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Resumo 

Objetivo: A presente tese é apresentada no formato de três artigos que se articulam 

através do objetivo geral que foi estudar a associação entre o encarceramento e o 

risco de tuberculose ativa (TB) no Brasil. Os objetivos específicos dos artigos foram: 

(artigo-1) identificar um conjunto de macrodeterminantes socioeconômicos 

associados à incidência da TB, dentre eles, a proporção da população privada de 

liberdade (PPL) na população do município; (artigo-2) quantificar a importância 

relativa da exposição às prisões na incidência de TB e avaliar sua interação com a 

desigualdade da distribuição de renda; (artigo-3) estimar o efeito dos fatores 

ambientais dos presídios no tempo até o diagnóstico de TB. Métodos: Foram 

realizados dois estudos ecológicos (artigos-1 e 2) e um estudo de coorte 

retrospectiva (artigo-3). No artigo-1, relacionamos as taxas de incidência de TB 

(2010) dos 5565 municípios aos indicadores socioeconômicos e de saúde e à 

proporção de PPL. No artigo-2, as taxas de incidência de TB das populações 

prisional e não prisional dos 954 municípios com pelo menos uma unidade prisional 

(2014), foram relacionadas às variáveis contextuais dos municípios. Avaliamos 

também a interação da desigualdade da distribuição de renda nesta associação; e 

estimamos a fração atribuível à população (FAP). No artigo-3, analisamos os casos 

de TB na PPL do estado de São Paulo (2014 e 2015) segundo o tempo entre o 

encarceramento e o diagnóstico de TB. O efeito total das condições ambientais foi 

analisado por modelos de riscos de Cox. Todas as análises foram orientadas por 

diagramas causais para a seleção de variáveis de ajuste. Resultados: No artigo-1, 



 
 

 
 

após o ajuste por fatores individuais e região geográfica, esteve associada 

positivamente à incidência da TB, a proporção de PPL (razão de taxas de incidência 

[RTI]: 1,11; intervalo com 95% de confiança [IC95%]: 1,09-1,14), e fatores 

socioeconômicos e de saúde. No artigo-2, comparada com a população não 

prisional, a PPL apresentou (RTI) 22,07 vezes (IC95%: 20,38-23,89) o risco de TB 

em municípios com coeficiente de Gini <0,60; e 14,96 vezes (IC95%: 11,00-18,92) 

este risco onde o Gini foi ≥0,60. A FAP foi gradativamente menor em municípios 

com maior desigualdade da distribuição de renda. No artigo-3, estimou-se que a 

cada aumento de 50% na taxa de ocupação carcerária, houve um aumento na 

velocidade de ocorrência da TB de 16% (IC95%: 8%-25%) nos modelos até dois 

anos. Um aumento de uma unidade do logaritmo da área da cela por pessoa 

resultou em uma redução na velocidade até o diagnóstico de TB de 13% (IC95%: 

2%-23%) nos modelos até dois anos. Conclusão: Evidenciou-se a importância da 

PPL na ocorrência da TB nos municípios brasileiros; o potencial impacto que teriam 

intervenções para reduzir a exposição aos presídios, o qual varia segundo as 

condições socioeconômicas; e o efeito das condições ambientais dos presídios na 

velocidade do tempo até o diagnóstico de TB. Intervenções nas prisões como a 

redução drástica das condições de superlotação e o aumento do espaço físico, 

teriam elevado impacto na incidência de TB na população gerla, principalmente em 

municípios com menor coeficiente de Gini. 

Palavras-chave: Tuberculose. Fatores socioeconômicos. Prisões. Condições 

ambientais. Multinível. Sobrevida. 



 
 

 
 

Abstract 

Objective: This thesis is presented in the form of three articles that are articulated 

through the general objective of studying the association between incarceration and 

the risk of active tuberculosis (TB) in Brazil. The specific objectives of the articles 

were: (article-1) to identify a set of socioeconomic macrodeterminants associated 

with the TB incidence, among them, the proportion of the prison population in the 

population of the municipality; (article-2) to quantify the relative importance of 

exposure to prisons in TB incidence and to assess their interaction with population 

income distribution inequality; (article-3) to estimate the effect of the environmental 

factors of prisons in time until the diagnosis of TB. Methods: Two ecological studies 

(articles-1 and 2) and one retrospective cohort study (article-3) were performed. In 

article-1, we related the TB incidence rates (2010) of the 5565 municipalities to 

socioeconomic and health indicators and to the proportion of prison population. In 

article-2, the TB incidence rates of the prison and non-prison populations of the 954 

municipalities with at least one prison (2014) were related to the contextual variables 

of the municipalities. We also evaluated the interaction of the income distribution 

inequality in this association; and we estimated the fraction of tuberculosis in the 

population attributable to the exposure to prisons (PAF). In article-3, we analyzed 

the TB cases in the prison population of the São Paulo state (2014 and 2015) 

according to the time between incarceration and the diagnosis of TB. The total effect 

of the environmental conditions was analyzed by Cox risk models. All the analyzes 

were oriented by causal diagrams for the selection of adjustment variables. Results: 



 
 

 
 

In article-1, after adjustment for individual factors and geographic region, it was 

positively associated with the TB incidence, the proportion of prison population 

(incidence rate ratio [IRR]: 1.11, 95% confidence interval [ 95%CI: 1.09-1.14), and 

socioeconomic and health factors. In article-2, compared to the non-prison 

population, the prison population presented 22.07 times (95%CI: 20,38-23,89) the 

risk of TB in municipalities with a Gini coefficient <0.60; and 14.96 times (95%CI: 

11.00-18.92) this risk where the Gini was ≥0.60. The PAF was gradually lower in 

municipalities with greater income distribution inequality. In article-3, it was 

estimated that with each increase of 50% in the prison occupation rate, there was 

an increase in the speed of TB occurrence of 16% (95%CI: 8% -25%) in the models 

up to two years. An increase of one unit in the logarithm of the cell area per person 

resulted in a reduction in the speed to TB diagnosis of 13% (95%CI: 2% -23%) in 

the models up to two years. Conclusion: It was evidenced the importance of prison 

population in the occurrence of TB in Brazilian municipalities; the potential impact of 

interventions to reduce exposure to prisons, which varies according to 

socioeconomic conditions; and the effect of prisons' environmental conditions on the 

speed of time to TB diagnosis. Interventions in prisons such as the drastic reduction 

of overcrowding conditions and the increase in physical space, would have a high 

impact on the TB incidence in general population, especially in municipalities with 

lower Gini coefficients. 

Key-words: Tuberculosis. Socioeconomic factors. Prisons. Environmental 

conditions. Multi-level. Survival. 



 
 

 
 

Apresentação 

 

 

A presente pesquisa é fruto do desenvolvimento do doutorado no Programa 

de Pós-graduação em Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, da 

Universidade de São Paulo, iniciado em julho de 2015, sob orientação do Professor 

Drº Fredi Alexander Diaz-Quijano. 

Esta tese é apresentada na forma de coletânea de artigos e está organizada 

em cinco seções: introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, e 

considerações finais. 

Na introdução apresento o referencial teórico que apoiou a delimitação do 

objeto geral desta tese. Em seguida, são apresentados seus objetivos específicos. 

Na seção de metodologia são descritos de forma resumida os desenhos de estudo 

com ênfase em suas características metodológicas comuns. Os métodos 

específicos, bem como a análise, apresentação e discussão dos resultados são 

sistematizados em três artigos. O primeiro deles foi baseado e adaptado de um 

artigo publicado numa revista científica, o segundo estava submetido até o momento 

do depósito deste documento e o terceiro finalizado para a apresentação desta tese. 

  

Artigo 1 – Aglomeração intradomiciliar como um potencial mediador dos 

determinantes socioeconômicos da incidência da tuberculose no Brasil. Baseado e 

adaptado do estudo publicado: Pelissari DM, Diaz-Quijano FA. Household crowding 

as a potential mediator of socioeconomic determinants of tuberculosis incidence in 



 
 

 
 

Brazil. PLOS ONE 2017; 12: e0176116.  Disponível em: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176116  

  

Artigo 2- Impacto do encarceramento na incidência de tuberculose e sua interação 

com a desigualdade da distribuição de renda no Brasil (em avaliação na revista 

científica Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene). 

 

Artigo 3- Fatores ambientais associados ao tempo até a tuberculose diagnosticada 

em pessoas privadas de liberdade. 

 

Nas Considerações Finais destaco os principais achados dos três artigos e 

as implicações dos estudos para a saúde pública. A lista de referências 

bibliográficas que compõe cada seção do corpo da tese é apresentada ao final de 

cada seção. Os anexos são apresentados ao final do documento de tese. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tuberculose (TB) é uma das doenças mais antigas conhecida por afetar 

os humanos1. Apesar dos avanços em seu controle, ela permanece como um 

problema de saúde pública mundial, sendo uma das 10 principais causas de 

morte por doença infecciosa causada por agente único, superando o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(Aids)2. Em 2017, estimou-se que no mundo 10 milhões de pessoas adoeceram 

por TB, e 1,3 milhão de pessoas morreram em decorrência da doença2.  

A doença é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que 

usualmente afeta os pulmões, embora outros órgãos possam estar envolvidos 

em cerca de um terço dos casos3. A TB pulmonar é a mais frequente e forma 

transmissível da doença, e se caracteriza por tosse persistente (produtiva ou 

não), febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento4.  

No decorrer do seu processo evolutivo, as espécies de micobactérias se 

tornaram patogênicas aos animais5,6, o que pode ter originado o M. bovis, 

considerada a espécie mais antiga do complexo M. tuberculosis, que inclui ainda 

o M. africanum, M. microti e M. tuberculosis7.  

No homem, há evidência de achados isolados de M. tuberculosis de 

15.300 a 20.400 anos atrás8. As teorias mais aceitas apontam para sua 

emergência a partir do M. bovis, em decorrência da domesticação de animais5, 

ou ainda, de ancestrais já patogênicos aos humanos7 e sua coevolução com o 

Homo sapiens9. 
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Por muito tempo, a chegada da TB nas Américas foi atribuída à vinda dos 

europeus ao continente6. Todavia, duas grandes migrações asiáticas, há mais 

de 20 mil anos, podem ter sido o marco da chegada do bacilo10, uma vez que 

existem evidências de infecção em uma múmia peruana datada de antes do 

período colonial11. A chegada dos europeus ao continente poderia estar 

associada ao estabelecimento da agricultura e ao aumento da densidade 

demográfica, o que favoreceu a transmissão e aumento da incidência da TB12. 

Nos últimos 100 a 150 anos, o bacilo encontrou condições favoráveis para 

a sua sobrevivência e transmissão nos grandes centros urbanos. E mesmo após 

mais de setenta anos de tratamento disponível, a TB ainda permanece como um 

desafio em países de baixa e média renda, tornando o seu controle uma 

prioridade mundial13,14.  

Nas duas últimas décadas, houve uma queda global da taxa de incidência 

da doença em 134 países, que foi mais evidente naqueles com elevado Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), melhores condições sanitárias, baixa 

mortalidade infantil, elevada expectativa de vida e baixa incidência de HIV15.  

Além dos fatores socioeconômicos, por ser uma doença de transmissão 

respiratória, condições frequentemente encontradas nas prisões como a 

superlotação e as precárias condições de ventilação aumentam a exposição dos 

contatos e geram um risco elevado de infecção em curto intervalo de tempo16,17. 

Em consequência, em uma revisão sistemática de estudos sobre o rastreamento 

de TB nas prisões, a mediana das razões das taxas de incidência (RTI) da 

população privada de liberdade (PPL) em comparação à população não prisional 

foi 2318. 
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No Brasil, há evidências de que as prisões apresentam condições 

favoráveis de serem amplificadoras da TB na população geral19 e de 

reservatórios da doença20,21.  

No que se refere à amplificação da doença na população prisional, em um 

estudo realizado no Brasil, a taxa de incidência de TB foi de 111/100 mil pessoas-

ano na entrada do presídio, e um máximo de 1303/100 mil pessoas-ano em 5,2 

anos de encarceramento19. No livramento, a incidência de TB foi de 229/100 mil 

pessoas-ano, que declinou para 42/100 mil pessoas-ano (a incidência média de 

TB no Brasil) após 7 anos19.  

Quanto ao seu papel como reservatório, estudos que analisaram a 

genotipagem dos casos apoiam a relação entre casos de TB nas prisões e na 

população geral20,22. Em um desses estudos, realizado em Dourados no estado 

do Mato Grasso do Sul, 54% das cepas de M. tuberculosis encontradas na 

população geral estavam relacionadas a cepas de pessoas encarceradas20. 

Esse estudo também identificou que 23% dos casos na população geral já 

haviam sido encarcerados, e 83% desses foram identificados em até dois anos 

após o livramento, caracterizando transmissão recente potencialmente atribuível 

ao sistema prisional. 

 Instituições amplificadoras e reservatórios atuam na manutenção do 

processo de transmissão de doenças de diversas formas23. No caso dos 

presídios, destacam-se o contato prolongado e próximo, elevada taxa de 

encarceramento, pouca ventilação, fluxo intenso de pessoas para dentro e fora 

da instituição e a localização das unidades prisionais na periferia ou dentro das 

comunidades, o que favorece a transmissão da doença para a  população 

geral20,21,23,24.  



24 
 

 
 

Destaca-se ainda que fatores de risco para a TB identificados na 

população geral podem estar exacerbados nas prisões, pois as pessoas 

encarceradas não representam a estrutura demográfica e social da população 

geral. Muitos vivem marginalizados, têm baixa escolaridade, vêm de grupos 

socioeconômicos desfavorecidos25, minoritários, migrantes ou ainda, de outros 

segmentos da população nos quais a TB também ocorre em maior incidência26. 

Estão frequentemente em maior risco de progressão da infecção para a doença 

ativa por exposições individuais27. Com isso as características das pessoas com 

TB entre os presos pode diferir da população geral e da população geral de TB28–

30, e no momento do encarceramento, essas podem já estar infectadas ou 

doentes devido às exposições da própria comunidade de origem.  

Nesse sentido, nas prisões são confinados grupos de risco, que ao serem 

encarcerados, se expõem aos fatores de riscos do encarceramento, o que 

intensifica a infecção e o adoecimento por TB. Sendo assim, no nível contextual, 

territórios que possuem unidades prisionais apresentam dupla complexidade 

para o controle da doença, pois devem trabalhar com ações sobre o risco de TB 

na população não prisional, bem como sobre o risco de TB na PPL.  

Por outra parte, a importância da exposição aos presídios para a 

incidência global da TB depende - além da prevalência desta população no total 

da população - do risco de TB na PPL, e do risco basal de TB na população não 

prisional, que está intrinsicamente associado às suas condições 

socioeconômicas.  

Para exemplificar esse fenômeno, um estudo que analisou a fração 

atribuível na população (FAP) ao encarceramento, observou que países com 
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melhores condições socioeconômicas apresentaram maior FAP ao 

encarceramento do que aqueles com piores condições18.  

Depreende-se, portanto, a existência de uma relação entre os riscos de 

transmissão e adoecimento dentro e fora dos presídios, através de 

determinantes socioeconômicos dos territórios em que os presídios estão 

localizados. Conhecer estas relações no Brasil é fundamental para a definição 

correta de prioridades por parte dos tomadores de decisão, o que justifica 

caracterizar a FAP do status de prisão sobre a incidência de TB no Brasil 

segundo a variabilidade socioeconômica dos municípios. 

Por outro lado, dentro dos presídios, a carga da doença tem sido bem 

caracterizada com a realização de estudos de rastreamento16,31,32. Entretanto, 

tais intervenções não abordam as condições fundamentais que favorecem a 

transmissão da TB e que podem ser críticas para um impacto sustentável na 

incidência da TB nos presídios. Soma-se ainda que o aumento do investimento 

no desenvolvimento de novos diagnósticos de TB nas últimas duas décadas 

trouxe novos produtos ao mercado33,34, mas ainda não demonstraram ter um 

efeito epidemiológico substancial35,36.  

Nesse sentido, identificar os determinantes da incidência da TB 

potencialmente modificáveis deve ser uma prioridade nesses contextos de 

elevado risco da doença. É o caso das condições ambientais dos presídios, que 

são precárias devido à superlotação e falta de ventilação.  

Estudos observacionais e de modelagem já avaliaram a relação das 

condições ambientais dos presídios na transmissão e ocorrência de TB17,37–42. 

No entanto, os estudos exploratórios coletaram dados primários em poucas 

unidades prisionais, e apresentaram baixo número de casos de TB37,39–42. Em 
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consequência, as medidas de associação estimadas sobre o efeito das 

condições ambientais no risco de TB não apresentaram boa precisão e não 

foram ajustadas segundo estruturas conceituais fundamentadas que 

permitissem a identificação de um conjunto mínimo de variáveis para ajuste.  

Já aqueles que modelaram a transmissão da doença, a maioria carecia 

de dados empíricos sobre as condições ambientais das celas, ou variabilidade 

dos dados por terem incluído no máximo três unidades prisionais17,21,38. 

Ademais, nenhum desses estudos considerou a variabilidade das condições 

ambientais a que a PPL se expõe devido às transferências entre unidades 

prisionais durante o encarceramento, em conjunto com o tempo de permanência 

em cada uma dessas exposições. 

Em consequência, apesar do papel dos presídios como reservatório social 

da TB estar cada vez mais reconhecido no nível populacional19,20, faltam 

estimativas em relação à associação da prevalência da população prisional no 

território com a incidência da TB, e ainda, sobre a potencial interação dos fatores 

socioeconômicos e do encarceramento na incidência de TB.  

Ademais, não há como pactuar metas para o fim da TB sem que 

estratégias sejam focalizadas em seus reservatórios e ambientes amplificadores. 

Portanto, investigar fatores que sejam passíveis de intervenção nesses 

ambientes associados à TB pode resultar em ações que repercutam no controle 

da doença não só no ambiente prisional, mas também na população geral 

secundariamente exposta. 
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O adoecimento por TB, após a infecção pelo M. tuberculosis, depende de 

fatores endógenos e exógenos43–45. Entre os fatores endógenos do hospedeiro, 

destacam-se aqueles que comprometem o estado imunológico, como é o caso 

da coinfecção com o HIV46,47 e o diabetes mellitus48. No que se refere aos fatores 

de âmbito coletivo, estudos apontam associações com macrodeterminantes 

socioeconômicos45. 

Existe uma vasta literatura sobre a incidência, prevalência, fatores 

individuais e contextuais associados ao adoecimento por TB nos ambientes 

prisionais18,49,50. Nessas instituições, um estudo sugeriu que a adoção da busca 

ativa de casos entre pacientes sintomáticos pode ter um impacto limitado na 

transmissão da TB (8,3% de redução da transmissão), quando comparado a 

melhoria nas condições ambientais que favorecem a infecção (redução de 38,2% 

no risco de transmissão)17.  Além das condições ambientais, os contextos social 

e epidemiológico dos municípios em que os presídios se inserem parecem estar 

envolvidos na dinâmica do adoecimento na PPL32. 
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1.1.1 Características da tuberculose 

 

 

1.1.1.1 Critério de definição de casos de tuberculose 

 

A TB é classificada em pulmonar, extrapulmonar ou mista3. A forma 

pulmonar, além de ser mais frequente (aproximadamente 90% dos casos novos 

de TB), é também a mais relevante para a manutenção da cadeia de transmissão 

do bacilo, especialmente a pulmonar bacilífera51. 

A TB pulmonar pode ser classificada em primária ou secundária. A 

primária ocorre logo após a infecção pelo bacilo e, em áreas com elevada 

transmissão, é comum em crianças. A secundária, também denominada de TB 

de adultos ou pós-primária é resultado da reativação da infecção latente por TB. 

Em ambos os casos, a tosse é o sintoma mais comum3. Também são 

encontrados febre vespertina, sudorese noturna, anorexia e emagrecimento, 

entretanto, indivíduos em bom estado geral e sem perda do apetite podem ter 

TB pulmonar1.  

