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RESUMO
Objetivo: O diagnóstico e tratamento precoce da tuberculose são determinantes 
de melhores desfechos e controle eficaz da doença. Embora a tuberculose deva ser 
diagnosticada e tratada idealmente na atenção primária à saúde, uma porcentagem 
dos pacientes recebe o diagnóstico no pronto-socorro. Nosso objetivo foi descrever as 
características dos pacientes de acordo com o local onde o diagnóstico de tuberculose 
foi feito e determinar se há relação entre o local do diagnóstico e os desfechos do 
tratamento. Um objetivo secundário foi determinar se há relação entre indicadores 
municipais e a probabilidade de diagnóstico de tuberculose no PS. Métodos: Analisamos 
dados provenientes do banco de dados do Programa de Controle da Tuberculose do 
Estado de São Paulo, referentes ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013. 
Foram incluídos no estudo pacientes recém-diagnosticados com mais de 15 anos de 
idade e tuberculose pulmonar, extrapulmonar ou disseminada. Modelos de regressão 
logística múltipla ajustados para levar em conta possíveis fatores de confusão foram 
usados para avaliar a relação entre o local do diagnóstico e os desfechos do tratamento. 
Resultados: De um total de 50.295 pacientes, 12.696 (25%) foram diagnosticados no 
PS. Em comparação com os pacientes que foram diagnosticados no ambulatório, os 
pacientes diagnosticados no PS eram mais jovens e mais vulneráveis socialmente. A 
probabilidade de tratamento com desfechos ruins, incluindo perda de seguimento e 
óbito, foi maior nos pacientes diagnosticados no PS (OR ajustada: 1,54; IC95%: 1,42-
1,66). Nos municípios, a probabilidade de diagnóstico de tuberculose no PS relacionou-
se com baixa cobertura da atenção primária, desigualdade e vulnerabilidade social. Em 
alguns municípios, mais de 50% dos casos de tuberculose foram diagnosticados no PS. 
Conclusões: No Estado de São Paulo, um em cada quatro pacientes com tuberculose 
é diagnosticado no PS; o diagnóstico de tuberculose no PS está relacionado com 
tratamento com desfechos ruins. Nos municípios, o diagnóstico de tuberculose no PS 
está relacionado com indicadores estruturais e socioeconômicos e indica pontos que 
precisam melhorar. 

Descritores: Tuberculose/diagnóstico; Tratamento de emergência; Resultado do 
tratamento; Assistência à saúde. 
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INTRODUÇÃO

A tuberculose continua a ser uma doença comum e um 
problema complexo de saúde pública, particularmente nos 
países de baixa e média renda, bem como nas regiões 
mais pobres de países de alta renda.(1,2) O diagnóstico 
e tratamento precoce são os principais determinantes 
de desfechos favoráveis para os pacientes e de controle 
eficaz, além de reduzir o período de transmissibilidade.(1-6) 

Existem obstáculos ao diagnóstico e tratamento 
precoce da tuberculose, tais como atrasos na busca 
de assistência médica após o início dos sintomas, no 
estabelecimento do diagnóstico definitivo e no início do 
tratamento adequado. (3,5,6) Diversos estudos examinaram 
fatores relacionados com o diagnóstico e tratamento 

tardio, incluindo fatores relacionados com o paciente 
(idade, sexo feminino, outros motivos de tosse crônica 
e autopercepção, por exemplo), fatores socioeconômicos 
(coesão social, pobreza e educação, por exemplo) e fatores 
relacionados com o sistema de saúde (acesso à atenção 
primária à saúde e número de casos de tuberculose, por 
exemplo).(4-7) 

O sistema brasileiro de saúde pública oferece cobertura 
universal; está organizado de maneira hierárquica e 
descentralizada e fornece tratamento antituberculose 
completo gratuitamente.(8,9) O controle da tuberculose 
no Brasil melhorou nos últimos anos, com diminuição da 
incidência global e da taxa de mortalidade da doença. (2) 
No entanto, o Brasil permanece na lista de países com 
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alta carga de tuberculose e ainda não conseguiu 
alcançar todas as metas de controle da tuberculose da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), particularmente 
aquelas relacionadas com desfechos do tratamento (isto 
é, uma taxa de sucesso do tratamento > 85%). (2,9,10) 
O Estado de São Paulo tem uma população de 44 
milhões de habitantes distribuída em 645 municípios e 
é responsável por cerca de 20% de todos os casos de 
tuberculose no Brasil. Embora o Estado de São Paulo 
seja um dos mais ricos do país, ainda não conseguiu 
alcançar as metas de sucesso do tratamento.(9-13) 

Estudos anteriores mostram que as porcentagens de 
casos de tuberculose diagnosticados no hospital ou no 
PS são altas no Brasil, o que pode indicar falta de acesso 
à assistência à saúde e diagnóstico tardio.(3,14-19) No 
entanto, esses estudos foram realizados em um único 
centro ou municipalmente.(20,21) Para superar essas 
limitações, realizamos o presente estudo populacional, 
cujo objetivo foi descrever as características dos 
pacientes de acordo com o local onde o diagnóstico de 
tuberculose foi feito e determinar se há relação entre 
o local do diagnóstico e os desfechos do tratamento. 
Um objetivo secundário foi determinar se há relação 
entre indicadores estruturais e socioeconômicos e a 
probabilidade agregada de diagnóstico no PS, a fim de 
fornecer informações úteis para estratégias específicas 
de saúde pública. 

