a utilizõl~ão de:õte indicado.- e de outros há necessidade, 

não apenas para o programa de controle da t'J.berculose, de q'Je a 

organiza~ão dos se.-vi~os ultrapasse o aspecto apen'!s 

administrativo das micro áreas regionais, viabilizando-as CO'110 

efetivas regiões de saúde , 
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1. A tendência secular da mortalidade por tuberculose no 

Município de são Paulo, em fase epidêmica de estabilização até 

1945, passou para a fase de declínio progressivo desde então, 

atingindo o coeficiente de 3,67 óbitos por 100.000 habitantes em 

1985. 

2. O coeficiente de mortalidade por tuberculose, usado de forma 

isolada (como coeficiente brutal e para grandes contingentes 

populacionais deixou de ser um indicador epidemiológico sensível 

para o acompanhamento da situação da endemia . 

3. A análise segundo curvas de idade atual e segundo coortes 

mostrou que o padrão da mortalidade foi alterado a partir da 

utilização da quimiotel·apia, deslocando os óbitos para as idades 

mais avanc;:adas sugerindo que, ao contrário do "efeito coorte" 

este deslocamento é real. 

4. A mOI-tal idade por tuberculose em menores de 1 ano anal isada em 

dois períodos, antes e depois da implantac;:ão do BCG 

intra-dérmico, sugere que esta medida de cont,"ole pode ter sido a 
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responsável pela intensifica~ão da tendência de declínio dos 

óbi.tos nessa idade . Este fato sugere ainda que a utiliza~ão do 

coeficiente de mortalidade por tuberculose em determinados grupos 

etários pode ser útil na avalia~ão das medidas de controle da 

doen~a . 

5 . A análise da mortalidade por tuberculose em áreas homogêneas 

mostrou no Município de São Paulo coeficientes mais elevados em 

áreas onde predominam corti~os e ~avelas. 

6 . A análise da mortalidade por tuberculose segundo regiões 

administrativas da Secretaria de Estado da Saúde mostrou 

varia~ões entre elas e no seu interior quando desmenbradas em 

micro-áreas. demonstrando que este nível de 

populacional mascara significativas diferen~as epidemiológicas e 

de servi~os. 

7 . O coeficiente de mortalidade por tuberculose analisado segundo 

distritos I subdistritos mostrou 

no Município de São Paulo 

grande varia~ão. indicando que 

há significativas diferen~as 

epidemiológicas e de servi~os também neste nivel de agregação. 

8 . A relação entre os valores dos coeficientes de mortalidade por 

tuberculose e o nível de renda não foi detectada quando a análise 

foi feita por distrito I subdistrito . Este fato deve estar 

relacionado com a heterogeneidade dos distritos I subdistritos e 
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a variáveis relativas ao registro dos óbitos e à estimativa da 

renda. 

9. Utilizando-se a distribui~io dos coeficientes de mortalidade 

por tuberculose segundo quartis 

prioritárias para a vigilância. 

é possivel definir áreas 

10. Os dados de mortalidade por tuberculose podem ser usados como 

um dos indicadores epidemiológicos do conjunto de indicadores das 

"Cartas de Avalia~lo". 

11. O desmembramento geográfico pode aumentar a sensibilidade do 

coeficiente de mortalidade por tuberculose em áreas 

metropolitanas se os dados populacionais e de mortalidade forem 

disponiveis para segmentos geográficos menores do que os 

distritos / subdistritos. identificando grupos com 

caracteristicas epidemiológicas mais homoganeas. 
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