A TB extrapulmonar tem sinais e sintomas dependentes dos órgãos e/ou 

sistemas acometidos. As principais formas de TB extrapulmonar diagnosticadas 

no Brasil são a pleural e/ou empiema pleural tuberculoso, ganglionar periférica, 

meningoencefálica, miliar, laríngea, pericárdica e óssea51. Como resultado da 

disseminação hematogênica do bacilo em indivíduos com a infecção pelo HIV, e 

com outras condições de imunossupressão, a TB extrapulmonar é mais comum 

atualmente do que no passado3. 
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No Brasil, os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde para a 

confirmação de casos de TB são51: 

• laboratorial: refere-se aos casos suspeitos com pelo menos uma amostra 

positiva de baciloscopia, de teste rápido molecular para TB (TRM-TB 

GeneXpert®) ou de cultura para TB; 

• critério clínico: refere-se aos casos suspeitos que não atenderam ao 

critério de confirmação laboratorial, mas apresentaram resultados de 

exames de imagem ou histológicos sugestivos para TB.  

Em alguns municípios brasileiros, o TRM-TB encontra-se disponível na 

rede pública de saúde e a confirmação de casos novos de TB na população geral 

é realizada conforme algoritmo da Figura 1. Nos anos anteriores a 2014, e ainda, 

nos municípios que não possuem o TRM-TB, a investigação se inicia com duas 

baciloscopias de escarro e em seguida, recomenda-se a realização da cultura, 

independentemente do resultado da baciloscopia51.  
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Figura 1- Algoritmo para estudo laboratorial de tuberculose pulmonar e laríngea 

em adultos e adolescentes nunca tratados* baseado no TRM-TB. 

Abreviações: EB: esquema básico; MTB: Mycobacterium tuberculosis; TB: tuberculose; TRM-TB: 

teste rápido molecular para tuberculose; TSA: teste de sensibilidade antimicrobiana. 
1Referência terciária – ambulatório de referência para tratamento de TB resistente. O paciente 

deve chegar à referência terciária imediatamente sem que se aguardem os resultados dos novos 

exames solicitados. Nesse serviço, a avaliação médica e a conduta adequada deverão ser 

tomadas em até sete dias. O resultado da cultura com TSA deverá ser encaminhado à referência 

terciária. 
2 Investigar micobacteriose não tuberculosa (MNT) e outros diagnósticos diferenciais. 

Fonte: Adaptado de algoritmo do Ministério da Saúde, 2019. 

*Ou tratados por menos do que 30 dias. 

 

 

Para as populações mais vulneráveis, entre elas a PPL, em conjunto com 

o TRM-TB são realizadas a cultura e caso positiva, o teste de sensibilidade 

antimicrobiana (TSA) conforme algoritmo da Figura 251. 
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Figura 2- Algoritmo para estudo laboratorial de tuberculose pulmonar e laríngea 

em adultos e adolescentes nunca tratados* de populações com maior 

vulnerabilidade** baseado no TRM-TB. 

Abreviações: EB: esquema básico; MTB: Mycobacterium tuberculosis; TB: tuberculose; TRM-TB: 

teste rápido molecular para tuberculose; TSA: teste de sensibilidade antimicrobiana. 
1Referência terciária – ambulatório de referência para tratamento de TB resistente. O paciente 

deve chegar à referência terciária imediatamente sem que se aguardem os resultados dos novos 

exames solicitados. Nesse serviço, a avaliação médica e a conduta adequada deverão ser 

tomadas em até sete dias. O resultado da cultura com TSA deverá ser encaminhado à referência 

terciária. 
2Investigar micobacteriose não tuberculosa (MNT) e outros diagnósticos diferenciais. 

Fonte: Adaptado de algoritmo do Ministério da Saúde, 2019. 

*Ou tratados por menos do que 30 dias. 

**Populações de maior vulnerabilidade: profissionais de saúde, pessoas que vivem com 
HIV/Aids, população privada de liberdade, população em situação de rua, povos indígenas, 
contatos de tuberculose resistente. 

 

 

Os casos de TB ainda são classificados segundo o histórico de 

tratamento, sendo definidos como incidentes ou casos novos aqueles que nunca 

foram tratados, ou que o foram por menos do que 30 dias51.  
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1.1.1.2 Situação epidemiológica da tuberculose no mundo e no Brasil 

 

Em 2017, foram estimados 10 milhões de pessoas com TB no mundo: 5,8 

milhões de homens, 3,2 milhões de mulheres e 1 milhão de crianças2. Dois terços 

desses casos estavam localizados em oito países: Índia (27%), China (9%), 

Indonésia (8%), Filipinas (6%), Paquistão (5%), Nigéria (4%), Bangladesh (4%) 

e África do Sul (3%)2. 

A Região da África é a que apresenta o maior risco para TB, com 237 

casos a cada 100 mil hab., 1,8 vezes o observado para o mundo (133 casos a 

cada 100 mil hab.)2. Na Região das Américas, foram estimados 282 mil casos 

novos em 2017, dos quais 91 mil (32%) ocorreram no Brasil2. 

Em 2017, estimou-se que 1,6 milhão de pessoas morreram com a doença, 

sendo que 300 mil foram na população vivendo com HIV (PVHA)2. Globalmente, 

63% desses óbitos na população sem o HIV ocorreram na população do sexo 

masculino e 15% eram crianças (idade menor do que 15 anos). Entre as pessoas 

com HIV positivo, 57% dos óbitos eram do sexo masculino e as crianças 

totalizaram 10% dos óbitos2. 

Quanto à tuberculose drogarresistente (TBDR), em 2017, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estimou que no mundo ocorreram 558 mil casos de 

resistência à rifampicina (RR-TB), dos quais 82% eram tuberculose 

multidrogarresistente (MDR)2. Os três países que juntos totalizaram mais da 

metade desses casos de MDR/RR-TB foram Índia (24%), China (13%) e Rússia 

(10%)2. No Brasil, a OMS estima que entre os casos novos, 1,5% são de 

MDR/RR-TB. 



33 
 

 
 

A seleção e transmissão de cepas resistentes são frequentemente 

relacionadas a programas de TB mal organizados ou com subfinanciamento. 

Este cenário reflete inadequação ou ausência de diretrizes para o tratamento, e 

deficiência no treinamento e controle de infecção nos serviços de saúde52. 

Fatores relacionados ao tratamento também desempenham um papel 

importante, como tratamento não padronizado, dosagem ou combinação de 

drogas incorreta, oferta inadequada ou má qualidade dos medicamentos e 

efeitos adversos aos medicamentos52. Por fim, fatores como barreiras sociais, 

transtornos de dependência química também estão associados à resistência aos 

medicamentos52,53. 

O Brasil faz parte de duas listas de países prioritários para TB das três 

que a OMS definiu para o período de 2016 a 2020: ocupa a 20ª posição quanto 

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

(TB-HIV)54. A baixa prevalência de TBDR no país em comparação aos demais, 

o deixa fora da lista de países prioritários para a TBDR2.  

Em 2018, foram notificados 72.788 casos novos no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan), perfazendo uma taxa de 

incidência de 34,8/100 mil pessoas-ano. Embora, na série histórica de 2009 a 

2018, a taxa de incidência apresentou uma queda média anual de 1,0%, houve 

um aumento nos anos de 2017 (35,3/100 mil pessoas-ano) e 2018 (34,8/100 mil 

pessoas-ano) em relação aos anos de 2015 (34,1/100 mil pessoas-ano) e 2016 

(34,3/100 mil pessoas-ano)55. 

Quanto à taxa de mortalidade por TB, no Brasil, observou-se queda de 

2008 a 2012 e posterior estabilização55. Em 2017, foram registrados 4.534 óbitos 

pela doença, o que equivale à taxa de 2,2 óbitos/100 mil pessoas-ano55.  
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Quanto às características individuais dos casos novos de TB notificados 

em 2018, 68,6% eram homens, 86,7% tinham entre 15 a 64 anos de idade, 

65,4% eram da cor negra e 53,6% tinham menos de oito anos de estudo56. Foram 

testados para o HIV 75,5% dos casos novos e o percentual de coinfecção foi de 

8,7%56.  

No que se refere à distribuição territorial, os estados de São Paulo (24,7%) 

e Rio de Janeiro (15,3%) se destacam por apresentarem maior concentração 

dos casos novos55. O risco de TB nas Unidades Federadas variou, em 2018, de 

11,5 a 72,9/100 mil pessoas-ano, no Distrito Federal e Amazonas, 

respectivamente55. Nesse mesmo ano, as capitais contribuíram com 36,8% do 

total de casos novos e também apresentaram disparidades quanto ao risco, com 

coeficientes variando de 8,6 a 102,6/100 mil pessoas-ano em Palmas/Tocantins 

e Manaus/Amazonas, respectivamente55. 

Esses resultados evidenciam que os estados brasileiros estão em 

estágios diferentes de controle da doença. Essa disparidade pode sugerir 

diferentes cenários de risco para TB, em decorrência da exposição a conjuntos 

distintos de fatores que favorecem o adoecimento, com potenciais implicações 

nas estratégias de prevenção e controle. 

 

 

1.1.1.3 Compromisso político para o fim da tuberculose  

 

Na Assembleia Mundial de Saúde de 2014 foi aprovada a Estratégia pelo 

Fim da Tuberculose que tem como visão “Um mundo livre da tuberculose”54. As 

metas pactuadas almejam o fim da TB como um problema de saúde pública até 
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o ano de 203054, o que significa reduzir os coeficientes de incidência da doença 

para menos de 10 casos e de mortalidade para menos de um óbito a cada 100 

mil habitantes por ano. No entanto, a redução anual da incidência global da TB 

de aproximadamente 1,4% desde o ano 2000 não será suficiente para o 

atingimento das metas2.  

Para o alcance das metas, a Estratégia pelo Fim da Tuberculose 

estabelece três pilares de atuação, sendo o pilar 1 voltado para a atenção ao 

paciente, o pilar 2 para o componente social e o pilar 3 para a pesquisa e 

inovação54. Destacam-se esses dois últimos pilares, cujos componentes não 

eram abordados explicitamente nas estratégias anteriores. Essas duas agendas 

foram nitidamente impulsionadas nos últimos anos57. Sobre o pilar 2, nunca 

antes ações de proteção social foram tão defendidas como formas de mitigar os 

efeitos que a pobreza têm sobre a TB58,59. Quanto à pesquisa e inovação, na 

última década houve um aumento no número de publicações sobre TB, com a 

emergência de publicações provenientes dos países dos BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul)60, que em 2017, consolidaram a Rede de Pesquisa 

em Tuberculose dos BRICS61. 

A publicação da Estratégia foi fundamental para a mobilização de 

recursos, mas faz-se necessária a sua adaptação para as realidades dos 

países62.  

Nesse sentido, em 2017, o Ministério da Saúde, através da Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (CGPNCT), publicou o 

Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública no 

Brasil (Plano Nacional)63. Esse plano define estratégias para o controle da 

doença segundo cenários que são compostos pelos municípios brasileiros62. 



36 
 

 
 

Esses cenários refletem as similaridade que os municípios possuem quanto aos 

seus contextos socioeconômicos e capacidade de implementação das ações de 

controle da TB associados à incidência da TB62,63.  

Uma análise sobre esses cenários identificou que o coeficiente de 

incidência da TB no grupo de municípios com melhores condições 

socioeconômicas, aumentou em 1,8%, passando de 31,8/100 mil pessoas-ano 

em 2015 para 32,3/100 mil pessoas-ano em 201855. Um aumento de 2,7% foi 

observado no grupo de municípios com piores condições socioeconômicas, 

passando de 52,2/100 mil pessoas-ano em 2015 para 53,7/100 mil pessoas-ano 

em 2018 (p<0,001)55. Além disso, identificou-se que em alguns desses cenários, 

a proporção de casos novos na PPL aumentou significativamente55.  

Esses resultados sugerem a importância dos determinantes sociais da TB 

no Brasil, e da importância da PPL para a continuidade da endemia. Nesse 

sentido, as metas pactuadas no Plano Nacional não serão alcançadas sem que 

esses fatores sejam enfrentados como compromissos políticos. 

 

 

1.1.1.4 Fatores individuais associados à incidência da tuberculose 

 

O risco de infecção, seguido da exposição ao M. tuberculosis é 

primariamente influenciado por fatores exógenos como a fonte de infecção e 

proximidade do contato50. Por outro lado, os fatores endógenos estão 

relacionados à progressão da infecção para a doença ativa50. 

 Na maioria das pessoas infectadas pelo M. tuberculosis, o bacilo é 

contido pelo sistema imunológico e fica enclausurado nos granulomas 
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caseosos1. Entretanto, cerca de 5% dos infectados não conseguem impedir a 

multiplicação dos bacilos e adoecem rapidamente nos dois primeiros anos64. 

Outros 10%, que conseguem bloquear os bacilos e permanecem com a infecção 

latente, adoecem posteriormente por reativação65.  

Questões endógenas do hospedeiro e hábitos de vida, que estão 

relacionados à idade, sexo e raça, aumentam o risco de adoecimento por TB. É 

o caso da coinfecção com o HIV, da associação com o diabetes, da desnutrição 

e do consumo de álcool e tabaco48,50,66,67.  

A infecção pelo HIV é a imunossupressão mais fortemente associada ao 

desenvolvimento de TB ativa, tanto na infecção primária quanto na 

reinfecção46,47. O risco do adoecimento por TB em infectados pelo HIV aumenta 

em cerca de 10% ao ano47. A imunossupressão causada pelo HIV resulta 

frequentemente na disseminação do bacilo, causando as formas 

extrapulmonares da doença4. 

A associação do diabetes com a TB já foi evidenciada em diversos 

estudos. O risco relativo de TB combinado de três estudos de coorte quando 

comparadas pessoas com diabetes com aquelas sem, foi de 3,11 (IC95% 2,27-

4,26)68. Em oito estudos caso-controle, observou-se heterogeneidade da 

estimativa da odds ratio (OR) que variou de 1,13 a 7,83, com os maiores valores 

em estudos realizados na América do Norte68. No caso do diabetes, alterações 

glicêmicas interferem na atuação de mediadores importantes na resposta 

imune69–71. 

A má-nutrição já foi estudada como fator de risco para a TB72–78, e alguns 

desses estudos sugerem que a ausência de nutrientes no organismo afeta o 

sistema imune73,74. No entanto ainda é incerto se esta condição é causa ou 
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consequência da doença. Em particular para a vitamina D, estudo recente 

identificou que seu baixo nível foi mais comum em indivíduos com TB ativa, mas 

que este não foi um fator de risco para a TB latente ou progressão para TB 

ativa79.  

Quanto ao uso de substâncias, uma metanálise de estudos de 

epidemiologia molecular revelou o álcool como um fator de risco para clusters 

em países de alta (OR 2,6; IC95% 2,13-3,3) e baixa renda (OR 1,4; IC95% 1,1-

1,9)80. Adicionalmente, a estimativa da OR agregada de oito estudos caso-

controle foi de 2,94 para TB ativa (IC95% 1,89-4,59) entre pessoas que 

consumiam mais do que 40 g de álcool por dia66. O álcool altera a sinalização de 

moléculas responsáveis pela produção de citocinas81,82.  

No que se refere ao consumo de tabaco, a estimativa agregada do RR de 

24 estudos variou de 2,3 a 2,7 para TB em indivíduos que fumavam83. Essa 

substância é conhecida por prejudicar o clearance, a secreção mucosa e reduzir 

a habilidade de fagocitose dos macrófagos alveolares84,85. 

 

 

1.1.1.5 Fatores contextuais associados à incidência da tuberculose 

 

Alguns fatores individuas quando agregados mostram relação com a taxa 

de incidência de TB no âmbito coletivo, como é o caso da incidência da Aids, 

que consistentemente tem sido associada com o aumento da TB em diferentes 

lugares15,62,86. Em países com elevada prevalência de HIV, estudo demonstrou 

associação temporal e espacial com a incidência da TB e a prevalência do HIV46. 
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Além da epidemia do HIV, a carga da TB acompanha fortemente o 

gradiente socioeconômico dos países, sendo que os mais pobres apresentam 

maior risco67. Uma grande redução da incidência da TB ocorreu durante o século 

20 em países de alta renda, muito antes do desenvolvimento da vacina, testes 

diagnósticos e antibióticos, como resultado da melhoria dos indicadores 

socioeconômicos nessas populações14. 

Os fatores socioeconômicos contextuais associados à incidência da TB 

em estudos prévios são: desigualdade de distribuição de renda; IDH; Produto 

Interno Bruto per capita; escolaridade da população; taxa de desemprego; e 

rápida urbanização, comum em países em desenvolvimento15,62,87–106. 

Isso pode ocorrer, ao menos em parte, pela aglomeração de fatores de 

risco individuais em cenários de baixa condição socioeconômica, tais como 

consumo de álcool e tabaco. No entanto, habitações precárias, com pouca 

ventilação e elevada densidade populacional, podem aumentar a exposição aos 

bacilos, elevando assim o número de pessoas infectadas que poderiam 

desenvolver a TB ativa.  

A associação entre a densidade populacional e a aglomeração 

intradomiciliar com a incidência da TB já foi documentada no nível individual e 

ecológico. No oeste da África, pessoas vivendo em casas com seis a 10 adultos 

(OR 1,40; IC95% 1,05-1,85) ou, mais do que 10 adultos (OR 2,67; IC95% 1,64-

4,34) apresentaram maior chance de TB quando comparadas com aquelas que 

viviam em domicílios com cinco ou menos adultos103. No Zimbábue, um estudo 

identificou um aumento significativo do risco de TB quando pacientes com TB 

que residiam em casas com duas a quatro pessoas por dormitório foram 

comparados àqueles que residiam em casas com uma pessoa por dormitório107. 
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Quanto aos estudos ecológicos, em países de renda alta, esta associação 

foi encontrada em Barcelona pela porcentagem de moradias nas quais havia 

mais de um morador por cômodo (RTI 1,36; IC95% 1,19-1,55)92, na Itália pela 

densidade populacional (p= 0,002)97, nos Estados Unidos em domicílios com 

mais de uma pessoa por quarto (RTI 1,6; IC95% 1,5-1,6)104, e na Nova Zelândia, 

pela proporção de domicílios que apresentavam déficit de pelo menos um 

dormitório (RTI 1,05; IC95% 1,02 - 1,08)102. No Brasil, a cada aumento de um 

porcento na proporção da população que residia em domicílios com mais do que 

duas pessoas por dormitório esteve associado ao aumento na taxa de incidência 

(RTI 1,008; IC95% 1,006-1,01)62.  

Em resumo, o desenvolvimento da TB em uma pessoa exposta ao M. 

tuberculosis é um processo multifatorial que perpassa por fatores biológicos, de 

hábitos de vida e de determinantes sociais das populações. Com frequência, os 

estudos disponíveis tiveram limitações para representar os fatores envolvidos 

seja por limitações no delineamento, disponibilidade de dados, tamanho de 

amostra ou tipo de análise estatística. Isto é particularmente evidente no que 

atinge à PPL, população na qual em outros países raramente são coletados 

dados rotineiros de vigilância sobre TB. Além disso, esses estudos não 

analisaram a proporção da PPL no total da população desses territórios como 

um potencial contribuinte para a incidência da TB.   
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1.1.2 Característica da tuberculose na população privada de liberdade  

 

 

1.1.2.1 Sistema prisional brasileiro 

 

Em 2017, no mundo, estimou-se que 10,5 milhões de pessoas estavam 

cumprindo pena em instituições penais108. Eram aproximadamente 2,12 milhões 

nos Estados Unidos, 1,65 milhões na China, e, em terceiro lugar em população 

prisional no mundo, o Brasil com 690 mil108. Entre 2008 e 2013, os Estados 

Unidos reduziram a taxa de pessoas presas em 8%, a China em 9% e a Rússia 

em 24%, ao passo que no Brasil, essa taxa aumentou em 33%109. 

No Brasil, em 2016, o sistema prisional tinha capacidade para comportar 

368.049 pessoas em 1418 estabelecimentos, entretanto, 726.712 pessoas 

estavam encarceradas (Figura 3)25. Isso resulta em uma taxa de ocupação de 

197% e taxa de aprisionamento de 352,6 encarcerados/100 mil habitantes25. No 

último triênio mensurado (2014 a 2016), a população prisional aumentou em 

16%, no entanto o número de vagas reduziu em 1,04%25. 

 
Figura 3- População prisional, vagas e déficit de vagas entre 2000 e 2016. 

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, 2017. 
*População privada de liberdade. 
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Desde que se iniciou a contabilização do número de pessoas presas, 

existe uma tendência de aumento anual da população prisional no Brasil. Em um 

período de dez anos (2007 a 2016) o aumento foi de 72% (em 2007 eram 422,4 

mil pessoas presas)25. Em 2016, 40% das pessoas presas no Brasil não haviam 

sido julgadas e condenadas, das quais 47% estavam aprisionadas a mais de 90 

dias25. No que se refere ao tempo total de pena da população condenada, esta 

informação estava disponível para 63% desta população, das quais 77% foi 

condenada a pelo menos quatro anos de prisão25. 