MÉTODOS

População e cenário
O presente estudo foi uma análise retrospectiva de 

dados provenientes do banco de dados do Programa 
de Controle da Tuberculose do Estado de São Paulo, 
referentes ao período de janeiro de 2010 a dezembro 
de 2013. Foram incluídos no estudo pacientes recém-
diagnosticados com mais de 15 anos de idade e 
tuberculose pulmonar, extrapulmonar ou disseminada. 
O motivo pelo qual só foram incluídos pacientes novos é 
que se espera que o processo diagnóstico seja diferente 
em pacientes com tuberculose recorrente (recidiva 
ou reinfecção). Além disso, foram excluídos detentos 
e pacientes diagnosticados por meio de busca ativa, 
inclusive aqueles que foram diagnosticados após a 
busca de comunicante, em virtude das circunstâncias 
específicas relacionadas com o local do diagnóstico. 

Todos os casos de tuberculose incluídos no presente 
estudo foram confirmados bacteriologicamente ou 
diagnosticados clinicamente, em conformidade com 
as definições da OMS.(22) 

Fontes dos dados
Os dados a respeito dos pacientes foram extraídos 

de um sistema eletrônico de saúde (o banco de dados 
TBweb).(9,23) Como é obrigatória a notificação de casos 
de tuberculose (e do início do tratamento), o banco 
de dados TBweb contém dados referentes a todos 
os municípios do Estado de São Paulo. Além disso, o 
Programa de Controle da Tuberculose do Estado de São 
Paulo vem investindo recursos humanos e financeiros 

no banco de dados TBweb, o que garante a exatidão 
e qualidade dos dados.(9,23) 

Os dados referentes aos municípios foram extraídos 
dos seguintes bancos de dados: o banco de dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(24); 
o banco de dados da Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (SEADE)(13) e o banco de dados 
do Departamento de Atenção Primária à Saúde do 
Ministério da Saúde.(25) A Fundação SEADE é uma 
agência pública independente; é um centro nacional 
de referência para a análise de dados socioeconômicos 
e demográficos.(13) 

Indicadores municipais
Foram usados os seguintes indicadores: tamanho da 

população, densidade populacional, produto interno 
bruto, produto interno bruto per capita e grau de 
urbanização. Também foram usados indicadores 
compostos, com base nos dados do Censo de 2010(24): 
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que avalia 
educação, expectativa de vida e desenvolvimento 
econômico e varia de 0 a 1 (quanto mais próximo 
de 1 for o IDH, maior o desenvolvimento humano), 
e o coeficiente de Gini, que avalia a desigualdade 
e varia de 0 a 1 (se o coeficiente de Gini for = 0, 
a igualdade é perfeita; se o coeficiente de Gini for 
= 1, a desigualdade é máxima). A versão de 2010 
do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), 
elaborado pela Fundação SEADE, também foi usado. (26) 
O IPVS abrange diversas variáveis demográficas e 
socioeconômicas, tais como escolaridade, renda familiar 
per capita, idade e distribuição por sexo. A população 
de cada município foi dividida em sete categorias 
de vulnerabilidade definidas pelo IPVS. No presente 
estudo, o indicador selecionado foi a proporção da 
população municipal considerada altamente vulnerável 
(isto é, indivíduos na categoria 5, 6 ou 7). Dados 
do Ministério da Saúde foram usados para avaliar a 
cobertura da atenção primária (Programa de Saúde 
da Família ou equivalente) em cada município.(25) No 
presente estudo, foram usados outros indicadores 
da Fundação SEADE: a proporção de gestações com 
pelo menos sete consultas de pré-natal e a taxa de 
mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos.(13) Todos 
os indicadores de atenção primária foram obtidos a 
partir de valores do meio do ano. 

Desfechos
Foram usadas as definições de desfecho de tratamento 

de 2013 da OMS, adaptadas às definições do banco 
de dados TBweb.(9,22) Os desfechos são divididos em 
desejáveis (sucesso do tratamento) e indesejáveis 
(fracasso do tratamento, óbito, perda de seguimento 
e não avaliado).(9,22) 

Análise dos dados
As variáveis contínuas foram expressas em forma 

de média ± desvio-padrão ou mediana (intervalo 
interquartil), dependendo de sua distribuição. As 
variáveis categóricas foram expressas em forma de 
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números absolutos e proporções e foram comparadas 
por meio do teste exato de Fisher ou do teste do 
qui-quadrado, conforme apropriado. 

Um modelo de regressão logística múltipla foi usado 
para avaliar a relação entre o local onde o diagnóstico 
foi feito e o tratamento com desfecho ruim. Foram 
calculadas as ORs ajustadas, levando-se em conta 
potenciais fatores de confusão definidos a priori. Os 
fatores relacionados com o paciente, bem como os 
fatores relacionados com a doença e o tratamento, 
foram selecionados com base na literatura. Os fatores 
relacionados com o paciente foram idade, sexo, país de 
origem, etnia autorrelatada, população em situação de 
rua, escolaridade, uso de álcool, uso de drogas, diabetes 
mellitus, transtorno mental, HIV (positivo/negativo) 
e imunodepressão cuja etiologia não era infecção 
pelo HIV. Os fatores relacionados com a doença e o 
tratamento foram o local onde o diagnóstico foi feito, 
a radiografia de tórax no momento do diagnóstico, o 
estado microbiológico no momento do diagnóstico, 
o esquema inicial de tratamento e o tratamento 
diretamente observado. Em virtude de sua importância 
entre os desfechos indesejáveis do tratamento, o óbito 
foi usado como variável dependente em um segundo 
modelo de regressão logística múltipla. 

No tocante aos municípios, foi realizada uma análise 
adicional. Inicialmente, o número de casos e o local do 
diagnóstico foram agrupados por município. Em seguida, 
cada indicador foi testado em uma análise univariada 
como preditor de diagnóstico no PS; as variáveis 
mais importantes foram mantidas a fim de explicar a 
variância do desfecho. Quando a mesma dimensão foi 
avaliada por dois indicadores diferentes, foram usados 
os indicadores compostos em vez dos individuais; a 
questão da multicolinearidade foi resolvida no modelo 
final. A fim de incluir o IPVS, sobre o qual havia dados 
referentes a todos os municípios do Estado de São Paulo, 
foram selecionados dois modelos finais. Todas as análises 
foram realizadas com o programa Stata, versão 13.1 
(StataCorp LP, College Station, TX, EUA), e o comando 
blogit foi usado para executar modelos logísticos para 
dados agrupados referentes aos municípios. 

RESULTADOS

Dos 62.178 pacientes diagnosticados com tuberculose 
entre janeiro de 2010 e janeiro de 2013, 7.027 (11,3%) 
foram excluídos porque eram detentos, 3.374 (5,4%) 
foram excluídos porque foram diagnosticados por 
meio de busca ativa ou de comunicante, 696 (1,1%) 
foram excluídos porque foram diagnosticados durante 
a autópsia e 786 (1,3%) foram excluídos porque não 
havia informações sobre o local onde o diagnóstico foi 
feito. Portanto, a amostra final consistiu em 50.295 
pacientes que espontaneamente buscaram assistência 
médica em unidades de saúde do Estado de São Paulo. 

As características gerais dos pacientes analisados 
no presente estudo são apresentadas na Tabela 1. A 
maioria dos pacientes era jovem e do sexo masculino. 
Do total da amostra, 55% haviam sido diagnosticados 
no ambulatório, 25% haviam sido diagnosticados no 

PS e 20% haviam sido diagnosticados no hospital. 
Em comparação com os pacientes que haviam 
sido diagnosticados no ambulatório ou no hospital, 
aqueles que haviam sido diagnosticados no PS 
eram notadamente mais jovens e mais comumente 
apresentavam as seguintes características: sexo 
masculino, autorrelato de etnia mista, população em 
situação de rua, uso de álcool, uso de drogas e baixa 
escolaridade. O diagnóstico de tuberculose durante 
a hospitalização foi mais comum em pacientes com 
doença crônica (diabetes mellitus, infecção pelo HIV 
e imunodepressão cuja etiologia não era infecção pelo 
HIV) do que naqueles sem doença crônica. 

A Tabela 2 mostra as características da tuberculose 
e do tratamento da tuberculose nos pacientes 
analisados no presente estudo, distribuídas de 
acordo com o local onde o diagnóstico foi feito. Dos 
pacientes diagnosticados no PS, aproximadamente 
80% apresentavam tuberculose pulmonar, sendo que 
a prevalência de resultados positivos de baciloscopia 
e cultura de escarro foi maior nesses pacientes do 
que naqueles diagnosticados no ambulatório ou no 
hospital. Outras formas de tuberculose, tais como a 
tuberculose extrapulmonar e a tuberculose disseminada/
miliar, foram mais frequentemente diagnosticadas no 
hospital do que no ambulatório ou no PS. 