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro são os 

que concentram a maior parte da população carcerária (56,5%). São Paulo se 

destaca por apresentar a maior população, com 240.061 pessoas em 2016, o 

que equivale a 33% do total, e ainda, 108.902 vagas em déficit, o que representa 

30,3% do déficit do país25. 

Quanto ao perfil sociodemográfico da população prisional brasileira, 

91,6% eram do sexo masculino, 55% tinham entre 18 e 29 anos de idade, 64% 

eram da cor negra (enquanto que na população geral 53% são da cor negra110) 

e 61% eram analfabetos ou tinham ensino fundamental incompleto25. 

No que se refere aos tipos de crime tentado/consumado, entre as 

mulheres, 62% estão em situação de privação de liberdade por tráfico; e entre 

os homens, 26% por tráfico e 26% por roubo25. 
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1.1.2.2 Situação epidemiológica da tuberculose nas prisões  

 

Em muitos países do mundo, as prisões são reconhecidas como locais 

importantes para a exposição, reativação e morbidade por TB31,32,111,112. Isso 

ocorre por um conjunto de fatores, incluindo aqueles relacionados aos indivíduos 

e ao confinamento, como também ao acesso aos serviços de saúde e condutas 

para o controle de infecções32,113. 

Globalmente, a ocorrência de casos de TB nas instituições correcionais é 

significativamente maior quando comparada com as da população geral. Em 

uma revisão sistemática de 45 artigos publicados entre os anos de 1992 a 2014, 

constatou-se que a prevalência de TB nas prisões foi de 3 a 1000 vezes16 a da 

população geral. Uma metanálise com 29 estudos publicados entre 1997 e 2016 

revelou uma estimativa de prevalência combinada na PPL de 2% (IC95% 0,02-

0,02; p<0,001) e essa foi maior quanto maior a prevalência de TB na população 

geral31. Outra revisão analisando 52 estudos publicados entre 1993 e 2011, 

identificou uma prevalência de 1913/100 mil encarcerados. Essa prevalência, 

entretanto, variava entre 179/100 mil encarcerados (IC95% 59 - 332) em países 

desenvolvidos das Américas e 4.054/100 mil encarcerados (IC95% 2114 - 5995) 

em países de baixo e médio desenvolvimento da Europa112. 

O Brasil apresenta elevada ocorrência de TB na PPL, semelhante ao 

restante do mundo. Em 2016, o coeficiente de incidência de TB ativa na PPL foi 

23,7 vezes (890/100 mil encarcerados-ano) o da população não prisional 

(37,6/100 mil pessoas-ano)56. 

Em 2018, no país, entre os casos novos de TB com 18 anos e mais, 11% 

ocorreram na PPL. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentraram 
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respectivamente 29,5% (n=2196) e 16,0% (n=1187) desses casos (Figura 4)56. 

Em termos de importância relativa para a carga da doença no estado, no Mato 

Grosso do Sul 29,3% dos casos novos maiores do que 18 anos foram na PPL 

(Figura 4)56. 

 

Figura 4- Distribuição do percentual de casos novos de tuberculose na 

população privada de liberdade pelo total de casos do país e da Unidade 

Federada, 2018. 

Abreviações: PPL, população privada de liberdade; TB, tuberculose. 
Fonte: Datasus. Informações em saúde: tabnet. Acesso em 19 de março de 2019. 

 

Em relação às taxas de frequência da doença, em Dourados no Mato 

Grosso do Sul a prevalência de TB em um presídio foi de 400/100 mil 

encarcerados114 e em São Paulo capital, foi de 1029,5/100 mil encarcerados115. 

No Rio de Janeiro capital, a prevalência foi de 4600/100 mil e o coeficiente de 

incidência de 2700/100 mil116. Em Charqueadas no sul do país, os coeficientes 

de prevalência e incidência foram respectivamente de 4960 e 3789/100 mil 

encarcerados117. Ainda no sul do país, em Porto Alegre, a prevalência foi de 

1898/100 mil encarcerados30.  

Os diferentes valores observados nesses locais podem estar relacionados 

à utilização de metodologias distintas para o rastreamento. Além disso, fatores 
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como a heterogeneidade das condições ambientais e de acesso aos serviços de 

saúde nesses presídios, e vulnerabilidades sociais da população no entorno dos 

presídios também podem contribuir para essas diferenças.  

Nas prisões, altas prevalências de TBDR já foram relatadas 

especialmente nos países Europeus. A maioria desses estudos esteve focada 

na identificação de casos de MDR nas prisões devido a sua maior frequência em 

relação às demais formas de resistência. Um inquérito realizado em unidades 

prisionais em 2001 na Região Europeia identificou as seguintes prevalências de 

MDR entre os casos novos de TB: 50% na Estônia, 18% no Azerbaijão e 14,0% 

na Letônia118. Na Rússia, os resultados obtidos para MDR foram de 13%119, 

37,3%120 e 71,2%121. Nos Estados Unidos das Américas, 36% apresentaram 

MDR em uma unidade prisional122.  

Já no Brasil, em comparação ao restante do mundo, a prevalência de 

MDR nos presídios é menor, assim como na população geral2. No município de 

São Paulo, um estudo de rastreamento sistemático de TB em uma unidade 

prisional, identificou que 9,5% dos casos de TB eram MDR123. Outro estudo com 

metodologia semelhante encontrou 6% de casos de TBDR em um presídio em 

Porto Alegre30. 

Os principais fatores relacionados à TBDR nas prisões são a baixa 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, prescrição inadequada do 

tratamento, e para alguns desses países, o custo dos medicamentos ao privado 

liberdade, cujo acesso não é gratuito111,119. No caso do Brasil, uma vez que o 

tratamento para a TBDR é gratuito, os desafios encontrados são semelhantes 

aos da TB sensível, como a dificuldade em se completar o tratamento devido às 
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altas taxas de transferência entre as unidades prisionais, o uso de substância 

como drogas ilícitas e álcool e serviços de saúde inadequados52,124. 

 

 

1.1.2.3 Fatores associados à tuberculose na população privada de 

liberdade 

 

Nas prisões, assim como na população geral, fatores individuais e 

contextuais favorecem o adoecimento por TB, incluindo àqueles relacionados ao 

confinamento. Entre os individuais relacionados ao hospedeiro, se destacam a 

imunossupressão (ex.: HIV), tabagismo e o consumo abusivo de álcool e drogas 

ilícitas118,119,125,126. Soma-se ainda que a adoção de comportamentos de risco, 

como uso de drogas injetáveis e sexo sem proteção são mais prevalentes em 

prisões localizadas em diversos países e ambos contribuem para a infecção pelo 

HIV127,128. Em consequência, no mundo, a prevalência de coinfecção TB-HIV nos 

presídios é frequentemente superior à da população não prisional32,49,127. 

No entanto, no Brasil, no período de 2009 a 2014 a prevalência de 

coinfecção TB-HIV entre os encarcerados foi de 15,9% enquanto que na 

população não prisional foi de 17,4%114. Em 12 presídios do estado do Mato 

Grosso do Sul, o percentual de coinfecção TB-HIV foi de 1,3% em 2013129, 

enquanto que nesse mesmo ano, na população não prisional do estado, este 

percentual foi de 15,4%56. Em um presídio em Porto Alegre, a prevalência de 

coinfecção entre os identificados com TB foi de 9,2% em 201430, e na população 

não prisional foi de 27,9%56. Cabe ressaltar que a testagem para o HIV no estado 

do Mato Grosso do Sul e em Porto Alegre foi semelhante nesses grupos e 
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superior a 85%. Acrescenta-se ainda que em 2014, nos municípios que tinham 

pelo menos uma unidade prisional, a média da coinfecção TB-HIV na PPL foi de 

7,7% (DP=17,1) e na não prisional, 9,4% (DP=13,1). Nesses municípios, a média 

de casos novos de TB testados para o HIV foi 70,0% na população não prisional 

e 74,5% na prisional56. 

Existem ainda aqueles relacionados às condições do encarceramento que 

propiciam a má-nutrição, estresse e ansiedade75–78,125,130. Como consequência 

dos fatores anteriores, a TB está relacionada ao tempo de 

encarceramento119,125,131–137. 

Quanto à abordagem no nível populacional, as questões operacionais 

como serviços de saúde inadequados, a falta de busca de casos de TB, 

dificuldades em identificar os contatos, tratamento inadequado, elevada 

proporção de transferência entre os presídios, e baixa implementação das 

medidas de controle de infecção já foram associados à incidência da TB nos 

presídios16. Essas ações, quando são implementadas corretamente, geram 

algum impacto na transmissão e incidência da doença, no entanto, parecem não 

ser suficientes para o seu controle17,37,38. Nesse sentido, somam-se a esses 

fatores contextuais de risco para a TB nos ambientes prisionais, as condições 

ambientais das prisões como a superlotação da cela e ventilação 

inadequada17,40,125,138.  
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1.1.2.4 Condições ambientais: lotação e ventilação 

 

Na condição de confinamento, como é o caso dos presídios, a lotação e 

a ventilação, ganham importância para o controle da TB por serem condições 

passíveis de intervenção. Além disso, em comparação à população geral os 

níveis de aglomeração e densidade apresentam-se exacerbados nos ambientes 

prisionais.  

A maioria dos estudos que avaliaram esses fatores realizaram 

investigações exploratórias que tinham como objetivo identificar os fatores de 

risco para a TB39–42. Outros utilizaram abordagens para modelar a transmissão 

da TB e o impacto da melhoria de intervenções17,21,37,38. O Quadro 1 apresenta 

uma descrição desses estudos e seus principais resultados quanto às condições 

ambientais. 

A superlotação no contexto das prisões ocorre quando a ocupação da 

unidade prisional está superior à sua capacidade, que geralmente é 

representada pelo número de leitos em uma cela. No entanto, existem outras 

formas de representar a superlotação, conforme estudos que serão 

apresentados a seguir. Nesses trabalhos, as diferentes medidas de superlotação 

estiveram diretamente associadas com o aumento da probabilidade de contato 

de susceptíveis com fontes de infecção de TB37.  

Em São Petersburgo na Rússia, apresentaram maior chance para a TB, 

indivíduos que estavam em celas em que a razão de pessoas por vagas era de 

dois (OR ajustada 6,1; IC95% 1,8–26,4)40. Na República de Camarões, na África, 

pessoas que estavam em celas com menos do que 1,5 m2 por pessoa 

apresentaram maior chance para TB (OR ajustada 4,9; IC95% 1,5-16,1)41. Em 
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Mbujo-Mayi na República Democrática do Congo, apresentaram uma OR 

ajustada de 9,8 (IC95% 3,1–31,6) indivíduos que estavam em celas com ≥50 

pessoas/ 40 m2 versus ≤50 pessoas/ 40 m2 42. Na Etiópia, indivíduos que 

estavam em celas com mais de 100 pessoas em comparação com menos do 

que 50 pessoas apresentaram maior chance de terem TB (OR ajustada 3,32; 

IC95% 3,29-8,51)39. 

Adicionalmente, segundo estudos de modelagem matemática, na África 

do Sul o aumento do espaço da cela por pessoa para 5,4 m2, reduziria a 

probabilidade de transmissão de TB em 50%37. Em um presídio na Malásia, a 

redução da superlotação de seis a quatro pessoas por cela e o aumento da taxa 

de ventilação de dois para 12 trocas de ar por hora, combinados com qualquer 

estratégia de tratamento, reduziria a prevalência de TB de 7,08% para 0,98% em 

uma prisão com baixa rotatividade de presos e média de três anos de 

permanência38. 

No que se refere à ventilação, na Etiópia, identificou-se entre outros 

fatores de risco, que indivíduos em celas com janelas sempre fechadas em 

comparação às celas com janelas abertas apresentaram maior chance para TB 

(OR ajustada 11,28; IC95% 2,25-56,7)39.  

Outra abordagem para o estudo sobre a ventilação na dinâmica de 

transmissão e adoecimento por TB em presídios utilizaram a equação de Wells-

Riley139,140 e adaptações. Esta equação é derivada de um modelo de 

transmissão que já foi aplicado a uma ampla gama de cenários de 

transmissão141–143.  

Um desses estudos realizado na África do Sul em um presídio na Cidade 

do Cabo estimou que o aumento do m2 por pessoa para 3,4 m2/pessoa e 5,4 
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m2/pessoa reduziria a transmissão em 30% e 50%, respectivamente37. Na região 

Centro-Oeste do Brasil, um estudo modelou o risco de transmissão da TB com 

as características arquitetônicas e as taxas de ventilação, medindo os níveis de 

dióxido de carbono exalado (CO2)17. Na ausência de intervenções, o risco 

mediano de infecção projetado foi de 78,0% durante um período de seis meses. 

A melhorias da ventilação para os padrões da OMS diminuiria a transmissão em 

38,2%, enquanto que a otimização da ventilação cruzada reduziria a transmissão 

em 64,4%17. Conforme já apresentado, em um presídio na Malásia, melhoria nas 

condições de ventilação ao lado de outras estratégias também reduziria a 

prevalência de TB38. 
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Quadro 1- Principais características dos estudos reportados na literatura sobre a associação das condições ambientais de prisões 

na ocorrência de tuberculose, 2007 a 2018. 

Autores Objetivo 
Tipo de estudo, local e 
população 

Método Principais resultados 

Lobacheva et 
al., 200740 

Identificar fatores de risco para 
TB ativa 

Caso controle; dois presídios 
de São Petersburgo (Rússia); 
57 casos e 57 controles 

Rastreamento por sintomas 
Razão de pessoas por vagas de dois vs. Uma= 
OR ajustada 6,1; IC95% 1,8–26,4 

Johnstone-
Robertson et 
al., 201137 

Explorar a interação entre as 
condições de encarceramento e 
as medidas de controle da TB  

Modelagem; um presídio da 
Cidade do Cabo (África do 
Sul); 3200 pessoas presas 

Equação de Wells-Riley e 
probabilidade de contatos para 
estimar a probabilidade de 
transmissão de TB. Dados 
ambientais coletados dos arquivos 

Risco de transmissão de TB anual= 90% 
Risco de transmissão com a implementação das 
recomendações nacional (3,4m2/ pessoa=30%) e 
internacional (5,4m2/ pessoa=50%) 

Noeske et al., 
201141 

Avaliar a atividades de controle 
da TB nos presídios por meio da 
prevalência de não detectados 

Transversal; um presídio de 
Camarões (África); 3219 
rastreados, 40 detectados 

Rastreamento por tosse de uma 
semana ou mais 

Celas com < 1,5m2 por pessoa vs. ≥ 1,5m2 por 
pessoa =OR 4,9; IC95% 1,5-16,1 

Urrego et al., 
201517 

Explorar a probabilidade de 
infecção entre os presos que 
compartilhavam as celas com 
um caso de TB, e projetar o 
impacto de intervenções 

Modelagem; três presídios do 
Mato Grosso do Sul (Brasil); 
presídio 1=255, presídio 2= 
155 e presídio 3= 208 

Equação de Wells-Riley e 
probabilidade de contatos para 
estimar a probabilidade de 
transmissão de TB. Dados 
ambientais coletados nas 141 celas 

Risco de infecção de TB em 6 meses= 78% 
Melhoria das condições de ventilação redução de 
38,2% 
Ventilação cruzada redução de 64,4% 

Gebrecherkos 
et al., 201639 

Identificar fatores de risco para 
TB ativa 

Transversal; um presídio de 
Gondar (Etiópia); 282 
suspeitos, 15 detectados 

Rastreamento por tosse de duas 
semanas ou mais 

Celas com > 100 pessoas vs. ≤50= OR ajustada 
3,32; IC95% 3,29-8,51 
Janelas nunca abertas vs. sempre abertas= OR 
ajustada 11,28; IC95% 2,25–56,7 

Kalonji et al., 
201642 

Identificar fatores de risco para 
TB ativa 

Transversal; um presídio 
Mbujo-Mayi (República 
Democrática do Congo); 733 
rastreados, 130 detectados 

Rastreamento por sintomas 
Celas ≥50 pessoas/ 40 m2 vs. <50 pessoas/ 40 
m2= OR ajustada 9,8; IC95% 3,1–31,6 

Naning et al., 
201838 

Simular os efeitos das 
estratégias de tratamento da TB 
e das condições ambientais na 
prevalência de TB 

Modelagem; um presídio na 
Malásia 

Modelo determinístico de 
transmissão 

Prevalência de TB aumenta 8,8% a cada 10 
anos  
Reduzir lotação de 6 para 4 pessoas por cela, e 
aumentar ventilação de 2 para 12 trocas de ar 
por hora combinada com estratégia de 
tratamento, redução da prevalência de TB de 
7.08% para 0,98% 
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Como limitações desses estudos destaca-se que os que investigaram os 

fatores de risco foram exploratórios e incluíram uma ou duas unidades prisionais, 

com uma população de 40 a 130 casos de TB, o que não permitiu estimar as 

medidas de associação com adequada precisão. Além disso, utilizaram os 

métodos tradicionais de procedimentos para os modelos múltiplos de regressão 

que apresentam limitações. A TB e o encarceramento estão intrinsicamente 

relacionados a determinantes sociais, representando fenômenos complexos 

biossociais. Para esses modelos complexos, os gráficos acíclicos dirigidos 

(GAD) se apresentam como uma ferramenta útil que auxiliam na identificação de 

um conjunto mínimo de variáveis de ajuste, minimizando a possível introdução 

de vieses tais como o atribuível aos colisores144. 

Já aqueles que modelaram a transmissão da doença, a maioria não 

contou com a coleta de dados empíricos sobre as condições ambientais das 

celas, ou variabilidade dos dados por terem incluído no máximo três unidades 

prisionais. 

 Por fim, as pessoas encarceradas frequentemente estão em 

transferência para diferentes unidades prisionais, e, portanto, mudando suas 

exposições contextuais à TB. Por isso, a avaliação da associação das condições 

ambientais no risco de TB deveria considerar os tempos e a variação na 

exposição. 

No entanto, esses estudos sinalizam sobre a importância das condições 

ambientais, bem como o efeito das melhorias dessas condições na ocorrência 

da doença. Isso aponta para a relevância desses fatores no controle da doença 

nesses ambientes de elevado risco. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a elaboração da presente tese em decorrência da busca do 

preenchimento de lacunas sobre a importância da população prisional no nível 

contextual na incidência da TB; e ainda sobre a estimação do impacto das 

exposições às unidades prisionais na incidência global e sua variação segundo 

a desigualdade da distribuição de renda. O estudo destas relações poderá apoiar 

a definição de estratégias prioritárias que visam controlar a endemia de TB nos 

territórios.  

Além disso, esta tese se propôs a quantificar a magnitude de 

determinantes da doença que são passíveis de modificação, como é o caso das 

condições ambientais. Isso permitirá orientar intervenções para mitigar o efeito 

desta exposição sobre a saúde das populações. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a associação entre o encarceramento e o risco de TB ativa no 

Brasil.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar um conjunto de macrodeterminantes socioeconômicos 

associados à incidência da TB nos municípios brasileiros, dentre eles, a 

proporção de PPL no total da população do município; e avaliar o papel 

da aglomeração intradomiciliar como um potencial mediador da 

associação entre os determinantes socioeconômicos e a incidência da TB. 

• Quantificar a importância relativa da exposição às prisões na incidência 

de TB e avaliar sua interação com a desigualdade da distribuição de renda 

nos municípios brasileiros. 

• Estimar o efeito dos fatores ambientais no tempo até o diagnóstico de TB 

ativa no Estado de São Paulo entre as pessoas encarceradas que 

desenvolveram esta doença.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

 

Para o desenvolvimento dos objetivos 1 e 2, foram realizados estudos 

ecológicos. O terceiro objetivo foi respondido por um estudo de coorte 

retrospectiva. 

 

 

3.2 ESTUDOS ECOLÓGICOS 

 

 

3.2.1 População dos estudos 

 

A população do estudo do primeiro objetivo foi composta pelo total de 

municípios brasileiros, que em 2010 somaram 5565 com 190.732.694 

habitantes1. Quanto ao objetivo 2, foram analisados os 954 municípios brasileiros 

com um total de 1424 unidades prisionais em 20142 e 85 milhões de pessoas 

com 18 anos ou mais de idade3. O quadro 2 apresenta as principais 

características desses estudos.  
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Quadro 2- Características dos estudos ecológicos. 