Como se pode observar na Tabela 3 e na Figura 1, o 
local onde o diagnóstico foi feito relacionou-se com os 
desfechos do tratamento da tuberculose (p < 0,001), 
que foram piores nos pacientes diagnosticados no PS 
ou no hospital do que naqueles diagnosticados no 
ambulatório. Além disso, a porcentagem de perda de 
seguimento foi maior entre os pacientes diagnosticados 
no PS. Após os ajustes feitos para levar em conta 
possíveis fatores de confusão, a probabilidade de 
falência do tratamento e óbito foi maior nos pacientes 
diagnosticados no PS ou no hospital do que naqueles 
diagnosticados no ambulatório, resultados consistentes 
com os de uma análise de sensibilidade dos subgrupos 
de pacientes HIV positivos e negativos. 

Durante o período de estudo, 591 (92%) dos 
municípios do Estado de São Paulo relataram casos 
de tuberculose. Em 96 (16%) dos municípios, mais 
de 30% de todos os casos de tuberculose foram 
diagnosticados no PS; em 15 (2,5%), mais de 50% 
de todos os casos foram diagnosticados no PS. 

A Tabela 4 mostra as variáveis que permaneceram 
nos modelos referentes aos municípios. A probabilidade 
de diagnóstico de tuberculose no PS foi menor nos 
municípios com maior cobertura da atenção primária 
e maior naqueles com grande desigualdade e 
vulnerabilidade. A Figura 2 mostra a relação entre IDH, 
coeficiente de Gini e cobertura da atenção primária 
e a probabilidade de diagnóstico no PS, calculada a 
partir do modelo ajustado 1. 

Para fins ilustrativos, selecionamos quatro municípios. 
O município A notificou 1.138 casos; foi o terceiro 
município que mais contribuiu para a carga de 
tuberculose no Estado (em números absolutos). 
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Desses casos, 53% foram diagnosticados no PS. O 
município A apresenta IDH alto (de 0,768), e 21% de 
sua população é altamente vulnerável; entretanto, a 
cobertura da atenção primária é de apenas 34%. No 
município B, a taxa de casos diagnosticados no PS 
foi de 41%. Embora o IDH seja muito alto (de 0,814) 
e a cobertura da atenção primária seja de 48%, a 
desigualdade é muito grande (coeficiente de Gini = 
0,6858), e 36% da população é altamente vulnerável. 
No município C, a desigualdade é grande (coeficiente 
de Gini = 0,5971) e 33% da população é altamente 

vulnerável; entretanto, a cobertura da atenção primária 
é de 99%, e a taxa de casos diagnosticados no PS 
foi de 21%. Finalmente, no município D, a taxa de 
casos diagnosticados no PS foi de 7%, a cobertura da 
atenção primária é de 89%, o IDH é alto (de 0,798), 
e apenas 8% da população é altamente vulnerável. 

DISCUSSÃO

O presente estudo populacional com dados sobre 
o Estado de São Paulo mostrou que um em cada 

Tabela 1. Características gerais de pacientes com diagnóstico recente de tuberculose no Estado de São Paulo, Brasil, 
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013, distribuídas de acordo com o local onde o diagnóstico foi feito.a 

Variável Atenção primária/
ambulatório

PS Durante a 
hospitalização

p

(n = 27.415) (n = 12.696) (n = 10.184)
Idade, anosb 

< 0,001

15,0-25,0 5.009 (18,3) 2.676 (21,1) 1.500 (14,7)
25,1-35,0 6.458 (23,6) 3.285 (25,9) 2.284 (22,4)
35,1-45,0 5.565 (20,3) 2.614 (20,6) 2.264 (22,2)
45,1-55,0 5.047 (18,4) 2.123 (16,7) 1.906 (18,7)
55,1-65,0 3.122 (11,4) 1.239 (9,8) 1.200 (11,8)
65,1-75,0 1.470 (5,4) 499 (3,9) 614 (6,0)
75,1-85,0 605 (2,2) 207 (1,6) 333 (3,3)
85,1-105 125 (0,5) 41 (0,3) 78 (0,8)

Sexo
< 0,001Feminino 9.615 (35,1) 3.785 (29,8) 3.236 (31,8)

Masculino 17.800 (64,9) 8.911 (70,2) 6.948 (68,2)
País de origemc

< 0,001Brasil 22.802 (96,6) 10.285 (96,8) 8.500 (98,5)
Outro 805 (3,4) 334 (3,2) 129 (1,5)

Etnia autorrelatadad

< 0,001

Branca 13.157 (55,1) 5.296 (47,9) 5.087 (56,6)
Negra 2.645 (11,1) 1.392 (12,6) 1.012 (11,3)
Mista 7.441 (31,2) 4.208 (38,1) 2.756 (30,7)
Asiática 356 (1,5) 102 (0,9) 107 (1,2)
Indígena 270 (1,1) 55 (0,5) 23 (0,3)

Escolaridade, anose

< 0,001

0 (analfabeto) 838 (3,7) 360 (3,6) 339 (4,3)
1-3 2.639 (11,5) 1.119 (11,3) 817 (10,5)
4-7 7.949 (34,6) 3.519 (35,5) 2.673 (34,2)
8-11 8.668 (37,7) 4.041 (40,8) 3.077 (39,4)
12-14 1.923 (8,4) 602 (6,1) 572 (7,3)
≥ 15 951 (4,1) 275 (2,8) 342 (4,4)

População em situação de rua 524 (1,9) 514 (4,1) 220 (2,2) < 0,001
Uso de álcool 3.720 (13,6) 2.375 (18,7) 1.771 (17,4) < 0,001
Diabetes mellitus 1.708 (6,2) 863 (6,8) 755 (7,4) < 0,001
Uso de drogas 2.136 (7,8) 1.535 (12,1) 1.042 (10,2) < 0,001
Transtorno mental 407 (1,5) 252 (2,0) 290 (2,9) < 0,001
HIV

< 0,001
Negativo 21.353 (77,9) 9.591 (75,5) 6.682 (65,6)
Positivo 2.417 (8,8) 1.281 (10,1) 2.187 (21,5)
Não se sabe 3.645 (13,3) 1.824 (14,4) 1.315 (12,9)

Imunodepressão cuja etiologia 
não era infecção pelo HIV 169 (0,6) 113 (0,9) 284 (2,8) < 0,001

aValores expressos em forma de n (%). bDados incompletos: n = 31 (0,1%). cDados incompletos: n = 7.440 
(14,8%). dDados incompletos: n = 6.388 (12,7%). eDados incompletos: n = 9.591 (19,1%).
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quatro pacientes com tuberculose foi diagnosticado 
no PS. A probabilidade de desfechos ruins, incluindo 
óbito e perda de seguimento, foi maior nos pacientes 
diagnosticados no PS que naqueles diagnosticados 
no ambulatório. Nos municípios, fatores estruturais 
e socioeconômicos relacionaram-se com maior 
probabilidade de diagnóstico no PS. 

Nosso estudo mostra que a tuberculose ainda é um 
desafio de saúde pública e que é necessário melhorar 
o processo de diagnóstico da tuberculose no sistema 
público de saúde.(1,14) A porcentagem de pacientes que 
receberam diagnóstico de tuberculose no PS foi alta, 
não obstante o fato de que o Estado de São Paulo é 
um dos mais ricos do país e o fato de que o tratamento 
da tuberculose é gratuito no Brasil. É possível que isso 
tenha ocorrido em virtude do difícil acesso à assistência 
à saúde, que resulta em diagnóstico tardio e afeta os 
desfechos do tratamento, além de aumentar o risco de 
transmissão na população e os custos para o sistema 
de saúde.(14,19,21,27) 

O diagnóstico de tuberculose no PS está relacionado 
com diversos problemas.(3,4,27-30) Em primeiro lugar, há 
risco de transmissão para outros pacientes, em virtude 
da alta prevalência de pacientes com tuberculose 
pulmonar e resultados positivos de baciloscopia de 

escarro em contato com pacientes doentes em um 
local cheio de pessoas.(30) Em segundo lugar, em 
virtude das características intrínsecas dos cuidados 
dispensados no PS, é improvável que se avente a 
possibilidade de tuberculose, o que atrasa ainda mais 
o início do tratamento adequado.(4) Em terceiro lugar, 
o risco de perda de seguimento é alto nos pacientes 
com tuberculose que são diagnosticados no PS, pois 
pacientes do PS devem ser encaminhados para unidades 
básicas de saúde. Além disso, os motivos subjacentes 
do diagnóstico de tuberculose no PS — vulnerabilidade 
do paciente, falta de acesso a assistência à saúde 
e falta de autoconsciência — aumentam o risco 
de perda de seguimento.(21) Os sistemas de saúde 
deveriam elaborar estratégias para facilitar a retenção 
de pacientes com tuberculose diagnosticados no PS, 
tais como agendamento de consultas pela internet, 
mensagens de celular e comunicação direta entre 
hospitais e unidades básicas de saúde 

Como a tuberculose é uma doença crônica, o 
diagnóstico e tratamento precoce (no ambulatório) 
são preferíveis ao diagnóstico no PS. Isso reforça a 
importância de melhorar a investigação de indivíduos 
com sintomas respiratórios, além de reforçar a 
importância da busca ativa e de comunicante.(1,14,31-33) 

Tabela 2. Características da tuberculose e do tratamento da tuberculose em pacientes com diagnóstico recente de 
tuberculose no Estado de São Paulo, Brasil, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013, distribuídas de acordo 
com o local onde o diagnóstico foi feito.a 

Variável Atenção 
primária/

ambulatório

PS Durante a 
hospitalização

p

(n = 27.415) (n = 12.696) (n = 10.184)
Classificação anatômica

< 0,001
TBP 22.758 (83,0) 10.314 (81,2) 5.895 (57,9)
TBP + TBEP 524 (1,9) 371 (2,9) 653 (6,4)
TBEP 3.754 (13,7) 1.684 (13,3) 3.015 (29,6)