Características Objetivo 1 Objetivo 2 

Objetivo principal 

Identificar um conjunto de 
macrodeterminantes 
socioeconômicos associados à 
incidência da TB nos municípios 
brasileiros, dentre eles, a 
proporção de PPL no total da 
população do município 

Quantificar a importância relativa da 
exposição às prisões na incidência 
de TB e avaliar sua interação com a 
desigualdade da distribuição de 
renda nos municípios brasileiros. 

Objetivo 
secundário 

Avaliar o papel da aglomeração 
intradomiciliar como um 
potencial mediador da 
associação entre os 
determinantes socioeconômicos 
e a incidência da TB 

Calcular a fração atribuível à 
população do status de prisão 
sobre a incidência de TB 

Unidade de 
análise e 
população 

5565 municípios brasileiros 
954 municípios brasileiros que 
possuem presídios 

Fonte de dados Sinan, IBGE, Atlas de Desenvolvimento Humano e Infopen 

Ano de estudo 2010 2014 

Principais medidas 
estimadas 

Razões de taxas de incidência 
Razões de taxas de incidência  
Fração atribuível à população 

Análise 
Multinível com regressão 
binomial negativa 

Regressão binomial negativa e 
análise de sensibilidade com 
multinível 

Abreviações: IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Infopen, Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias; PPL, população privada de liberdade; Sinan, Sistema 
de informação de Agravos de Notificação; TB, tuberculose. 

 

 

3.2.2 Fonte de dados 

 

No objetivo 1 os casos incidentes de TB de todas as formas clínicas 

diagnosticados em 2010, independentemente do esquema de tratamento e 

situação de resistência aos fármacos para o tratamento da TB, foram extraídos 

do Sinan4. A proporção de pessoas presas no município foi calculada com a 

estimativa da PPL para o ano de 2010, a partir dos dados do Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias realizado em 20142, e das estimativas 

populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3. 
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Para o objetivo 2, utilizou-se a mesma fonte de dados para a obtenção do 

número de casos novos de TB de todas as formas clínicas nas populações 

prisional e não prisional com 18 anos ou mais4.  

Os dados da população total dos municípios foram extraídos do IBGE e 

da população prisional, do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias2 de 2014.  

Para ambos os estudos, uma vez que os casos de TB foram aqueles 

notificados no Sinan, adotou-se a definição do Ministério da Saúde de casos 

novos e confirmados pelos critérios laboratorial e clínico (tópico 1.1.1.1). 

Os fatores socioeconômicos de ambos os estudos foram obtidos do censo 

demográfico3 e do Atlas de Desenvolvimento Humano5. Para o objetivo 1 foram 

utilizados os dados do último censo, que ocorreu em 2010. Quanto ao objetivo 

2, foram calculadas estimativas dos indicadores socioeconômicos para o ano de 

2014.   

 

 

3.2.2.1  Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

 

O Sinan foi implantado em 1993 e é um sistema que consolida 

informações sobre a notificação de doenças e agravos que ocorrem no território 

nacional definidos na Lista de Doenças de Notificação Compulsória6. Esta lista é 

composta por 48 doenças e agravos7 selecionados segundo os critérios de 

magnitude, vulnerabilidade e transcendência8. É o caso da TB, cuja notificação 

ocorre por meio da Ficha de notificação/investigação de tuberculose (Anexo I). 



70 
 

 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que em 2017 foram 

detectados no Brasil e notificados no Sinan 87% dos casos de TB do país9. Esse 

percentual revela uma elevada cobertura do sistema, quando considerada as 

proporções continentais e heterogeneidade socioeconômica do país. 

 

 

3.2.3 Variáveis do estudo 

 

No estudo do objetivo 1, a taxa de incidência de TB/100 mil pessoas-ano 

por município foi analisada como variável dependente.  

Foram analisadas as seguintes variáveis independentes individuais: sexo 

(feminino e masculino), idade (0 a 14, 15 a 59 e 60 anos e mais) e raça/cor 

categorizada em negros (pretos e pardos) e não negros (brancos, amarelos e 

indígenas). 

As variáveis independentes do nível contextual dos municípios analisadas 

foram: IDH; renda média domiciliar per capita; Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita; proporção de extremamente pobres/pobres/vulneráveis à pobreza; 

coeficiente de Gini; taxa de desemprego; proporção de analfabetismo; 

aglomeração intradomiciliar; densidade populacional; proporção de população 

privada de liberdade; regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul); mortalidade infantil/1000 nascidos vivos; expectativa de vida ao nascer; 

cobertura da atenção básica e taxa de incidência de Aids/100 mil pessoas-ano. 

No objetivo 2, analisou-se a taxa de incidência de TB/100 mil pessoas-

ano segundo população prisional e não-prisional. O coeficiente de Gini foi 

considerado o indicador que representou a desigualdade da distribuição de 
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renda. Ademais, foram analisados os seguintes indicadores socioeconômicos: 

IDH, renda média domiciliar per capita, PIB per capita, taxa de desemprego e 

aglomeração intradomiciliar. Por fim, também foi considerada a taxa de 

incidência de Aids/100 mil pessoas-ano. Essas covariáveis foram selecionadas 

por já terem sido associadas à incidência da TB em estudos internacionais10 e, 

principalmente, brasileiros11,12. Mais especificamente, em um desses estudos11, 

que foi realizado no Brasil, que respondeu ao objetivo 1 da presente tese, foram 

esses os indicadores socioeconômicos que apresentaram associação com a 

incidência da TB em um modelo explicativo, considerando seu efeito total.  

As variáveis independentes que foram analisadas nesses dois estudos, 

suas definições e respectivas fontes de dados estão no quadro 3. 

 

 

Quadro 3- Variáveis independentes, definições e inclusão nos estudos dos 
objetivos 1 e 2. 

Categoria Variáveis Definição Objetivo 

Renda 

Renda média 
domiciliar per capita 
($)1 

Soma dos rendimentos mensais dos 
moradores do domicílio, pelo número 
de seus moradores  

1 e 2 

Produto Interno 
Bruto per capita ($)1 

Soma dos bens do município, pelo 
total da população do município 

1 e 2 

Desenvolvimento 
humano* 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal -
IDHM2 

Média geométrica dos índices das 
dimensões longevidade, educação e 
renda, com pesos iguais 

1 e 2 

Distribuição de 
renda 

Coeficiente de Gini 
(%)1 

Grau de desigualdade na distribuição 
de indivíduos segundo a renda 
domiciliar per capita. Varia de 0, total 
igualdade, a 1, total desigualdade 

1 e 2 

Proporção de 
extremamente 
pobres (%)2 

% dos indivíduos com renda 
domiciliar per capita igual ou inferior 
a R$70,00 mensais ($40), em reais 
de agosto de 2010 

1 

Proporção de 
pobres (%)2 

% dos indivíduos com renda 
domiciliar per capita igual ou inferior 
a R$140,00 mensais ($80), em reais 
de agosto de 2010 

1 

Proporção de 
vulneráveis à 
pobreza (%)2 

% dos indivíduos com renda 
domiciliar per capita igual ou inferior 
a R$255,00 mensais ($145), em 
reais de agosto de 2010, equivalente 
a 1/2 salário mínimo 

1 
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Quadro 3- Variáveis independentes, definições e inclusão nos estudos dos 
objetivos 1 e 2. 

Categoria Variáveis Definição Objetivo 

Educação 

Proporção de 
analfabetismo na 
população de 18 
anos ou mais (%)2 

% das pessoas analfabetas (que não 
sabe ler nem escrever um bilhete 
simples) de um grupo etário, em 
relação ao total de pessoas do 
mesmo grupo etário 

1 
Proporção de 
analfabetismo na 
população de 15 
anos ou mais (%)1 

Ambiental/ 
habitação 

Aglomeração 

intradomiciliar (%)2 

Razão entre a população que vive 
em domicílios particulares 
permanentes com densidade 
superior a 2 (razão entre o total de 
moradores do domicílio e o número 
total de dormitórios) e a população 
total residente em domicílios 
particulares permanentes, 
multiplicado por 100  

1 e 2 

Densidade 
demográfica 
(hab./km2)1 

Razão entre a população de um 
determinado município por sua área 
em quilômetros quadrados  

1 

Saúde 

Mortalidade infantil 
(/1000 nascidos 
vivos)2 

Risco de um nascido vivo morrer 
durante o seu primeiro ano de vida 
em cada 1.000 nascidos vivos 

1 

Esperança de vida 
ao nascer (anos)2 

Número médio de anos que as 
pessoas deverão viver a partir do 
nascimento, se permanecerem 
constantes ao longo da vida o nível e 
o padrão de mortalidade por idade 
prevalecentes em 2010 

1 

Cobertura de 
atenção básica (%)3 

Estimativa da população coberta por 
equipes de atenção básica 

1 

Incidência de 
Aids** 

Taxa de incidência 
de Aids (/100 mil 
pessoas-ano)4 

Número de casos novos de Aids de 
um município pela sua população 
multiplicado por 100 mil 

1 e 2 

Emprego 
Taxa de 
desemprego (%)1 

Relação entre o número de pessoas 
desocupadas (procurando trabalho) 
e o número de pessoas 
economicamente ativas num 
determinado período de referência, 
multiplicado por 100 

1 e 2 

População 
privada de 
liberdade 

Proporção de 
população privada 
de liberdade no 
município (%)5 

Razão entre o total de pessoas 
presas no município pelo total de 
habitantes no município, multiplicado 
por 100 

1 

Fonte: 1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2Atlas de Desenvolvimento Humano do 
Brasil; 3Departamento de Atenção Básica, Ministério da Saúde; 4Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação; 5Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Ministério da 
Justiça. 
*Longevidade: expectativa de vida; educação: número médio de anos de educação recebidos 
durante a vida por pessoas a partir de 25 anos, e expectativa de anos de escolaridade para 
crianças na idade de iniciar a vida escolar; renda: Renda Nacional Bruta per capita. 
**Os dados sobre morbidade por Aids por terem sido extraídos do Sinan, adotam os critérios de 
definição de caso do Ministério da Saúde que são os critérios de Caracas13 e do Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) adaptado e excepcional para óbito14. 
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3.2.4 Organização do bando de dados 

 

Partindo-se da lista de 5565 municípios no objetivo 1 e 954 municípios no 

objetivo 2 foram agregados o total de casos novos de TB (todas as formas). Em 

seguida, a esse banco de dados, foram relacionadas as demais covariáveis de 

cada estudo. Para a junção do total de casos novos de TB e dos indicadores aos 

municípios, foi utilizado o código do município do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística3. 

 

 

3.2.5 Análise dos dados 

 

As variáveis independentes do objetivo 1 foram descritas por média, 

desvio padrão (DP), mediana e valores mínimos e máximos, e do objetivo 2 por 

mediana e intervalo interquartílico (IIQ).   

 

 

3.2.5.1 Objetivo 1 

 

No objetivo 1, as variáveis quantitativas foram padronizadas subtraindo-

se a média e dividindo-se pelo DP ([X- média]/DP). A partir de um modelo 

conceitual sobre os determinantes socioeconômicos da incidência da TB (Figura 

5), cada uma das variáveis contextuais foi avaliada em modelos de regressão 

independentes ajustados para as variáveis individuais (sexo, idade e raça). 

Utilizamos a regressão binomial negativa devido à superdispersão dos dados 
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contextuais dos municípios. Os modelos foram do tipo multinível para considerar 

os níveis individual (sexo, idade e raça) e contextual dos municípios. Essa 

análise estimou as razões de taxa de incidência (RTI), uma vez que foram 

modelados dados de contagem de casos considerando como população sob 

risco a estimada na metade do ano. Nesses modelos, variáveis com valor de 

p<0,10 foram analisadas em uma matriz de correlação e dentre aquelas com 

forte correlação (> 0,60), foram selecionadas as com maior nível de significância 

na associação com a incidência de TB.  

No modelo múltiplo, variáveis com valor de p<0,05 foram consideradas 

estatisticamente associadas à incidência e preservadas no modelo. As variáveis 

individuais e a região geopolítica foram mantidas no modelo como potenciais 

confundidoras. 
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Figura 5- Modelo conceitual da associação das variáveis contextuais1 com a 

taxa de incidência da tuberculose e o potencial papel mediador das condições 

ambientais e de habitação. 

1O círculo azul representa um potencial mediador. O círculo amarelo o desfecho de interesse. As 
flechas em preto representam associações diretas, e as cinzas, indiretas. 

2No nível individual, fatores socioeconômicos já estiveram associados ao encarceramento. No 
entanto, no nível contextual, representado neste modelo, o que se pretende retratar é o aspecto 
operacional de existir ou não um presídio no município, e o percentual de sua população em 
relação ao total de habitantes do município. 

 

 

Para avaliar o potencial efeito de mediação da aglomeração 

intradomiciliar sobre a associação das variáveis socioeconômicas com a taxa de 

incidência de TB, foi utilizado o teste de Sobel. Considerou-se como mediador 

uma variável que se encontra na via causal entre uma variável independente e 

uma variável dependente; e que causa variação na variável dependente, e ela 

mesma varia pela variável independente15,16. Operacionalmente, quando um 

mediador é incluído em um modelo de análise de regressão com a variável 

independente, o efeito da variável independente é reduzido e o efeito do 

mediador permanece significativo15,16. 

 

Fatores 

socioeconômicos 

Saúde 

Aglomeração 

intradomiciliar 
Taxa de detecção 

de Aids 

Taxa de 

incidência 

de TB 

População privada 

de liberdade
2
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3.2.5.2 Objetivo 2 

 

Por meio de uma análise exploratória da associação entre estar exposto 

às prisões e a incidência de TB em decis do coeficiente de Gini, identificamos 

que o maior decil (valores entre 0,59 e 0,74) exibiu uma RTI menor que os 

demais estratos, cujas RTI foram semelhantes. Sendo assim, optamos por 

analisar essa variável dicotomizando-a em <0,60 e ≥0,60. 

Desenvolvemos um gráfico acíclico dirigido (GAD) para identificar um 

conjunto mínimo de variáveis de ajuste sobre a associação da taxa de incidência 

de TB com a exposição às prisões, e sua interação com a desigualdade da 

distribuição da renda. O coeficiente de Gini esteve correlacionado com as demais 

variáveis socioeconômicas (Spearman> 0,60), com exceção da renda média 

domiciliar per capita e da taxa de desemprego. As variáveis correlacionadas 

foram consideradas potenciais proxies das condições socioeconômicas 

associadas ao desfecho pela mesma via causal17,18. Assumiu-se ainda a 

possibilidade de uma causa comum não medida da taxa de incidência de Aids e 

a exposição às prisões; bem como a aglomeração intradomiciliar como um 

mediador11. Com isso, o conjunto mínimo de variáveis para ajuste foi a taxa de 

desemprego e a taxa de incidência de Aids. 

Nós avaliamos as associações usando regressão binomial negativa 

devido à superdispersão dos dados. Primeiramente, foram realizadas análises 

separadas por população (não prisional e prisional). Posteriormente, agrupando 

essas duas populações, analisamos a interação entre o coeficiente de Gini 

(≥0,60 versus <0,60) e a exposição às prisões na incidência de TB em um 

modelo múltiplo. Uma análise multinível também foi realizada, pois as 
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populações prisional e não prisional do mesmo município compartilhavam o 

mesmo contexto19. 

Para avaliar a interação na escala multiplicativa nós calculamos a razão 

das RTI17 e na escala aditiva, o excesso de risco devido à interação (RERI)16. 

Nós consideramos como uma interação positiva nas escalas multiplicativa e 

aditiva, respectivamente, se a razão da RTI>1 e se o RERI>0.  

A fração atribuível à população (FAP) do status de prisão sobre a 

incidência de TB foi calculada tanto no nível municipal (valor bruto para cada 

município) quanto para as categorias de Gini (estimativas derivadas dos modelos 

múltiplos).  

Adicionalmente, para identificar o fator mais importante explicativo da 

variabilidade da FAP, calculamos as correlações de Spearman da FAP com a 

prevalência de presos na população do município, bem como com a RTI, com 

IC95% corrigido e estimado por 1000 replicações de Bootstrap. Considerou-se 

que a magnitude do coeficiente de Spearman era uma medida da variabilidade 

da FAP que depende da variabilidade da prevalência da exposição e da força de 

associação. 
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3.3  ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVA 

 

 

3.3.1 População de estudo 

 

A população do estudo foi composta pelos casos novos de TB (todas as 

formas) na PPL das unidades prisionais do estado de São Paulo, diagnosticados 

em 2014 e 2015 e notificados no Sistema de Notificação e Acompanhamento 

dos Casos de Tuberculose (TBWEB) como privados de liberdade 

independentemente do regime de cumprimento de pena.   

 

 

3.3.1.1 Critérios de exclusão 

 

As pessoas encarceradas não representam a estrutura demográfica e 

social da população geral devido a diferenças sociodemográficas e de exposição 

a outros fatores de risco para a TB20–27. Com isso, os determinantes para o 

adoecimento por TB entre os presos podem diferir da população geral e da 

população geral de TB28,29.  

Em consequência, no momento do encarceramento esses podem já estar 

infectados ou doentes. Ademais, a probabilidade de, ao entrar na prisão, um 

indivíduo se infectar e progredir para TB clinicamente reconhecível durante as 

primeiras semanas é relativamente baixa30. Sendo assim, casos de TB 

identificados na entrada do sistema prisional não deveriam ser atribuídos à 
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exposição dos presídios e sim às exposições prévias (externas ou de 

encarceramentos anteriores).  

Casos prevalentes na entrada do sistema prisional são mais 

provavelmente reconhecíveis dentro de um intervalo de tempo, quando se 

evidenciam os sintomas da doença; pois na inclusão ao sistema prisional podem 

permanecer não reconhecíveis mesmo se a triagem na porta de entrada fizer 

parte do procedimento de rotina30.  

Nesse sentido, o período de incubação da TB deve ser considerado na 

definição dos casos incidentes da doença para se identificar a qual exposição 

em particular deve ser atribuída a falha31. No entanto, o cálculo desse período 

para a TB representa um desafio devido a variabilidade no tempo (semanas a 

décadas)31–35.  

Baseados em simulações de modelos de transmissão com dados 

hipotéticos30, estudos que mensuraram a incidência da TB em prisões30,36,37 

excluíram os casos diagnosticados em até 90 dias após o encarceramento, pois 

os consideraram prevalentes. No presente estudo, devido à disponibilidade de 

dados sobre os períodos em que os privados de liberdade estavam fora do 

sistema prisional (ex.: liberdade provisória), comparamos a velocidade dos riscos 

de dentro e fora do sistema prisional para identificar o período no qual os casos 

seriam atribuíveis à exposição correspondente. Assim, definiu-se 122 dias como 

tempo de permanência mínimo para atribuir o caso de TB à unidade 

correspondente, estendendo até 30 dias após saída como tempo máximo. 

Considerando esses pontos de corte, do total de 3999 casos de TB com 

informações sobre as movimentações carcerárias, restaram para a análise 2259 



80 
 

 
 

(totalizando 18.996 movimentações carcerárias) para os quais consideramos 

que houve maior acurácia na classificação do período de exposição. 

 

 

3.3.2 Fonte de dados 

 

Foram utilizados os dados do TBWEB, do Sistema de Movimentação 

Carcerário (GSA) e de um questionário estruturado sobre as condições 

ambientais e de acesso aos serviços de saúde para TB. 

 

 

3.3.2.1 Sistema de Notificação e Acompanhamento dos Casos de 

Tuberculose (TBWEB) 

 

Dados sobre os casos novos de TB do Estado de São Paulo na PPL foram 

extraídos do TBWEB. Esse sistema tem como objetivo a vigilância 

epidemiológica e o monitoramento dos casos confirmados de TB no Estado de 

São Paulo38. É um sistema online, no qual os casos são cadastrados e 

acompanhados via internet durante todo o percurso da doença39. Os pacientes 

entram com registro único que contém todo o histórico clínico, o que permite o 

acompanhamento efetivo dos tratamentos e elimina quase que completamente 

as duplicidades de registro39.  