TB miliar/disseminada 379 (1,4) 327 (2,6) 621 (6,1)
Estado microbiológico

Um teste microbiológico com resultado positivo 19.018 (69,4) 9.578 (75,4) 5.674 (55,7) < 0,001
Um teste microbiológico com resultado positivo 
para uma forma pulmonar (TBP/TBP + TBEP) 18.289 (78,6) 9.103 (85,2) 4.873 (74,4) < 0,001

Resultado positivo da baciloscopia de escarro 
no momento do diagnósticob 16.162 (74,2) 8.548 (84,4) 4.097 (70,5) < 0,001

Resultado positivo da cultura de escarro no 
momento do diagnósticoc 6.017 (63,5) 2.411 (65,7) 1.525 (61,1) < 0,001

Radiografia de tóraxd

< 0,001

Não realizada 2.998 (11,4) 848 (6,9) 957 (9,9)
Normal 2.134 (8,1) 602 (4,9) 1.066 (11,0)
Patologia adicional 177 (0,7) 118 (1,0) 192 (2,0)
Suspeita de TB 15.829 (60,4) 8.344 (68,1) 6.211 (64,1)
Suspeita de TB + cavitação 5.087 (19,4) 2.336 (19,1) 1.263 (13,0)

Esquema inicial de tratamento
< 0,001Outro 848 (3,1) 373 (2,9) 406 (4,0)

RHZE 26.567 (96,9) 12.323 (97,1) 9.778 (96,0)
Tratamento diretamente observadoe 18.872 (69,1) 9.120 (72,4) 6.466 (64,0) < 0,001
TB: tuberculose; TBP: TB pulmonar; TBEP: TB extrapulmonar; e RHZE: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 
etambutol. aValores expressos em forma de n (%). bPorcentagens calculadas entre pacientes submetidos à coleta 
de escarro (n = 37.717/40.515; 93%). cPorcentagens calculadas entre pacientes submetidos à coleta e cultura de 
escarro (n = 15.638/40.515; 39%). dDados incompletos: n = 2.133 (4,2%). eDados incompletos: n = 290; (0,6%). 
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Além disso, é preciso aumentar a conscientização 
da população a respeito da tuberculose. Um jogador 
brasileiro de futebol recentemente participou de uma 
campanha nacional brasileira contra a tuberculose; 
a campanha é um exemplo de como aumentar a 
conscientização da população e o conhecimento a 
respeito da tuberculose e, conseqüentemente, reduzir 

o estigma que está relacionado com a doença.(34) No 
entanto, nos municípios, a baixa cobertura da atenção 
primária relacionou-se com maior probabilidade de 
diagnóstico no PS. Portanto, é imperativo melhorar 
a cobertura da atenção primária.(19) Além disso, as 
unidades básicas de saúde necessitam de infraestrutura 
adequada e pessoal treinado para o diagnóstico e 

Tabela 3. Modelos de regressão logística para a relação entre o local onde o diagnóstico foi feito e os desfechos do 
tratamento da tuberculose. 

Desfechos indesejáveis Óbito
Amostra inteira

OR bruta
(IC95%)

OR ajustadaa

(IC95%)
OR bruta
(IC95%)

OR ajustadaa

(IC95%)
Atenção primária/ambulatório 1 (Referência) 1 (Referência) 1 (Referência) 1 (Referência)
PS 1,87 (1,77-1,97) 

p < 0,001
1,54 (1,42-1,66) 

p < 0,001
2,88 (2,65-3,14) 

p < 0,001
2,75 (2,40-3,16) 

p < 0,001
Durante a hospitalização 2,26 (2,14-2,39) 

p < 0,001
1,78 (1,63-1,94) 

p < 0,001
5,12 (4,72-5,56) 

p < 0,001
3,88 (3,40-4,43) 

p < 0,001
Pacientes HIV negativos

OR bruta
(IC95%)

OR ajustadab

(IC95%)
OR bruta
(IC95%)

OR ajustadab

(IC95%)
Atenção primária/ambulatório 1 (Referência) 1 (Referência) 1 (Referência) 1 (Referência)
PS 1,60 (1,49-1,72) 

p < 0,001
1,33 (1,20-1,46) 

p < 0,001
2,44 (2,15-2,78) 

p < 0,001
2,36 (1,95-2,85) 

p < 0,001
Durante a hospitalização 1,75 (1,61-1,89) 

p < 0,001
1,60 (1,43-1,79) 

p < 0,001
4,27 (3,77-4,84) 

p < 0,001
3,34 (2,86-4,16) 

p < 0,001
Pacientes HIV positivos

OR bruta
(IC95%)

OR ajustadab

(IC95%)
OR bruta
(IC95%)

OR ajustadab

(IC95%)
Atenção primária/ambulatório 1 (Referência) 1 (Referência) 1 (Referência) 1 (Referência)
PS 2,43 (2,11-2,80) 

p < 0,001
1,97 (1,59-2,44) 

p < 0,001
3,52 (2,94-4,20) 

p < 0,001
3,45 (2,58-4,61) 

p < 0,001
Durante a hospitalização 2,05 (1,83-2,34) 

p < 0,001
1,78 (1,48-2,15) 

p < 0,001
3,48 (2,97-4,09) 

p < 0,001
3,63 (2,80-4,71) 

p < 0,001
aAjustada pela idade, sexo, país de origem, etnia autorrelatada, escolaridade, população em situação de rua, uso de 
álcool, uso de drogas, diabetes mellitus, transtorno mental, HIV (positivo/negativo), imunodepressão cuja etiologia 
não era infecção pelo HIV, classificação anatômica, diagnóstico microbiológico, radiografia de tórax no momento do 
diagnóstico, esquema inicial de tratamento e tratamento diretamente observado.  bAjustada pela idade, sexo, país 
de origem, etnia autorrelatada, escolaridade, população em situação de rua, uso de álcool, uso de drogas, diabetes 
mellitus, transtorno mental, imunodepressão cuja etiologia não era infecção pelo HIV, classificação anatômica, 
diagnóstico microbiológico, radiografia de tórax no momento do diagnóstico, esquema inicial de tratamento e 
tratamento diretamente observado. 

Tabela 4. Indicadores estruturais e socioeconômicos agregados municipalmente e relacionados com o diagnóstico de 
tuberculose no PS. 

Indicador Modelo 1 Indicador Modelo 2
OR (IC95%) p OR (IC95%) p

Cobertura da atenção primária
(1% de aumento) 0,997 (0,995-0,998) < 0,001

Cobertura da atenção 
primária

(1% de aumento)
0,998 (0,997-0,999) 0,002

IDH
(1% de aumento) 0,936 (0,926-0,947) < 0,001

População altamente 
vulnerávela

(1% de aumento)
1,018 (1,016-1,020) < 0,001Coeficiente de Gini

(1% de aumento) 1,036 (1,030-1,041) < 0,001

Urbanização
(1% de aumento) 1,032 (1,026-1,037) < 0,001

Densidade populacional
(aumento de 100/km2) 1,001 (1,000-1,002) 0,036 Densidade populacional

(aumento de 100/km2) 1,005 (1,005-1,006) < 0,001

IDH: Índice de Desenvolvimento Humano. aO grau de vulnerabilidade foi determinado pela versão de 2010 do 
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), elaborado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(SEADE).(26) 
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tratamento da tuberculose; a falta de infraestrutura 
adequada e pessoal treinado foi considerada um 
problema em estudos nos quais se investigou o caminho 
para o diagnóstico de tuberculose no Brasil.(27,29,35) 
Embora não tenhamos dados sobre se os PS estão 
equipados para diagnosticar a tuberculose, aventamos 
a hipótese de que uma grande porcentagem de PS do 
país tem um laboratório e um aparelho de raios-X no 
próprio local ou em outro lugar (isto é, em um local 
de referência). 

No presente estudo, os desfechos do tratamento foram 
piores nos pacientes que foram diagnosticados no PS ou 
no hospital do que naqueles que foram diagnosticados 
no ambulatório.(20) Notamos que foi possível dividir os 
pacientes que foram diagnosticados no PS em três 
grupos: pacientes socialmente vulneráveis, pacientes 
com doenças crônicas conhecidas e pacientes jovens e 
“saudáveis”. Para cada grupo de pacientes, é necessário 
um conjunto diferente de intervenções para melhorar 
seus desfechos. Pacientes socialmente vulneráveis 
geralmente têm acesso limitado à atenção primária 
em virtude de sua marginalização e fraco capital 
social.(9,36) Estudos recentes mostram que indivíduos 
em situação de rua geralmente buscam tratamento 
no PS para doenças em estágio avançado.(37) Para 
lidar com esse grupo de pacientes, a comunidade de 
saúde deveria se concentrar em metas específicas, 
tais como unidades móveis de saúde,(33,38) busca ativa 
em abrigos(33) e, fundamentalmente, uma abordagem 
multidisciplinar política e societária.(9,36) É necessário 
melhorar os indicadores socioeconômicos e defender 
as ações governamentais que se mostraram eficazes, 
tais como o Programa Bolsa Família.(39) 

Pacientes com doenças crônicas conhecidas têm 
uma relação estreita com o sistema de saúde. Nossa 
hipótese é a de que tais pacientes comumente têm 
apresentações clínicas graves de tuberculose ou 
apresentam exacerbações das doenças crônicas 
causadas pela tuberculose; são, portanto, um desafio 
ainda maior no que tange ao diagnóstico da tuberculose e 
necessitam de uma abordagem diferente (procedimentos 

invasivos, pro exemplo).(20) Uma limitação esperada 
de estudos como o nosso (isto é, estudos com dados 
secundários) é a falta de informações detalhadas sobre 
a gravidade da doença e o processo diagnóstico em 
tais pacientes para determinar se eles poderiam ter 
sido diagnosticados fora do ambiente hospitalar. São 
necessários mais estudos para compreender melhor 
esse grupo de pacientes e fornecer dados úteis para 
possíveis intervenções. Não obstante, está claro que 
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Figura 1. Desfechos do tratamento da tuberculose, de 
acordo com o local onde o diagnóstico foi feito. 