A qualidade da completitude dos dados do TBWEB fica evidente ao se 

analisar o desfecho de tratamento da TB. O tratamento dura no mínimo seis 

meses, e durante esse período, os pacientes podem ser transferidos entre os 
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serviços diversas vezes40. Sendo assim, o registro do desfecho de tratamento no 

sistema de informação apresenta uma considerável complexidade operacional, 

pois requer que os diferentes serviços que participaram do cuidado coletem este 

dado e o insiram no TBWEB.  Em 2017, mesmo com a maior carga de TB do 

país (24,9% dos casos novos), o Estado de São Paulo apresentou apenas 2,9% 

de casos sem o desfecho de tratamento registrado (ignorado, em branco ou 

transferidos), sendo o menor percentual do país41. 

Os dados desse sistema são exportados para serem incorporados a base 

de dados nacional do Sinan, sendo assim, adota-se para a definição de casos 

incidentes e confirmados o mesmo critério do Ministério da Saúde (tópico 

1.1.1.1). 

 

 

3.3.2.2 Sistema de Movimentação Carcerário (GSA) 

 

No GSA foram extraídos os dados sobre as movimentações carcerárias 

dos indivíduos diagnosticados com TB que estavam registrados no TBWEB. O 

GSA é um sistema de informação sobre a movimentação da população 

carcerária do Estado de São Paulo, administrado pelo Centro de Informação 

Gerencial da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e custodiado pela 

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp)42.  

Apesar das unidades prisionais serem reguladas, elas não são sistemas 

fechados, pois os indivíduos encarcerados entram e saem por diversos motivos 

(saídas temporárias em liberdade, liberdade provisória, livramento, abandono, 

transferência, apresentação judicial e atendimento médico). Nesse sistema 
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constam os registros das unidades prisionais das movimentações carcerárias 

(datas de entrada e saída de cada movimentação do indivíduo), bem como o 

regime e o motivo das entradas e saídas no sistema penitenciário do estado. 

 

 

3.3.2.3 Coleta de dados pelo questionário estruturado sobre as 

condições ambientais e de acesso aos serviços de saúde 

para TB 

 

O questionário estruturado que foi elaborado especificamente para este 

estudo, se baseou no “Formulário para avaliação das condições ambientais para 

o controle de tuberculose em unidades prisionais”43. A adaptação foi necessária 

para contemplar a variabilidade das questões estruturais das unidades prisionais 

do Estado de São Paulo, bem como para a inclusão de uma seção sobre o 

acesso aos serviços de saúde para a assistência à TB e HIV. 

Esse questionário aplicado no presente estudo incluiu perguntas 

relacionadas às dimensões das janelas e celas, e às ações prestadas à 

população prisional sobre o rastreamento e acompanhamento de pessoas 

diagnosticadas com a TB (Anexo II). Foram convidadas a participar do estudo as 

163 unidades prisionais ativas em 2016 e a coleta de dados foi realizada no 

período de maio de 2016 a agosto de 2017.  

Para a organização da coleta de dados, considerou-se a divisão do 

sistema prisional do estado de São Paulo em suas cinco coordenadorias: 

Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba/Litoral, Noroeste, Central e Oeste. 

Os Coordenadores de Saúde Prisional (CSP) das coordenadorias foram 
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convidados para participarem da pesquisa como supervisores da coleta de 

dados. Com exceção das coordenadorias das regiões Noroeste e Oeste que 

foram supervisionadas por duas pesquisadoras, as demais aceitaram o convite 

de serem supervisoras da coleta de dados mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo III).  

Foi realizada uma prova piloto do questionário estruturado em três 

Centros de Detenção Provisória (CDP), duas penitenciárias e um Centro de 

Ressocialização (CR). Após as adequações no instrumento, o questionário foi 

aplicado por um funcionário da própria unidade prisional, podendo ser da área 

administrativa, segurança ou saúde, também mediante assinatura do TCLE. 

Para os dados populacionais e ambientais foi entrevistado o administrador da 

unidade prisional ou técnico administrativo, e para os dados sobre o acesso aos 

serviços de saúde, o diretor de saúde prisional ou profissional de saúde.  

Nesta etapa, 12 unidades prisionais recusaram participar da pesquisa, 

das quais nove alegaram não ter interesse e duas que não havia profissionais 

disponíveis para a coleta de dados. Além dessas recusas, até a data final da 

coleta de dados, 40 unidades não enviaram o questionário, apesar de terem sido 

realizadas pelo menos três tentativas, totalizando 52 recusas (31,9%).  

O total de 111 questionários foram recebidos dos quais 105 continham os 

dados ambientais. Assim que recebidos, os questionários eram revisados por 

duas pesquisadoras para a identificação de inconsistências e campos não 

preenchidos, e quando necessário, um novo contato com a unidade prisional era 

realizado para possíveis correções.  

Os questionários foram digitados por duas pesquisadoras de forma 

independente no software Excel. Os campos discordantes foram identificados 
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por uma revisão de correspondência automática (função PROCV) e esclarecidos 

pela verificação no questionário original. Os que permaneceram discordantes 

foram discutidos entre as duas pesquisadoras para se chegar a uma conclusão 

final.  

 

 

3.3.3 Organização do banco de dados 

 

De um total de 4112 casos novos de TB na PPL diagnosticados em 2014 

e 2015 e registrados no TBWEB, 3999 pacientes foram localizados no GSA, 

totalizando 113 perdas (2,7%) nesta etapa. Foi então realizado um 

relacionamento determinístico pelo número do prontuário entre o TBWEB e GSA, 

originando o banco de dados TBWEB-GSA em que os pacientes eram repetidos 

conforme o número de movimentações carcerárias que apresentaram no GSA, 

mantendo-se um código único para identificação de cada um deles. Não foram 

encontradas duplicidades de registros. Por fim, o banco de dados TBWEB-GSA 

foi relacionado com os dados dos questionários aplicados às unidades prisionais 

pelo código da unidade prisional.  

 

 

3.3.4 Variáveis do estudo 

 

A variável dependente foi o tempo até o diagnóstico de TB calculado a 

partir das datas de entrada na unidade prisional e de diagnóstico da TB.  



85 
 

 
 

Quanto às características ambientais das unidades prisionais, foram 

obtidas medidas derivadas das tomadas de medições das celas, janelas e portas 

e sua relação com a quantidade de pessoas presas para representar a ventilação 

e a lotação.  

 Para a ventilação foram calculadas as variáveis área de ventilação 

(portas e janelas) por pessoa (m2/pessoa) e volume da cela por pessoa 

(m3/pessoa). Para representar a lotação foram obtidas as seguintes variáveis: 

taxa de ocupação, área da cela por pessoa (m2/pessoa); taxa de ocupação por 

área da cela por pessoa (ocupação/[m2/pessoa]); taxa de ocupação por área da 

cela (ocupação/m2).  

Essas variáveis de exposição foram exploradas para avaliar a 

necessidade de transformações simples ou de categorização, calculando-se 

para seus decis as respectivas hazard ratio (HR) ajustadas.  

As covariáveis desse estudo foram: sexo, idade, raça, anos de estudo, 

circunstância de descoberta do caso (busca ativa e busca passiva), uso de raio-

X para rastreamento de TB na unidade prisional, forma clínica da TB, HIV, 

doenças associadas (diabetes, transtorno mental, alcoolismo, uso de drogas 

ilícitas e tabagismo).  

O registro do HIV é realizado na Ficha de notificação/investigação de 

tuberculose (Anexo I) do Sinan. Portanto, assumiu-se a utilização dos critérios 

de definição de caso de HIV pelo Ministério da Saúde13,14. 

Quanto às covariáveis relativas à movimentação carcerária, foram 

analisadas: regime de movimentação, tipo de unidade prisional, tempo 

acumulado de encarceramento prévio (anos) e ventilação cruzada (dois níveis e 

mesmo nível).  
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3.3.5 Análise dos dados 

 

Os indivíduos e as movimentações carcerárias foram descritos segundo 

as medianas do tempo de sobrevida das categorias das covariáveis.  

A análise de sobrevida seguiu o método de Kaplan-Meier, com o teste de 

log-rank para avaliar as diferenças nas probabilidades de sobrevida. O efeito 

total das condições ambientais no tempo até o diagnóstico da TB foi analisado 

com modelos de riscos de Cox estendido com a função cluster para considerar 

a dependência de um mesmo indivíduo entre as exposições de cada 

movimentação carcerária44–46. Nos modelos finais, optou-se por estratificar por 

covariáveis de ajuste que violaram o pressuposto de riscos proporcionais45,46.  

Os participantes foram seguidos desde o seu primeiro encarceramento 

até o desfecho de TB. Foram realizados modelos com o tempo de sobrevida até 

dois anos (730 dias) e até cinco anos (1825 dias).  

Para cada variável ambiental foi feito um modelo ajustado independente, 

uma vez que são variáveis potencialmente correlacionadas, pois 

conceitualmente apontam para o mesmo conceito (relação entre espaço e 

população pressa). O conjunto mínimo suficiente de variáveis de ajuste foi 

identificado a partir de um GAD em três propostas de ajuste (Modelo 1, 2 e 3). 

Esse diagrama causal teve 141 implicações testáveis as quais foram avaliadas 

com modelos de regressão segundo a natureza das variáveis testadas; e seus 

respectivos níveis de significância foram corrigidos para múltiplos testes com o 

método de Holm-Bonferroni47. Nenhuma dessas implicações foi rejeitada, o que 

sugere consistência entre o DAG e os dados47.  
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3.4 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

Para o desenvolvimento dos objetivos 1 e 2 da presente tese, não foram 

utilizados dados com a identificação dos pacientes e os dados estavam 

disponíveis em sites de acesso público. 

Para o objetivo 3, o acesso aos dados dos privados de liberdade que 

desenvolveram TB registrados no TBWEB e suas respectivas movimentações 

carcerárias contidas no GSA, foi feito por solicitação formal, respectivamente, ao 

Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo e à Secretaria de Administração Penitenciária. Para isso foram enviados 

o projeto contendo o objetivo e metodologia, bem como o “Termo de 

responsabilidade diante da cessão de base de dados nominais de sistema de 

informação” (Anexo IV).  

Os dados de identificação e identificáveis das bases de dados foram 

armazenados em um computador com senha individual, acessível apenas ao 

pesquisador principal. Após o relacionamento das bases de dados do TBWEB 

com o GSA, foram excluídos os dados de identificação e identificáveis dos 

pacientes, para posterior realização das análises estatísticas. 

Quanto à coleta de dados das unidades prisionais, o questionário 

estruturado só foi aplicado aos participantes que concordaram em participar da 

pesquisa por meio do TCLE (Anexo III). Também foram adotados procedimentos 

para manter as unidades prisionais participantes da pesquisa no anonimato. 

Sendo assim, adotou-se um código para cada estabelecimento prisional e após 

o relacionamento com os dados do questionário estruturado, o nome do 
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estabelecimento prisional foi excluído. Portanto, as análises estatísticas foram 

realizadas com um banco de dados sem identificação do paciente e da unidade 

prisional, representando risco mínimo aos indivíduos pesquisados. 

Os compromissos assumidos com este projeto estão descritos no Termo 

de Responsabilidade (Anexo V). Esse projeto (CAAE 56065516.0.0000.5421) foi 

aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo e da Secretaria de Administração Penitenciária 

(parecer nº 1.553.841, Anexo VI). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e a discussão são apresentados na forma de três artigos 

científicos: 

 

4.1 Aglomeração intradomiciliar como um potencial mediador dos determinantes 

socioeconômicos da incidência da tuberculose no Brasil, que teve como objetivo 

identificar um conjunto de macrodeterminantes socioeconômicos associados à 

incidência da TB nos municípios brasileiros, dentre eles, a proporção de PPL no 

total da população; e avaliar o papel da aglomeração intradomiciliar como um 

potencial mediador da associação entre os determinantes socioeconômicos e a 

incidência da TB.  

  

4.2 Impacto do encarceramento na incidência de tuberculose e sua interação 

com a desigualdade da distribuição de renda no Brasil, que teve como objetivo 

quantificar a importância relativa da exposição às prisões na incidência de TB e 

avaliar sua interação com a desigualdade da distribuição de renda nos 

municípios brasileiros.  

 

4.3 Fatores ambientais associados ao tempo até a tuberculose diagnosticada em 

pessoas privadas de liberdade, que teve como objetivo estimar o efeito dos 

fatores ambientais no tempo até o diagnóstico de TB ativa no Estado de São 

Paulo entre as pessoas com TB encarceradas.  
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Resumo 

Introdução: Embora muitos estudos tenham identificado condições 

socioeconômicas associadas à tuberculose, fatores contextuais e individuais 

raramente foram analisados simultaneamente. Nesse sentido, o objetivo desse 

trabalho foi identificar os fatores contextuais e individuais, incluindo a proporção 

da população privada de liberdade, associados à incidência da tuberculose na 

população geral no Brasil em 2010. Também avaliamos se a aglomeração 

intradomiciliar é um mediador da associação entre os determinantes 

socioeconômicos e a incidência de tuberculose. Métodos: Trata-se de um estudo 

ecológico cujos dados individuais dos casos de tuberculose foram agregados 

aos 5565 municípios no Brasil em 2010 (último ano do censo nacional) e 

relacionados às variáveis socioeconômicas contextuais. As associações foram 

avaliadas em uma análise multinível usando regressão binomial negativa. 

Resultados: Após o ajuste para fatores individuais (idade, sexo e raça) e região 

geográfica, os seguintes fatores contextuais foram associados à taxa de 

incidência de tuberculose: taxa de incidência de Aids [razão de taxa de incidência 

(RTI) 1,21; Intervalo com 95% de confiança (IC95%) 1,18 - 1,24], taxa de 

desemprego (RTI 1,16; IC95% 1,13 - 1,19), coeficiente de Gini (RTI 1,05; IC95% 

1,02 - 1,08), proporção de privados de liberdade no total da população do 

município (RTI 1,11; IC95% 1,09 - 1,14), renda média domiciliar per capita (RTI 

0,94; IC95% 0,91 - 0,97) e cobertura da atenção básica (RTI 0,94; IC95% 0,92 - 

0,96). A inclusão da aglomeração intradomiciliar no modelo múltiplo levou à 

perda das associações do coeficiente de Gini e da renda média domiciliar per 

capita. No entanto, não foi observada alterações nas medidas de associação das 

demais variáveis. Conclusão: Em conclusão, nossos resultados sugerem que a 

desigualdade de renda e a pobreza, como determinantes da incidência da 

tuberculose, podem ser mediados pela aglomeração intradomiciliar. Além disso, 

a população carcerária pode representar um potencial reservatório social da 

tuberculose no Brasil e deve ser abordada como uma prioridade para o controle 

da doença. Por fim, a associação negativa entre a cobertura de atenção básica 

e a incidência de tuberculose evidencia a importância desse nível de atenção 

como estratégia para o controle da doença. 

 

Palavras-chaves: tuberculose, fatores socioeconômicos, mediação, ecológico. 
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Abstract 

Background: Although many studies have identified social conditions associated 

with tuberculosis, contextual and individual factors have rarely been analysed 

simultaneously. In this sense, the aim of this study was to identify contextual and 

individual factors, including the proportion of prison population, associated with 

tuberculosis incidence in general population in Brazil in 2010. We also assessed 

whether household crowding mediates the association between socioeconomic 

determinants and tuberculosis incidence. Methods: This is an ecological study 

whose individual data on tuberculosis cases were aggregated for the 5565 

municipalities in Brazil in 2010 (last year of national census) and merged with 

contextual socioeconomic variables. The associations were evaluated in a 

multilevel analysis using negative binomial regression. Results: After adjusting 

for individual factors (age, sex and race) and geographic region, the following 

contextual factors were associated with tuberculosis incidence rate: Aids 

incidence rate [incidence rate ratio (IRR) 1.21; 95% confidence interval (CI) 1.18 

- 1.24], unemployment rate (IRR 1.16; 95%CI 1.13 - 1.19), Gini coefficient (IRR 

1.05; 95%CI 1.02 - 1.08), proportion of prison population (IRR 1.11; 95%CI 1.09 

- 1.14), mean per capita household income (IRR 0.94; 95%CI 0.91 - 0.97) and 

primary care coverage (IRR 0.94; 95%CI 0.92 - 0.96). Inclusion of household 

crowding in the multivariate model led to a loss of the associations of both Gini 

coefficient and mean per capita household income. However, we did not 

observed alterations in the association measures from the other variables. 

Conclusion: In conclusion, our findings suggest that income inequality and 

poverty, as determinants of tuberculosis incidence, can be mediated by 

household crowding. Moreover, prison population can represent a potential social 

reservoir of tuberculosis in Brazil and should be addressed as a priority for 

disease control. Finally, the negative association between primary health 

coverage and tuberculosis incidence highlights the importance of this level of care 

as a strategy to control this disease. 

 

Key-words: tuberculosis, socioeconomic factors, mediation, ecological. 
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Introdução 

 

O controle da tuberculose ainda representa um desafio para a saúde 

pública em todo o mundo. Em 2015, foram estimados 10,4 milhões de casos, 

distribuídos principalmente na Ásia (61%) e na África (26%). A Região das 

Américas contribuiu com 268.000 casos (3%). O Brasil teve aproximadamente 

84.000 casos, ocupando o 20º lugar entre os 30 países com maior carga em 

números absolutos de casos incidentes de tuberculose1. 

Vários fatores têm sido associados à incidência da tuberculose, incluindo 

os endógenos (idade, sexo, raça, HIV e diabetes) e de hábitos de vida (consumo 

de álcool)2-4. Esses estudos etiológicos contribuem para a definição de grupos 

de risco para doença, ao identificar os seus fatores de risco individual. No 

entanto, não consideraram os contextos socioeconômicos em que esses 

indivíduos estão vivendo, que são determinantes importantes da ocorrência da 

tuberculose5. 

No nível comunitário, pesquisas anteriores identificaram a contribuição de 

macrodeterminantes para a ocorrência da tuberculose, como a desigualdade de 

renda6,7, a pobreza6,8, o produto interno bruto (PIB) per capita9,10, densidade 

populacional8,11, aglomeração intradomiciliar12-15, baixa escolaridade da 

população12,14-17, taxa de desemprego12,14-19 e fenômenos epidemiológicos, 

como a incidência de Aids10,20,21. 

Entre esses determinantes socioeconômicos, chama a atenção a 

aglomeração intradomiciliar em países de baixa e média renda, devido à alta 

proporção de residentes vivendo em condições precárias de moradia e em 

ambientes superlotados22,23, o que pode favorecer diretamente a transmissão da 
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tuberculose12-15. Destaca-se ainda, devido à associação no nível individual entre 

os fatores de exposição das prisões com a tuberculose24, a necessidade de se 

investigar no nível contextual sua associação com a proporção de pessoas 

privadas de liberdade nos municípios. No entanto, a associação desse conjunto 

de fatores na incidência da tuberculose não foi avaliada simultaneamente em 

modelos múltiplos, considerando os níveis individuais e contextuais. 

No Brasil, a tuberculose é uma doença de notificação compulsória em um 

sistema de informação que tem cobertura nacional. Além disso, dados 

socioeconômicos dos 5565 municípios brasileiros estão disponíveis para o último 

censo demográfico25. A disponibilidade desses dados oferece uma oportunidade 

para comparar diferentes situações econômicas que podem estar associadas à 

incidência da tuberculose. 

Consequentemente, realizamos uma análise multinível para identificar os 

macrodeterminantes independentemente associados à taxa de incidência de 

tuberculose na população geral no Brasil em 2010. Além disso, avaliamos se a 

aglomeração intradomiciliar é um mediador da associação entre os 

determinantes socioeconômicos e a incidência de tuberculose. 

 

 

Métodos 

 

Desenho de estudo 

Trata-se de um estudo ecológico de base populacional, realizado no 

Brasil, sobre a incidência de tuberculose e macrodeterminantes populacionais.  
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Área de estudo 

 O Brasil é um país de renda média da América do Sul e está incluído na 

lista dos países com maior carga de TB da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)1. Possui um dos maiores Produtos Interno Bruto (PIB) do mundo, estando 

na 7ª posição de 193 países (2014)26. No entanto, apresenta elevada 

desigualdade de distribuição de renda ocupando a 17ª posição com o pior 

coeficiente de Gini em uma lista de 162 países em 201526.  

 

População de estudo 

 A população do estudo foi composta pelos 5565 municípios brasileiros 

registrados no último censo nacional (2010) que contabilizou 190.732.694 

habitantes25. 