Figura 2. Relação entre indicadores municipais e a 
probabilidade de diagnóstico de tuberculose no PS.* 
*A probabilidade de diagnóstico de tuberculose no PS foi 
calculada a partir do modelo ajustado 1, com base no 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), coeficiente 
de Gini, cobertura da atenção primária, densidade 
populacional e urbanização. A, B, C e D representam os 
quatro municípios discutidos no manuscrito; as taxas de 
pacientes diagnosticados no PS foram de 53% em A, 41% 
em B, 21% em C e 7% em D. 
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devemos nos concentrar na educação continuada 
dos profissionais de saúde em todos os níveis de 
assistência a respeito da tuberculose e agir de modo 
a preencher a lacuna entre saber e fazer, facilitando 
assim a implantação de diretrizes de tuberculose na 
prática real.(40) 

De particular interesse é o terceiro grupo, que 
compreende pacientes jovens e “saudáveis”. O provável 
motivo pelo qual tais pacientes são diagnosticados no 
PS é que eles vivem em áreas onde o acesso à atenção 
primária é limitado ou onde as unidades básica de 
saúde não possuem infraestrutura adequada.(14,19,21) O 
estigma que envolve o tratamento da tuberculose em 
uma unidade de saúde na comunidade provavelmente 
leva esses pacientes a buscar assistência médica 
somente quando a doença está em estágio avançado 
ou a esperar uma solução rápida no PS.(3-5,21) 

No presente estudo, houve relação entre indicadores 
estruturais e socioeconômicos tradicionais e alta 
probabilidade de diagnóstico no PS. Selecionamos 
quatro municípios para ilustrar como os indicadores 
supracitados podem influenciar o local onde o diagnóstico 
é feito. A mensagem mais importante é que não basta 
avaliar apenas um indicador. Muitos dos municípios 
do Estado de São Paulo são ricos (o que se evidencia 
pelo alto IDH), mas apresentam elevada taxa de 
indivíduos socialmente vulneráveis (o que se evidencia 
pelo alto IPVS), bem como cobertura inadequada da 
atenção primária. Nesses municípios, podemos supor 
que os mais ricos são tratados em hospitais privados, 
ao passo que os mais pobres têm acesso limitado à 
atenção primária, um fator que desempenha um papel 
importante na demora no diagnóstico de tuberculose. 
Portanto, para melhorar o tratamento da tuberculose, é 
essencial realizar uma análise minuciosa de cada área 
metropolitana, município e região a fim de elaborar 
uma intervenção multifacetada específica. 

Nosso estudo tem limitações que devem ser 
reconhecidas. Em primeiro lugar, analisamos dados 
referentes a um Estado brasileiro, e não ao país 
inteiro. No entanto, não esperamos observar um 
padrão diferente no país no que tange ao local onde 
o diagnóstico de tuberculose é feito.(19,28) Em segundo 

lugar, não temos dados sobre o número de consultas 
médicas antes do diagnóstico de tuberculose ou o tempo 
decorrido entre o início dos sintomas e o diagnóstico 
e início do tratamento. Em terceiro lugar, os dados 
referentes a grandes cidades e municípios menores 
no Estado não foram analisados separadamente, 
pois nosso objetivo era caracterizar o Estado de São 
Paulo como um todo. No entanto, nossa hipótese é 
a de que nossos achados também são aplicáveis às 
grandes cidades do Estado. Finalmente, a tuberculose 
foi confirmada microbiologicamente em 68% de todos 
os casos e em 85% dos pacientes com tuberculose 
pulmonar e amostras de escarro válidas, porcentagens 
superiores à média global.(2) O banco de dados TBweb 
possui uma equipe dedicada de profissionais que 
verificam continuamente a consistência dos dados, 
e os casos de pacientes cujo diagnóstico inicial foi 
alterado ou que receberam diagnóstico de infecção 
por micobactérias não tuberculosas foram excluídos. 
No entanto, não podemos excluir a possibilidade 
de erros de classificação. Não obstante, isso teria 
introduzido um viés mínimo em direção à hipótese 
nula em vez de um viés diferencial entre os locais 
onde o diagnóstico foi feito. 

Embora o controle da tuberculose tenha melhorado 
muito, é necessário melhorar ainda mais. No Estado de 
São Paulo, 25% de todos os pacientes com tuberculose 
são diagnosticados no PS, um fator que está relacionado 
com desfechos ruins do tratamento. Nos municípios, 
o diagnóstico de tuberculose no PS está relacionado 
com desigualdade, vulnerabilidade social e cobertura 
inadequada da atenção primária e indica pontos que 
precisam melhorar. 
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