 

Fonte dos dados 

As características individuais dos pacientes com tuberculose (todas as 

formas clínicas) diagnosticados em 2010 foram obtidas do Sistema de 

Informações sobre Agravos de Notificação (Sinan)26. Os fatores 

socioeconômicos dos municípios foram obtidos do censo25 e do Atlas de 

Desenvolvimento Humano27. A proporção de pessoas privadas de liberdade por 

município foi estimada a partir da Pesquisa Nacional de Informações 

Penitenciárias28. Os dados sobre morbidade por Aids foram extraídos do Sinan, 

que adota os critérios de Caracas como definição de caso, utilizado desde a 

década de 1990 no Brasil29. 
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Variáveis do estudo 

A variável dependente do estudo foi a taxa de incidência da tuberculose 

nos municípios brasileiros.  

Quanto às independentes individuais, analisamos o sexo (feminino e 

masculino), a idade (0 a 14, 15 a 59 e 60 anos e mais) e a raça, categorizada 

em negra (pretos e pardos) e não negra (brancos, amarelos e indígenas). 

Para as variáveis contextuais, foram analisados os seguintes indicadores 

socioeconômicos: índice de desenvolvimento humano, renda média domiciliar 

per capita, PIB per capita, proporção de extremamente 

pobres/pobres/vulneráveis à pobreza, coeficiente de Gini, taxa de desemprego, 

analfabetismo, densidade populacional (pessoas por km2) e a proporção de 

população privada de liberdade. A definição da aglomeração intradomiciliar foi 

baseada no Atlas de Desenvolvimento Humano sendo a proporção da população 

que vive em domicílios com mais de duas pessoas por dormitório27. A fim de 

considerar as diferenças geográficas, também foi considerada a região em que 

estava localizado o município de residência da pessoa com tuberculose (Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). 

Como medidas de qualidade e cobertura dos serviços de saúde, analisou-

se, respectivamente, a taxa de mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos9,10 e 

a cobertura de atenção básica, pois a maioria dos casos de tuberculose no Brasil 

é diagnosticada e acompanhada nesse nível de atenção30. Também foram 

analisadas a taxa de incidência de Aids por 100 mil pessoas-ano e a expectativa 

de vida ao nascer. 

Os valores das variáveis PIB per capita e renda média domiciliar per 

capita foram convertidos da moeda brasileira (reais- R$) para dólares 
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americanos ($), de acordo com o preço médio em 2010, quando $1,00 valia 

R$1,76. 

A proporção de pessoas extremamente pobres foi definida como a 

proporção de indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a $40 

(R$70), e pessoas pobres como indivíduos com renda domiciliar per capita igual 

ou inferior a $80 (R$140). Os valores de corte de renda para o grupo vulnerável 

à pobreza foram de $145 (R$255), o que corresponde à metade do salário 

mínimo brasileiro em 2010 ($290 ou R$510)27. 

O número de pessoas privadas de liberdade no município estava 

disponível apenas para 2014, enquanto que nos demais anos este dado estava 

disponível para os estados. De 2010 a 2014, no Brasil, essa população 

aumentou em 18%, de 496.323 para 588.745; o aumento foi heterogêneo entre 

os estados28. Para estimar a proporção de presos para cada município em 2010, 

projetamos as populações carcerárias com base na variação do estado, 

mantendo as proporções observadas nos municípios em 2014. 

 

Organização do banco de dados 

 Os dados individuais dos casos de tuberculose foram agregados para os 

5565 municípios e relacionados às variáveis socioeconômicas contextuais. Para 

esse relacionamento foi utilizado o código do município do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística25. 

 

Análise dos dados 

Os valores da média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo foram 

calculados para as variáveis independentes. As variáveis quantitativas foram 
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padronizadas subtraindo-se a média e dividindo-se pelo desvio padrão (DP) ([X-

média] / DP), o que permitiu a geração de medidas de associação comparáveis 

em termos dos DP para cada variável independente. 

Em uma análise inicial usando regressão de Poisson, foi encontrada 

superdispersão dos dados. Sendo assim, a razão das taxas de incidência (RTI) 

e seu intervalo com 95% de confiança (IC95%) foram estimados com regressão 

binomial negativa, que tem sido utilizada em estudos ecológicos similares sobre 

a incidência de tuberculose13-15,19. Como havia variáveis tanto do nível individual 

dos grupos populacionais quanto do nível contextual dos municípios, optamos 

por uma análise multinível. Assim, esta análise considerou dois níveis: um nível 

individual incluindo apenas variáveis demográficas (sexo, idade e raça); e um 

nível contextual considerando todas as outras variáveis que caracterizavam os 

municípios. 

A partir de um modelo conceitual sobre os determinantes 

socioeconômicos da incidência da tuberculose, cada uma das variáveis 

contextuais foi avaliada em modelos de regressão independentes ajustados 

apenas para as variáveis demográficas (sexo, idade e raça). As variáveis 

contextuais que apresentaram p<0,10 foram analisadas na matriz de correlação. 

Para evitar colinearidade, entre as variáveis com maiores correlações (> 0,60), 

foram selecionadas as de maior associação com a incidência de tuberculose. 

A análise múltipla foi realizada a partir de um modelo que já incluía as 

variáveis demográficas do nível individual. Então, variáveis contextuais foram 

adicionadas progressivamente considerando a força da associação com a 

incidência da tuberculose. Variáveis com p<0,05 (que interpretamos como uma 

RTI estatisticamente diferente da unidade) foram consideradas estatisticamente 
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associadas à incidência e preservadas no modelo. A região geopolítica foi 

mantida no modelo como uma potencial causa de confusão ao ser um provável 

determinante tanto das variáveis contextuais como do desfecho. A tabela 

suplementar 1 apresenta a descrição dessas regiões segundo as covariáveis 

analisadas no presente estudo. 

Utilizamos o teste de Sobel para avaliar o efeito de mediação da 

aglomeração intradomiciliar sobre a associação entre variáveis socioeconômicas 

e a taxa de incidência de tuberculose. Neste artigo, consideramos um mediador 

como uma variável que ocorre em uma via causal de uma variável independente 

para uma variável dependente. Causa variação na variável dependente, e ela 

mesma varia segundo a variável independente31. Operacionalmente, quando um 

mediador é incluído em um modelo de análise de regressão com a variável 

independente, o efeito da variável independente é reduzido e o efeito do 

mediador permanece significativo. 

Na análise multinível, a aglomeração intradomiciliar foi incluída apenas no 

modelo final para testar seu papel potencial como mediador da associação dos 

macrodeterminantes socioeconômicos com a incidência da tuberculose. Todas 

as análises foram realizadas usando Stata (Versão 12, 2011; College Station, 

TX). 

 

Questões éticas 

Esse estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e da Secretaria de 

Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo (número: 

1.553.841). 



104 
 

 
 

Resultados 

 

Foram registrados 71.610 casos novos de tuberculose em 2010, 

resultando em uma taxa de incidência de 37,5 por 100 mil pessoas-ano. Um total 

de 63.907 (89,3%) casos, distribuídos em 3839 municípios (69%), possuíam 

informações sobre idade, sexo e raça e foram incluídos neste estudo. A taxa de 

incidência de tuberculose foi maior em homens do que em mulheres, exceto em 

pessoas com menos de 15 anos de idade. Os negros, independentemente do 

sexo e da idade, apresentaram maior risco de tuberculose em comparação aos 

não-negros (Figura 1). 

 
Figura 1- Taxa de incidência de tuberculose por idade, sexo e raça. Brasil, 2010. 

 

O coeficiente de Gini em 2010 no Brasil foi de 50,3%. No entanto, alguns 

municípios apresentaram igualdade na distribuição de renda, como por exemplo 

São José do Hortência (28,4%) na região Sul e outros, extrema desigualdade de 

distribuição de renda, como por exemplo São Gabriel da Cachoeira (80,8%) na 

região Norte. Esse padrão de alta variabilidade também foi observado para 
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outras variáveis, como é o caso do índice de desenvolvimento humano, renda 

média domiciliar per capita e PIB per capita (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Descrição das variáveis contextuais e estimativas de suas 

associações com a taxa de incidência de tuberculosea. Brasil, 2010. 

Variáveis Média (DP) 
Mediana (mín-

máx) 
RTI 

ajustadab 
IC95% 

Índice de Desenvolvimento 
Humano 

0,659 (0,072) 
0,665  

(0,418; 0,862) 
0,99 0,97; 1,02 

Renda média domiciliar per capita 
($) 

274,7 (135,7) 
259,3  

(54,3; 1.141,5) 
0,97 0,95; 0,99 

PIB per capita ($) 
7264,7 

(8035,4) 
5575,2 (1291,2; 

168.628,6) 
1,00 0,98; 1,02 

% extremamente pobres 11,5 (11,8) 6,6 (0,0; 69,7) 1,02 0,99; 1,05 
% pobres 23,2 (17,9) 18,2 (0,2; 78,6) 1,03 1,01; 1,06 
% vulneráveis à pobreza 44,0 (22,4) 42,2 (2,0; 91,6) 1,04 1,01; 1,06 
Coeficiente de Gini (%) 50,3 (6,6) 50,3 (28,4; 80,8) 1,09 1,06; 1,11 
Taxa de desemprego 6,3 (3,7) 5,8 (0,1 –39,2) 1,18 1,16; 1,21 

% de anafalbetismo em pessoas 
com 18 anos e mais 

17,4 (10,7) 14,1 (1,0; 47,6) 0,98 0,95; 1,00 

% de anafalbetismo em pessoas 
com 15 anos e mais 

15,8 (9,8) 12,9 (0,9; 47,1) 0,98 0,95; 1,00 

Aglomeração intradomiciliar 25,1 (13,0) 23,1 (0,7; 88,6) 1,2 1,17; 1,23 

Densidade populacional 
(hab./km2) 

108,2 (572,4) 
24,4  

(0,13; 13 024,6) 
1,03 1,01; 1,05 

% de pessoas privadas de 
liberdade 

0,2 (1,7) 0,0 (0,0; 52,8) 1,13 1,11; 1,15 

taxa de incidência de Aids/100 mil 
pessoas-ano 

9,1 (13,9) 2,8 (0,0; 224,7) 1,22 1,19; 1,25 

Coeficiente de mortalidade 
infantil/1000 nascidos vivos 

19,2 (7,1) 16,9 (8,5; 46,8) 1,02 0,99; 1,04 

Expectativa de vida ao nascer 73,1 (2,7) 73,5 (65,3; 78,6) 0,97 0,96; 1,01 
Cobertura de atenção básica 87,4 (20,6) 100 (0; 100) 0,90 0,88; 0,92 
Distribuição de casos por região - N° (%) 

Norte 6897 (10,8)  Referência  

Nordeste 17.427 (27,3)  0,83 0,76; 0,90 
Centro-Oeste 2973 (4,7)  0,74 0,66; 0,83 
Sudeste 27.980 (43,8)  0,74 0,68; 0,81 
Sul 8630 (13,5)   0,79 0,72; 0,87 

Abreviações: PIB, produto interno bruto; Aids, síndrome da imunodeficiência adquirida; DP, 
desvio padrão; RTI, razão de taxa de incidência; IC, intervalo de confiança. 
aRegressão binomial negativa com análise multinível. 
bAjustado apenas por variáveis do nível individual: idade, sexo e raça. 

 

As seguintes variáveis contextuais, ajustadas por sexo, idade e raça, 

foram associadas à taxa de incidência de tuberculose: renda média domiciliar 

per capita, proporção de pobres e vulneráveis à pobreza, coeficiente de Gini, 
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taxa de desemprego, aglomeração intradomiciliar, densidade populacional, 

proporção de pessoas privadas de liberdade, taxa de incidência de Aids, 

cobertura de atenção básica e região geográfica (Tabela 1). 

Entre as variáveis contextuais, destaca-se a taxa de incidência de Aids. A 

cada 13,9 casos de Aids por 100 mil pessoas-ano representou um aumento de 

22% no risco de tuberculose (Tabela 1). Esse aumento foi mais evidente quando 

a taxa de incidência de Aids foi maior que 17 casos por 100 mil pessoas-ano 

(Figura 2). 

 
 
Figura 2- Taxa de incidência de tuberculose segundo taxa de incidência de Aids. 

Brasil, 2010. 

 

O modelo multinível, incluindo todas as variáveis contextuais 

selecionadas (exceto a aglomeração intradomiciliar), indicou associações 

consistentes entre as variáveis de nível individual e a taxa de incidência de 

tuberculose (Tabela 2). Em comparação à população menor de 15 anos, os de 

15 a 59 anos (RTI 10,02; IC95% 9,51 - 10,56) e os de 60 anos e mais de idade 

(RTI 10,68; IC95% 10,09 - 11,31) apresentaram maior risco. Homens (RTI 2,07; 
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IC95% 2,03 - 2,11) e negros (RTI 1,41; IC95% 1,38 - 1,44) também apresentaram 

maior risco de tuberculose. 

 

Tabela 2- Modelo multinível com regressão binomial negativa sobre a 

associação entre a taxa de incidência de tuberculose e as variáveis 

independentes. Brasil, 2010. 

Variáveis RTIa IC95% 

Nível individual 
 Idade   

 < 15 anos Referência  

 15-59 anos 10,02 9,51 – 10,56 
 60 anos e mais 10,68 10,09 – 11,31 
 Sexo   

 Feminino Referência  

 Masculino 2,07 2,03 – 2,11 
 Raça   

 Não preto Referência  

 Preto 1,41 1,38 – 1,44 

Nível municipal 

 Taxa de incidência de Aids/100 mil 
pessoas-ano 

1,21 1,18 – 1,24 

 Taxa de desemprego 1,16 1,13 – 1,19 
 % de pessoas privadas de liberdade 1,11 1,09 – 1,14 
 Coeficiente de Gini 1,05 1,02 – 1,08 
 Renda média domiciliar per capita 0,94 0,91 – 0,97 

 Cobertura de atenção básica  0,94 0,92 – 0,96 
 Região  

 

 Norte  Referência  

 Nordeste  0,89 0,82 – 0,97 
 Centro-Oeste  0,89 0,79 – 1 
 Sudeste  0,88 0,79 – 0,97 

  Sul   1,02 0,91 – 1,15 

 
Abreviações: RTI, razão de taxa de incidência; IC, intervalo de confiança.  
aA medida de associação representa a razão das taxas de incidência para cada desvio padrão 
da variável independente. 

 

Nesse modelo, os indicadores contextuais associados positivamente à 

taxa de incidência da tuberculose foram a taxa de incidência de Aids, a taxa de 

desemprego, o coeficiente de Gini e a proporção de pessoas privadas de 
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liberdade (Tabela 2). Cada aumento de um DP (DP= 13,9) na taxa de incidência 

de Aids representou um aumento de 21% no risco de tuberculose (RTI 1,21; 

IC95% 1,18 - 1,24). Para a taxa de desemprego (DP= 3,7), coeficiente de Gini 

(DP= 6,6) e a proporção de pessoas privadas de liberdade (DP= 1,7), cada DP 

representou um aumento de 16%, 5% e 11%, respectivamente na taxa de 

incidência de tuberculose. Além disso, a incidência de tuberculose foi 

inversamente associada tanto à renda média domiciliar per capita (DP= 135,7) 

quanto à cobertura de atenção básica (DP= 20,6). Para essas duas variáveis, 

cada DP foi associado a uma redução de 6% na incidência de tuberculose 

(Tabela 2). Em relação à localização geográfica, as regiões Nordeste e Sudeste 

apresentaram menor incidência de tuberculose em comparação com a região 

Norte (Tabela 2). 

A aglomeração intradomiciliar foi fortemente correlacionada com a renda 

média domiciliar per capita (Spearman= -0,68; p<0,001) e o coeficiente de Gini 

(Spearman= 0,53; p<0,001) (Figura 3). Além disso, os testes de Sobel 

demonstraram efeito significativo da mediação da aglomeração intradomiciliar 

sobre as associações entre essas duas variáveis e a taxa de incidência de 

tuberculose (p<0,001). 
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Figura 3- Correlação entre aglomeração intradomiciliar e variáveis 

socioeconômicas: A) renda média domiciliar per capita e B) coeficiente de Gini. 

 

Na análise multinível, a inclusão da aglomeração intradomiciliar no 

modelo final resultou na perda de associação entre o coeficiente de Gini e a 

renda média domiciliar per capita com a incidência de tuberculose (RTI 0,99; 

IC95% 0,97 - 1,02 e RTI 1,03; IC95% 1,00 - 1,07, respectivamente). No entanto, 

a associação entre a aglomeração intradomiciliar e a incidência de tuberculose 

permaneceu significativa (RTI 1,26; IC95% 1,22 - 1,31), independentemente dos 
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demais indicadores contextuais e fatores individuais. Nenhuma outra associação 

foi modificada com a inclusão da aglomeração intradomiciliar no modelo final 

(Figura 4). 

 

Figura 4- Efeito da aglomeração domiciliar nas estimativas de fatores 

socioeconômicos associados à tuberculose*.  

*A razão de taxas de incidência reflete a mudança que ocorre na taxa de incidência de 
tuberculose quando a variável independente aumenta em um desvio padrão. Ambos os modelos 
(A e B) são ajustados por região e as variáveis do nível individual (sexo, idade e raça). 
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Discussão 

 

Este estudo, que tem cobertura nacional em um país com dimensões 

continentais e uma variedade de contextos, identificou a importância de fatores 

socioeconômicos contextuais e biológicos (taxa de incidência de Aids) na 

incidência da tuberculose, após ajuste por região geográfica e fatores individuais 

(sexo, idade e raça). Além disso, a incidência de tuberculose foi associada a 

outras variáveis contextuais, como a cobertura da atenção básica e a prevalência 

de uma importante população vulnerável à tuberculose: os privados de liberdade. 

Como em estudos anteriores10,20,21, a taxa de incidência de Aids esteve 

diretamente associada à ocorrência de casos novos de tuberculose. Em nosso 

estudo, essa associação permaneceu forte mesmo com a inclusão de outras 

variáveis explicativas. O contexto sindrômico de TB/HIV é um desafio especial 

para o controle da tuberculose, porque essas duas doenças interagem 

sinergicamente, amplificando, assim, a magnitude da carga da doença32. 

A taxa de desemprego também foi positivamente associada ao risco de 

tuberculose. Este resultado é consistente com aqueles em países de alta renda, 

como os Estados Unidos (RTI 1,2; p<0,001)18, Espanha (risco relativo ajustado 

1,18; IC95% 1,1 - 1,3)16 e em um estudo local realizado no Brasil [odds ratio (OR) 

1,31; IC95% 1,13 - 1,52]20. Esses achados sugerem que a associação com esse 

fator pode ser independente do desenvolvimento do país. 

Nossos resultados apoiam uma associação positiva entre a taxa de 

incidência de tuberculose e a distribuição da desigualdade de renda, bem como 

uma associação inversa dessa doença com a renda média domiciliar per capita. 

Esses resultados são consistentes com os achados em outros países. O dobro 
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do PIB foi associado a uma redução de 38,5% na incidência de tuberculose em 

171 países membros da OMS9. Além disso, a heterogeneidade na distribuição 

dos casos de tuberculose foi explicada por questões demográficas e baixa renda 

familiar na China8. Estudos locais anteriores também relataram uma associação 

entre incidência de tuberculose e baixa renda em algumas regiões do Brasil6,20. 

A associação positiva entre a aglomeração intradomiciliar, medida como 

a proporção da população com mais de duas pessoas por dormitório, e a 

incidência de tuberculose é consistente com estudos anteriores. A densidade 

populacional tem sido associada à incidência de tuberculose em países 

desenvolvidos, como Itália (p= 0,002)12, e nos Estados Unidos (domicílio com 

mais de uma pessoa por quarto, 1,59; IC95% 1,54 - 1,64)15. Também na África 

Ocidental, pessoas morando em casas com seis a 10 adultos (OR 1,40; IC95% 

1,05 - 1,85) e mais de 10 adultos (OR 2,67; IC95% 1,64 - 4,34) tiveram risco 

aumentado para tuberculose em comparação com aquelas que vivem com 

menos de seis pessoas14. 

A pobreza e a desigualdade de distribuição de renda podem ser 

determinantes do risco de tuberculose por diferentes mecanismos, incluindo 

fatores individuais2-4 e contextuais. No entanto, levantamos a hipótese de que a 

aglomeração intradomiciliar pode atuar como um mediador fundamental entre os 

determinantes socioeconômicos e a incidência da tuberculose. Nesse sentido, 

nossos resultados evidenciaram uma forte relação entre a aglomeração 

intradomiciliar e os indicadores de pobreza e desigualdade. Isso é consistente 

com estudos anteriores sugerindo que ambientes superlotados são com 

frequência uma consequência da condição de pobreza22,23. A aglomeração 

intradomiciliar pode favorecer diretamente a transmissão da tuberculose, 
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aumentando a taxa de contato entre Mycobacterium tuberculosis e pessoas 

suscetíveis14,23,33. Portanto, a aglomeração intradomiciliar pode estar no caminho 

relacionado ao determinante socioeconômico e ao risco de tuberculose. 

Esta afirmação é consistente com os resultados da análise multinível, uma 

vez que a aglomeração intradomiciliar explicou totalmente a associação que as 

variáveis renda e iniquidade de sua distribuição apresentaram sobre a incidência 

da tuberculose. Isto poderia sugerir que os problemas de superlotação seriam 

um alvo específico de intervenção para mitigar o efeito da pobreza e da 

desigualdade no risco de tuberculose. 

Este estudo também avaliou a contribuição da proporção de pessoas 

privadas de liberdade na incidência de tuberculose, ajustada por variáveis 

socioeconômicas contextuais e fatores demográficos individuais. Nas prisões, o 

risco de tuberculose é maior como resultado de condições ambientais precárias, 

superlotação e falta de acesso aos serviços de saúde24. O aumento da taxa de 

encarceramento, que é um fenômeno recentemente observado no Brasil28, é um 

desafio para o controle da doença. Embora as prisões sejam instituições 

fechadas, o M. tuberculosis encontra oportunidades de transmissão através do 

fluxo de pessoas. Como consequência a esse contexto epidemiológico, destaca-

se a interdependência dos riscos de doença tanto dentro como fora das prisões. 

Nossos resultados sugerem que as prisões desempenham um papel importante 

na carga de tuberculose no Brasil e representam um potencial reservatório social 

da doença. 

Estudos anteriores sugerem que a expansão da cobertura da atenção 

básica no Brasil desde o século 90 foi responsável pela melhoria dos indicadores 

de saúde34,35. Consistentemente, este estudo evidenciou que a cobertura da 
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atenção básica foi negativamente associada à incidência da tuberculose, 

sugerindo um efeito protetor. Uma possível explicação para esse resultado é que 

o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado nesses serviços 

contribuem para o controle da doença, interrompendo a transmissão da cadeia. 

 

Limitações 

As inferências obtidas no presente estudo são essencialmente aplicáveis 

a grupos populacionais, uma vez que as medidas agregadas podem diferir das 

características individuais36. Portanto, sua extrapolação para um nível individual 

deve ser feita com cautela e com base em evidências complementares. Por 

exemplo, na ausência de uma variável de renda dos casos de tuberculose, não 

foi possível analisar esse fator no nível individual. No entanto, a inclusão de 

fatores demográficos poderia ser considerada uma avaliação indireta do fator de 

risco socioeconômico individual para tuberculose. Mesmo assim, é 

recomendável desenvolver análises específicas em cenários regionais e locais 

para apoiar intervenções focalizadas. 

Embora o Brasil esteja aumentando consistentemente a detecção e 

notificação de casos1, a subnotificação da tuberculose é uma limitação potencial. 

Nossa hipótese é que a subnotificação pode ser não diferencial entre os 

municípios ou mais frequente nos municípios de baixa renda. Em ambas as 

situações, a real magnitude da associação entre fatores socioeconômicos e 

incidência de tuberculose seria maior do que a observada neste estudo. 

A história natural da tuberculose é um processo complexo que surge de 

diferentes fatores, individuais e contextuais. Embora nosso modelo inclua muitos 

desses fatores, outras variáveis importantes não estavam disponíveis para esta 
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análise, como desnutrição, diabetes, consumo de álcool e tabaco2,4. Além disso, 

mesmo variáveis analisadas no nível contextual não seriam susceptíveis de 

serem estudadas no nível individual devido à indisponibilidade de dados 

individuais, como por exemplo, incidência de HIV na PPL. 

Apesar dessas limitações, nosso modelo foi baseado em dados 

populacionais com cobertura nacional de um sistema de informação que detecta 

pelo menos 87% dos casos de tuberculose em um país de dimensão 

continental1. Nossa amostra de 5565 municípios nos permitiu avaliar fatores 

individuais e contextuais simultaneamente. Além disso, a alta variabilidade 

observada entre as unidades de análise permite a extrapolação dos nossos 

resultados para outros locais; e estudos ecológicos fornecem uma visão geral 

que contribui para a definição de prioridades e tomada de decisão em políticas 

públicas. 

 

Implicações de saúde pública e conclusões 

Uma grande redução da incidência de tuberculose ocorreu durante o 

século 20 em países de alta renda, muito antes do desenvolvimento de vacinas, 

testes diagnósticos e antibióticos; esta diminuição ocorreu como resultado da 

melhoria dos indicadores socioeconômicos nas populações10. 

Nesse contexto, a Estratégia pelo Fim da Tuberculose, adotada em maio 

de 2014 pela Assembleia Mundial da Saúde, propõe o fim da doença até 2035. 

Essa estratégia sugere que as ações devem enfocar não apenas na resposta do 

setor saúde, mas também no meio ambiente e nas condições socioeconômicas 

das populações mais vulneráveis ao adoecimento37. 
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Mais ênfase deve ser dada às intervenções para reduzir a suscetibilidade 

à infecção por tuberculose e a progressão para doença ativa. Sem o 

planejamento adequado do espaço urbano, os investimentos em infraestrutura 

nas condições de habitação e políticas que equilibrem as desigualdades 

socioeconômicas, a pobreza e a desigualdade de distribuição de renda 

continuarão a desempenhar um papel importante na incidência da tuberculose. 

Intervenções como políticas de proteção social, bem como o fortalecimento da 

atenção básica, que também afetam a prevenção da tuberculose38, podem ser 

ferramentas importantes para o controle da doença. 

Além disso, o papel das pessoas privadas de liberdade como 

contribuintes na incidência da tuberculose em nível municipal sugere que as 

prisões são importantes reservatórios sociais da doença, evidenciando a 

necessidade de priorização dessa população. Estudos futuros devem considerar 

este grupo vulnerável para quantificar sua contribuição à incidência da doença 

na população geral e avaliar medidas ambientais que afetam a incidência da 

tuberculose. 

Em conclusão, este estudo estimou associações entre variáveis 

socioeconômicas e a incidência de tuberculose. Também identificamos a 

aglomeração intradomiciliar como um provável alvo de intervenção para mitigar 

o impacto da pobreza e da desigualdade de distribuição de renda no risco de 

tuberculose. Além disso, este estudo destaca a necessidade de desenvolver 

intervenções preventivas nas prisões, onde devido a fatores de risco a que a 

população privada de liberdade está exposta, se tornam um determinante 

independente da carga da doença causada pela tuberculose. Finalmente, 
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nossos resultados apoiam o aumento da cobertura da atenção básica como uma 

estratégia para controlar a tuberculose. 

 

 

Contribuições: DMP e FADQ conceberam o estudo; DMP coletou os dados e 

organizou o banco de dados; DMP e FADQ analisaram os dados; DMP elaborou 

a primeira versão; FADQ fez contribuições significativas na revisão; DMP e 

FADQ revisaram a aprovaram a versão final. 
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Tabela suplementar 1- Descrição das variáveis contextuais segundo as Grandes Regiões. Brasil, 2010 

Variáveis 
Norte 

Mediana (mín-máx) 
Nordeste 

Mediana (mín-máx) 
Centro-Oeste 

Mediana (mín-máx) 
Sudeste 

Mediana (mín-máx) 
Sul 

Mediana (mín-máx) 

Índice de Desenvolvimento 
Humano 

0,609  
(0,418 - 0,788) 

0,588  
(0,443 - 0,788) 

0,693  
(0,526 - 0,824) 

0,705  
(0,529 - 0,862) 

0,716  
(0,546 - 0,847) 

Renda média domiciliar per 
capita ($) 

314,1  
(117,5 - 1060,2) 

254,1  
(95,6 - 1109) 

555,6 
(238,9 - 1665,4) 

562,6  
(168,2 - 2009) 

662,4  
(274,1 - 1770,3) 

PIB per capita ($) 
7946,6  

(2272,4 - 103426,8) 
4660,9  

(2405 - 296786,3) 
13047,7  

(4245,5 - 167434,6) 
12097,9  

(3593,2 - 290518,6) 
15313,6  

(5873,7 - 224004,4) 

% extremamente pobres 18,9 (1,5 - 69,7) 21,7 (0 - 60,7) 3,4 (0,2 - 42,2) 2 (0 - 39,7) 1,9 (0 - 29,5) 

% pobres 36,4 (6,4 - 78,6) 42 (2,2 - 78,2) 10,6 (0,8 - 56,5) 8,6 (0,4 - 57,7) 7,1 (0 - 43,6) 

% vulneráveis à pobreza 63,4 (21,7 - 89,3) 68 (5,1 - 91,6) 31,8 (7,8 - 72) 28,1 (3,9 - 78,4) 22 (2 - 64) 

Coeficiente de Gini (%) 0,6 (0,4 - 0,8) 0,5 (0,4 - 0,8) 0,5 (0,4 - 0,8) 0,5 (0,3 - 0,8) 0,5 (0,3 - 0,7) 

Taxa de desemprego 6,8 (0,3 - 27,8) 7,6 (0,7 - 39,2) 5,5 (0,9 - 17,9) 6 (0 - 21,8) 2,9 (0 - 13,8) 

% de anafalbetismo em pessoas 
com 18 anos e mais 

17,9 (3,5 - 40,9) 
29,8 (4,1 - 47,6) 12,9 (3,5 - 29,3) 10 (1,5 - 38,3) 7,9 (1 - 21,7) 

% de anafalbetismo em pessoas 
com 15 anos e mais 

16,3 (3,3 - 40,2) 
26,9 (3,9 - 47,1) 11,7 (2,4 - 27) 9 (1,5 - 37,2) 7,2 (0,9 - 19,5) 

Aglomeração intradomiciliar 43,7 (13,3 - 88,6) 32,6 (11,3 - 72) 19,4 (4,6 - 59,7) 19,4 (2,6 - 50,8) 13 (0,7 - 50,4) 
Densidade populacional 
(hab./km2) 

4,3 (0,1 - 2477,6) 
30,3 (0,9 - 9068,4) 5,7 (0,3 - 2197,1) 30,3 (1,4 - 13024,6) 25,3 (1,6 - 4024,8) 

% de pessoas privadas de 
liberdade 

0 (0 - 6,6) 
0 (0 - 14,9) 0 (0 - 3,5) 0 (0 - 52,8) 0 (0 - 20,6) 

taxa de incidência de Aids/100 
mil pessoas-ano 

4 (0 - 224,7) 
0 (0 - 94,7) 4,2 (0 - 105,3) 6,1 (0 - 147,6) 0 (0 - 127,6) 

Coeficiente de mortalidade 
infantil/1000 nascidos vivos 

21,2 (12,4 - 38,5) 
26,3 (13,4 - 46,8) 15,2 (10,3 - 25,3) 15,4 (8,7 - 27,8) 12,8 (8,5 - 19,9) 

Expectativa de vida ao nascer 71,8 (66,5 - 75,8) 70,4 (65,3 - 75,4) 74,3 (70,7 - 77,8) 74,7 (68,4 - 78,4) 75,2 (70,9 - 78,6) 

Cobertura de atenção básica 84,5 (0 - 100) 100 (0 - 100) 99,2 (0 - 100) 100 (0 - 100) 100 (0 - 100) 

Abreviações: PIB, produto interno bruto; Aids, síndrome da imunodeficiência adquirida. 
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Resumo 

Introdução: Condições precárias de vida podem aproximar o risco de tuberculose 

da população não prisional ao da população prisional. Nesse sentido, avaliamos 

a associação entre o encarceramento e a incidência de tuberculose e sua 

interação com a desigualdade da distribuição de renda na população dos 

municípios brasileiros (2013-2015). Métodos: Foram incluídos os 954 municípios 

brasileiros com pelo menos uma prisão. A interação entre o coeficiente de Gini 

e a exposição às prisões foi analisada em um modelo de regressão múltipla, 

cujas medidas de associação foram utilizadas para estimar a fração de 

tuberculose na população atribuível à exposição às prisões (FAP) segundo 

estratos do coeficiente de Gini. Resultados: Comparada com a população não 

prisional, a população prisional apresentou 22,07 vezes (intervalo com 95% de 

confiança [IC95%] 20,38 - 23,89) o risco de tuberculose em municípios onde o 

coeficiente de Gini foi <0,60; e 14,96 vezes (IC95% 11,00 - 18,92) onde o 

coeficiente de Gini foi ≥0,60. A interação negativa na escala multiplicativa foi 

explicada pela maior incidência de tuberculose na população não prisional em 

municípios com coeficiente de Gini ≥0,60. A FAP oscilou de 50,06% a 5,19% nos 

municípios com categorias de Gini <0,40 e ≥0,60, respectivamente. Conclusão: 

Intervenções para reduzir as exposições prisionais teriam elevado impacto na 

taxa de incidência de tuberculose populacional, principalmente em ambientes 

com menor coeficiente de Gini. Naqueles com extrema desigualdade da 

distribuição de renda, estratégias focalizadas para mitigar os efeitos de fatores 

socioeconômicos também devem ser priorizadas.  

 

Palavras-chave: encarceramento, interação, coeficiente de Gini, tuberculose. 
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Abstract 

Background: Deteriorated conditions in the non-prison population can lead to an 

approximation of its tuberculosis risk to that in the prison population. We 

evaluated the association between incarceration and tuberculosis incidence rate 

and its interaction with population income distribution inequality in Brazilian 

municipalities (2013-2015). Methods: We included the 954 municipalities with at 

least one prison. Interaction between Gini coefficient and prison exposition was 

analysed in a multiple regression model. We estimated the fraction of tuberculosis 

in the population attributable to the exposure to prisons (PAF) according Gini 

coefficient. Results: Compared with non-prison population, the prisoners had 

22.07 times (95% confidence interval [95%CI] 20.38-23.89) the risk of 

tuberculosis in municipalities where Gini coefficient were <0.60 and 14.96 times 

(95%CI 11.00-18.92) where Gini coefficient were ≥0.60. A negative interaction in 

the multiplicative scale was explained by a higher tuberculosis incidence in non-

prison population in municipalities with Gini coefficient ≥0.60. PAF oscillated from 

50.06% to 5.19% in municipalities with Gini categories of <0.40 and ≥0.60, 

respectively. Conclusion: Interventions to reduce prison exposure would have 

ostensible impact in population tuberculosis incidence rate mainly in settings with 

lower Gini coefficient. In those with extreme inequality in income distribution, 

strategies focalized to mitigate the effects of socioeconomic factors should also 

be prioritized. 

 

Key words: incarceration, interaction, Gini coefficient, tuberculosis.  
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Introdução 

 

Após mais de setenta anos de tratamento disponível, o controle da 

tuberculose (TB) ainda permanece um desafio em países de baixa e média 

renda1. Os fatores socioeconômicos contribuem substancialmente para a 

epidemia em curso2–5. No Brasil, a associação entre fatores socioeconômicos 

com a incidência de TB parece ser explicada, entre outros motivos, pela 

aglomeração intradomiciliar5, por favorecer diretamente a transmissão da TB ao 

aumentar a taxa de contato6,7. 

Um extremo desse fenômeno pode ser representado nas prisões, onde a 

superlotação está associada à incidência de TB8–13. Em uma revisão sistemática 

que incluiu 19 estudos em oito países, a razão de taxas de incidência (RTI) de 

TB entre a população prisional e não prisional apresentou uma mediana de 23 

com uma importante variabilidade entre os países (intervalo interquartílico [IIQ] 

11,7 - 36,1)14. Essa variabilidade pode ser explicada pelas diferenças nos 

determinantes da TB nesses pacientes, bem como nas estratégias de 

rastreamento de TB nesses locais. 

O monitoramento dessa medida de associação é importante para avaliar 

o controle da transmissão da TB nas prisões e estimar a importância relativa 

desses ambientes como reservatórios sociais. No entanto, além do risco na 

população exposta, a RTI também depende do risco basal do grupo de referência 

(população não prisional). Portanto, condições precárias de vida nesse último 

grupo podem levar a um risco maior de TB, aproximando-se do observado no 

grupo dos expostos.  
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Por outro lado, a baixa efetividade da implementação de estratégias de 

rastreamento nas prisões poderia estar relacionada à cenários de piores 

indicadores socioeconômicos, resultando em uma aparente menor taxa de 

incidência. Pelo anterior, em condições de piores condições socioeconômicas, a 

RTI poderia ser menor sem um real controle da doença e também poderia afetar 

a fração de TB no total da população do município atribuível à exposição aos 

ambientes prisionais (fração atribuível à população [FAP]). 

Isso é particularmente relevante no Brasil, que possui dimensões 

continentais e uma elevada variabilidade de indicadores socioeconômicos15. Não 

considerar esta possível interação, pode levar à uma variabilidade de estimativas 

que guiariam aos tomadores de decisão a conclusões enviesadas na definição 

de prioridades. 

Consequentemente, estimamos a associação entre o encarceramento e 

a taxa de incidência de TB e avaliamos sua interação com a desigualdade da 

distribuição de renda nos municípios brasileiros. Além disso, calculamos a FAP 

correspondente como uma medida do potencial impacto de intervenções 

focalizadas em ambientes prisionais no risco de TB na população. 

 

 

Métodos 

 

Desenho de estudo 

Trata-se de um estudo ecológico sobre a taxa de incidência de TB em 

municípios brasileiros com pelo menos uma unidade prisional em 2014. 
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Área de estudo 

O Brasil é um país de renda média da América do Sul e está incluído na 

lista dos países com maior carga de TB da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)16. Em 2017, 69.569 novos casos de TB foram registrados no país, dos 

quais, 10,5% foram na população privada de liberdade (PPL)17. No nível 

nacional, a taxa de incidência de TB na PPL foi 28 vezes a encontrada na 

população não exposta17 e em 2016, o país ocupou a terceira posição na 

população prisional no mundo, com um total de 726.712 pessoas o que equivale 

a 352,4 pessoas presas para cada 100 mil hab.18. 

 

População de estudo 

A população do presente estudo foi composta pelos 954 municípios 

brasileiros com pelo menos um estabelecimento prisional em 2014. Esses 

municípios tinham no total 1424 presídios e 85 milhões de pessoas com idade 

maior ou igual a 18 anos. 

 

Fonte de dados 

Os casos novos de TB (todas as formas clínicas) nas populações prisional 

(exposta) e não prisional (não exposta) foram obtidos do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (Sinan). A população não exposta às prisões foi 

extraída das estimada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)19; 

e quanto à população prisional, da Pesquisa Nacional de Informações 

Penitenciárias18. Os fatores socioeconômicos dos municípios foram obtidos do 

censo19 e do Atlas de Desenvolvimento Humano20. Por fim, para a morbidade 
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por Aids, utilizou-se os dados do Sinan, cuja definição de caso foi baseada nos 

critérios de Caracas21. 

 

Variáveis do estudo 

Foram analisadas as seguintes variáveis já associadas à incidência de TB 

no Brasil2-7,15: coeficiente de Gini, índice de desenvolvimento humano (IDH), 

renda média domiciliar per capita, Produto Interno Bruto (PIB) per capita, taxa de 

desemprego e aglomeração intradomiciliar (proporção de pessoas vivendo em 

casas com mais de duas pessoas por dormitório) e a taxa de incidência de Aids 

por 100 mil pessoas-ano. Os valores das variáveis renda média domiciliar per 

capita e PIB per capita foram convertidos da moeda brasileira (Real-R$) para o 

dólar americano (USD), de acordo com o preço médio em 2014, quando R$ 1,00 

valia R$ 2,35. 

 

Conceitos e definições 

Para reduzir as distorções nas estimativas, devido à instabilidade da 

notificação de casos em pequenos municípios, analisamos os dados dos 

pacientes diagnosticados com TB em um período de três anos (2013 a 2015). 

Obtivemos a população não exposta subtraindo a população prisional da 

população total estimada19. A população prisional por município estava 

disponível apenas para o ano de 2014, portanto, esse mesmo valor foi utilizado 

para os anos de 2013 e 2015.  

 No Brasil, a maioridade penal ocorre aos 18 anos. Sendo assim, 

analisamos apenas os casos de TB com pelo menos 18 anos de idade de ambas 

as populações. Os dados da população não exposta estavam disponíveis para 
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o período de estudo (2013 a 2015) apenas por categorias de idade, incluindo 

uma de 15 a 19 anos. Para obter a estimativa de 18 anos e mais, aplicamos a 

proporção etária da população com 18 e 19 anos a partir dos dados disponíveis 

para o ano de 2012 nos anos de 2013 a 2015. 

Os fatores socioeconômicos dos municípios estavam disponíveis para os 

anos censitários de 2000 e 2010. Fizemos uma projeção do logaritmo natural 

dos indicadores correspondentes, que foi exponenciado para obter os valores 

previstos. Uma vez que a população prisional estava disponível apenas para 

2014, nós utilizamos os valores preditos para esse mesmo ano dos indicadores 

socioeconômicos. 

O coeficiente de Gini foi considerado o indicador que representou a 

desigualdade da distribuição de renda no presente estudo. Esse indicador 

representa o grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita, variando de zero, total igualdade, a um, total 

desigualdade20. 

 

Organização do banco de dados 

 A partir da lista de municípios que tinham pelo menos uma unidade 

prisional em 2014, foram agregados o total de casos novos de TB e as variáveis 

socioeconômicas contextuais. Para esse relacionamento foi utilizado o código do 

município do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 19. 

 

Análise dos dados 

As variáveis independentes foram descritas calculando as medianas e IIQ.  
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Para verificar se existia uma interação compatível com um gradiente 

linear, nós exploramos a associação entre estar exposto às prisões e a incidência 

de TB em diferentes decis do coeficiente de Gini. Descobrimos que até o valor 

de 0,58 as RTI da associação de estar exposto às prisões com a incidência da 

TB eram semelhantes, portanto, assumimos que as oscilações na RTI foram 

aleatórias. No entanto, o maior decil do coeficiente de Gini (valores entre 0,59 e 

0,74) exibiu uma RTI menor que os demais estratos (Figura suplementar 1), 

portanto analisamos essa variável como dicotômica (<0,60 e ≥0,60).  

Denominamos a categoria do coeficiente de Gini ≥0,60 como 

desigualdade extrema da distribuição de renda (DEDR). Em 2015, apenas sete 

países do mundo apresentaram esse valor (Gabão, República Centro-Africana, 

Serra Leoa, Botswana, Lesoto, África do Sul e Namíbia)22, mas no Brasil, 71 

municípios dos incluídos neste estudo apresentaram esse valor, cobrindo 33 

milhões de pessoas. Além disso, o Brasil ocupou a 17ª posição com o pior 

coeficiente de Gini em uma lista de 162 países em 201522, portanto 

consideramos que o coeficiente de Gini pode refletir as disparidades sociais no 

Brasil, além de já ter sido reconhecido como um fator associado à incidência de 

TB nos municípios brasileiros5,15.  

Para identificar um conjunto mínimo de variáveis de ajuste sobre a 

associação da taxa de incidência de TB com a exposição às prisões, e sua 

interação com a desigualdade da distribuição da renda, elaboramos um gráfico 

acíclico dirigido (GAD) (Figura suplementar 2). A interação foi representada no 

GAD como recomendado por Weinberg23. Com exceção da renda média 

domiciliar per capita (Spearman = 0,11) e da taxa de desemprego (Spearman = 

0,20), o coeficiente de Gini esteve correlacionado com as demais variáveis 
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(Spearman> 0,60). Essas variáveis correlacionadas foram consideradas 

potenciais proxies das condições socioeconômicas associadas ao desfecho pela 

mesma via causal24. Além disso, assumimos que a taxa de incidência de Aids 

por 100 mil pessoas-ano e a exposição às prisões possuem uma causa comum 

não medida (tendência de comportamento de risco). Como por exemplo no 

Brasil, o uso de drogas ilícitas injetáveis, considerado um impulsor recente da 

epidemia do HIV25, e seu tráfico, sendo a principal causa de prisão no país18. 

Apesar do tráfico de drogas ilícitas não significar o seu consumo, nossa hipótese 

é de que o consumo tenha relação com esse tipo de crime. Por fim, a 

aglomeração intradomiciliar foi considerada um mediador da associação dos 

fatores socioeconômicos e a taxa de incidência de TB, conforme identificado em 

estudo anterior5. Portanto, o conjunto mínimo de variáveis para ajuste a fim de 

avaliar a associação da exposição às prisões com a taxa de incidência de TB e 

sua interação com o coeficiente de Gini foram a taxa de desemprego e a taxa de 

incidência de Aids. 

Nós avaliamos as associações usando regressão binomial negativa 

devido à superdispersão dos dados. Primeiramente, foram realizadas análises 

separadas por população (não prisional e prisional). Posteriormente, agrupando 

essas duas populações, analisamos a interação entre o coeficiente de Gini 

(≥0,60 versus <0,60) e a exposição às prisões na incidência de TB em um 

modelo múltiplo. Como a população prisional e não prisional do mesmo 

município compartilhava o mesmo contexto, também foi realizada uma análise 

multinível (Tabela 1 suplementar)26. 

Para avaliar a interação na escala multiplicativa nós calculamos a razão 

das RTI24 com a seguinte fórmula:  
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𝑟𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑇𝐼𝑠 =  
𝑅𝑇𝐼𝑝𝑑

𝑅𝑇𝐼𝑝0𝑅𝑇𝐼𝑑0
= exp (𝛽𝑝∧𝑑) 

onde 𝑅𝑇𝐼𝑝0 representa a RTI de apenas expostos às prisões, 𝑅𝑇𝐼𝑑0 para apenas 

expostos aos cenários de DEDR, 𝑅𝑇𝐼𝑝𝑑 para as duas exposições, e 𝛽𝑝∧𝑑 

representa o coeficiente do termo de interação da exposição concomitante de 

ambas prisão e DEDR, respectivamente. 

Para a interação na escala aditiva nós calculamos o excesso de risco 

devido à interação (RERI)27 com a seguinte fórmula: 

𝑅𝐸𝑅𝐼 = 𝑅𝑇𝐼𝑝𝑑 − (𝑅𝑇𝐼𝑝0+ 𝑅𝑇𝐼𝑑0 − 1) = 𝑅𝑇𝐼𝑝𝑑 − 𝑅𝑇𝐼𝑝0− 𝑅𝑇𝐼𝑑0 + 1 

Nós consideramos como uma interação positiva nas escalas multiplicativa 

e aditiva, respectivamente, se a razão da RTI>1 e se o RERI>0. As análises de 

interação foram apresentadas conforme recomendação28. 

A FAP do status de prisão sobre a incidência de TB foi calculada tanto no 

nível municipal (valor bruto para cada município) quanto para as categorias de 

Gini (estimativas derivadas dos modelos múltiplos). Para isso, usamos duas 

fórmulas diferentes. Com a seguinte fórmula calculamos a FAP bruta do status 

de prisão sobre a incidência de TB em cada município: 

𝐹𝐴𝑃 =  
𝐼𝑝 − 𝐼0

𝐼𝑝
 

Onde, 𝐼𝑝 é a taxa de incidência geral da TB no município (agrupando 

populações exposta e não exposta) e 𝐼0 é a taxa de incidência observada na 

população não exposta do município correspondente.  

A distribuição da FAP do status de prisão sobre a incidência de TB do 

município de acordo com a prevalência de presos na população do município, 

bem como a RTI específica do município foram representadas graficamente. Em 

seguida, calculamos as correspondentes correlações de Spearman com IC95% 
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corrigido, estimado por 1000 replicações de Bootstrap. Semelhante a outros 

coeficientes de correlação, interpretamos a magnitude do coeficiente de 

Spearman como uma medida da variabilidade da FAP explicada pela 

variabilidade da prevalência da exposição e pela força de associação. Em 

seguida, comparamos esses dois coeficientes de correlação para identificar qual 

foi o fator mais importante que explicou a variabilidade da FAP. 

A segunda fórmula foi usada para estimar a FAP do status de prisão sobre 

a incidência de TB usando as medidas de associação ajustadas dos modelos 

múltiplos, por diferentes estratos do coeficiente de Gini: 

FAP= 𝑝´
𝜃−1

𝜃
 

Onde, p' é a prevalência de pessoas presas no total de casos de TB no 

estrato correspondente de Gini, e θ é a RTI específica estimada no modelo de 

regressão múltiplo para cada estrato de Gini.  

O intervalo de confiança da FAP e as medidas de interação derivadas dos 

modelos múltiplos foram calculados usando uma combinação não-linear de 

estimativas de parâmetros baseada no método delta29.  

Esse estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e da Secretaria de 

Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo (número: 

1.553.841). Todas as análises foram realizadas usando Stata (Versão 13, 2009; 

College Station, TX). 
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Resultados 

 

Um total de 137.698 casos de TB foram registrados nos 954 municípios 

de 2013 a 2015, dos quais 14.769 (10,73%) eram privados de liberdade. A 

mediana do coeficiente de Gini foi de 0,50 (IIQ 0,46 - 0,54), o índice de 

desenvolvimento humano foi de 0,750 (IIQ 0,704 - 0,786), o rendimento médio 

domiciliar per capita foi de USD 261,19 (IIQ 164,56 - 350,04), o PIB per capita 

foi de USD 6404,03 (IIQ 3696,50 – 10.365,71), a taxa de desemprego foi de 

5,32% (IIQ 3,98 - 7,22), a aglomeração intradomiciliar foi de 21,7 (IIQ 14,8 – 28,5 

e a taxa de incidência de Aids foi de 4,69 casos por 100 mil pessoas-ano (IIQ 0,0 

- 9,42). 

Nos municípios com DEDR (coeficiente de Gini ≥ 0,60), a estimativa 

pontual da taxa de incidência de TB foi a maior entre a população não prisional 

(35,28/100 mil não expostos-ano) e a menor entre a prisional (417,01/100 mil 

expostos-ano) quando comparada com as populações correspondentes dos 

outros estratos. Em consequência, a estimativa pontual da RTI (prisional/não 

prisional) foi a menor nos municípios com coeficiente de Gini ≥ 0,60 (Figura 1). 
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Figura 1- Taxa de incidência de tuberculose na população não prisional e 

prisional, e razão de taxas de incidência segundo o coeficiente de Gini, ajustada 

pela taxa de desemprego (%) e taxa de incidência de Aids/100 mil pessoas-ano. 

Brasil, 2013-2015. 

 

Nos modelos múltiplos, o coeficiente de Gini ≥ 0,60 foi positivamente 

associado à incidência de TB na população não prisional (RTI 1,33; IC95% 1,17 

- 1,52), mas não na população prisional (RTI 0,89; IC95% 0,65 - 1,22). Em ambos 
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os modelos, a taxa de desemprego e a taxa de incidência de Aids foram 

positivamente associadas à taxa de incidência de TB (Tabela 1). 
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Tabela 1- Fatores associados à taxa de incidência da tuberculose nos municípios (n=954) segundo populações não prisional e 

prisional. Brasil, 2013-2015. 

Variáveis 

População não prisional População prisional 

RTI não ajustado  
(IC95%) 

RTI ajustado 
(IC95%) 

RTI não ajustado 
(IC95%) 

RTI ajustado 
(IC95%) 

Coeficiente de Gini (≥0,60 vs. <0,60) 1,6 (1,38 - 1,85) 1,33 (1,17 - 1,52) 1,08 (0,8 - 1,48) 0,89 (0,65 - 1,22) 
IDH 1,17 (0,54 - 2,53)  1,62 (0,3 - 8,73)  

Renda média domiciliar per capita (USD)a 1,03 (0,76 - 1,39)  1,82b (0,96 - 3,43)  

PIB per capita (USD) 1,00 (1,00 - 1,01)  1,01 (1,00 - 1,02)  

Taxa de desemprego (%) 1,08 (1,06 - 1,09) 1,08 (1,06 - 1,09) 1,06 (1,02 - 1,09) 1,07 (1,03 - 1,11) 
Aglomeração intradomiciliar (%) 1,02 (1,02 – 1,03)  1,02 (1,02 – 1,02)  
Taxa de incidência de Aids/100 mil pessoas-ano 1,03 (1,03 - 1,04) 1,03 (1,03 - 1,04) 1,03 (1,01 - 1,04) 1,03 (1,02 - 1,04) 

Abreviações: IC95%, intervalo com 95% de confiança; IDH, índice de desenvolvimento humano; PIB, produto interno bruto; RTI, razão de taxas de incidência.  
a As medidas de associação estão apresentadas a cada USD 1000 da variável independente correspondente. 
b A inclusão da renda média domiciliar per capita no modelo múltiplo da população exposta, reduziu a RTI do coeficiente de Gini para 0,79, mas se manteve 
sem associação estatisticamente significante (IC95% 0,57 - 1,10).
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No modelo múltiplo com a população total, comparada à população não 

prisional, a população prisional apresentou 22,07 vezes (IC95% 20,38 - 23,89) o 

risco de TB nos municípios onde o coeficiente de Gini foi <0,60, e 14,96 vezes 

(IC95% 11,00 – 18,92) no estrato do coeficiente de Gini ≥ 0,60 (Tabela 2). 
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Tabela 2- Interação entre desigualdade da distribuição de renda e exposição às prisões na taxa de incidência de tuberculose nos 

municípios (n=954). Brasil, 2013-2015. 

  População não prisional População prisional Razão das RTI (IC95%) na 
população prisional entre 
os estratos do coeficiente 

de Gini 
  

N com TB/N sem 
TB por milhão 

RTI (IC95%)a 
N com TB/N sem 

TB por milhão 
RTI (IC95%)a 

Coeficiente de Gini     
 

     <0,60 

55.734/156,32  10.812/1,36   

 1,0  
22,07 

(20,38 - 23,89) 
p<0,001 

22,07 
(20,38 - 23,89) 

p<0,001 

     ≥0,60 

67.186/99,47  3957/0,38   

 
1,34 

(1,13 - 1,60) 
p=0,001 

 
20,08 

(16,21 - 24,87) 
p<0,001 

14,96 
(11,00 - 18,92) 

p<0,001 
Razão das RTI (IC95%) no 
coeficiente de Gini ≥0,60 
entre os estratos da 
população 

 
1,34 

(1,13 – 1,60) 
p=0,001 

 
0,91 

(0,71 – 1,11) 
p=0,40 

 

 
Abreviações: IC95%, intervalo com 95% de confiança; RTI, razão de taxas de incidência; RERI, excesso relativo de risco devido à interação; TB, tuberculose. 
Medida de interação na escala aditiva: RERI -2,33; IC95% -6,73 a 2,08; p=0,30. 
Medida de interação na escala multiplicativa: razão das RTI 0,68; IC95% 0,40 a 0,97; p<0,001. 
a Modelo com regressão binomial negativa ajustado por taxa de desemprego e taxa de incidência de Aids. 
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Assim, observou-se interação negativa estatisticamente significativa na 

escala multiplicativa (razão da RTI 0,68; IC95% 0,40 - 0,87; p<0,001); mas não 

na escala aditiva. No entanto, a RTI foi 2,33 unidades menor que a esperada na 

escala aditiva (p=0,30). No modelo multinível, foi observada interação negativa 

tanto no multiplicativo (razão da RTI 0,70; IC95% 0,63 - 0,79; p<0,001) quanto 

na escala aditiva (RERI -3,54; IC95% -6,02 a -1,07; p=0,01) (Tabela suplementar 

1). 

 

Fração atribuível à população 

As FAP do status de prisão sobre a incidência de TB não ajustadas 

estimadas para os municípios apresentaram correlação com a prevalência de 

pessoas privadas de liberdade na população do município (Spearman=0,55; 

IC95% 0,48 - 0,62) e com a RTI específica do município (Spearman=0,62; IC95% 

0,57 - 0,68). No entanto, o coeficiente de correlação de Spearman da RTI foi 

maior do que o da prevalência de exposição (p=0,013) (Figura 2). 
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Figura 2- Distribuição da fração de tuberculose na população do município 

atribuível à exposição às prisões de acordo com a (A) prevalência de privados 

de liberdade na população do município e (B) razão de taxas de incidência. 

Brasil, 2013-2015.  

Abreviações: IC95%, intervalo com 95% de confiança. Figura truncada para razão de taxas de 

incidência> 200. 

 

A distribuição das FAP municipais sugere uma tendência de redução 

progressiva conforme aumenta o nível de desigualdade de distribuição de renda 

(Figura 3). 
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Figura 3- Distribuição da fração de tuberculose no total da população do 

município atribuível à exposição às prisões segundo o coeficiente de Gini. Brasil, 

2013-2015.  

Figura truncada para valores negativos da FAP. 

 

 

A FAP global a partir do modelo ajustado foi de 10,22% (IC95% 10,18% - 

10,26%). No entanto, as estimativas específicas de estrato indicaram uma FAP 
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de Aids; e foram semelhantes aos obtidas com a análise multinível (Tabela 

suplementar 2). 

Nós representamos os resultados-chave em um infográfico (Figura 

suplementar 3). 

 

 

Discussão 

 

Nosso estudo mostrou como a associação entre o encarceramento e a 

taxa de incidência de TB varia de acordo com a desigualdade da distribuição de 

renda nos municípios brasileiros. A menor RTI nos municípios com DEDR foi 

explicada pelo aumento da taxa de incidência de TB na população não prisional 

e pela aparente redução da taxa de incidência de TB na população prisional. 

Na população não prisional, o coeficiente de Gini pode estar associado à 

taxa de incidência de TB por diferentes mecanismos. No Brasil, a desigualdade 

na distribuição de renda foi fortemente correlacionada com a aglomeração 

intradomiciliar5. Esse último fator pode favorecer diretamente a transmissão da 

TB, aumentando a taxa de contato entre o Mycobacterium tuberculosis e as 

pessoas suscetíveis6,7. 

Em relação à população prisional, o encarceramento está associado ao 

risco de TB por fatores individuais, incluindo tabagismo, alcoolismo e uso de 

drogas ilícitas30–32. Há também aqueles relacionados às condições de 

encarceramento que levam à desnutrição, estresse e ansiedade31–33; e 

relacionados aos fatores contextuais, como serviços de saúde inadequados, 

superlotação e ventilação inadequada8,13,31,34. Outros determinantes incluem 
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questões operacionais, como detecção de casos de TB, dificuldades na 

identificação de contatos, tratamento inadequado, altas taxas de transferência 

entre presídios e baixa implementação de medidas de controle de infecção35. Os 

fatores socioeconômicos dos municípios em que as prisões estão localizadas 

podem ter efeito sobre questões operacionais na implementação de busca ativa 

e passiva de casos nas prisões; o que pode comprometer a detecção mesmo em 

cenários de alto risco de TB. 

A FAP é o resultado da magnitude da associação e da prevalência da 

exposição36. Se a RTI fosse constante, a variabilidade da FAP seria explicada 

apenas pelas variações da prevalência da exposição. No entanto, em nosso 

estudo, a correlação da FAP do status de prisão sobre a incidência de TB não 

ajustada do município com a RTI foi maior do que com a prevalência da 

população prisional. Isso indica que a heterogeneidade da RTI foi a principal 

determinante da variabilidade da FAP e destaca a importância de identificar os 

modificadores de seu efeito, e consequentemente do impacto da exposição 

prisional no risco de TB. 

Diferente de nosso estudo, em uma revisão sistemática, os países com 

piores condições socioeconômicas apresentaram maior RTI, o que pareceu ser 

explicado principalmente pela maior incidência na população carcerária14. 

Apesar disso, a revisão constatou que a FAP do status de prisão sobre a 

incidência da TB nos países de alta renda (8,5%; IIQ 1,9% - 17,9%) foi maior do 

que nos países de renda média-baixa 6,3% (IIQ 2,7% - 17,2%)14. Essa tendência 

da FAP de acordo com a situação socioeconômica é coerente com nossos 

resultados, e reafirma que questões socioeconômicas afetam a importância 

relativa da exposição prisional, principalmente devido à deterioração das 
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condições de vida da população não-prisional. Em contraste, em melhores 

cenários socioeconômicos a importância relativa do encarceramento torna-se 

mais evidente como um dos principais contribuintes dos casos de TB na 

população total. 

Estudos anteriores4,14,35,37,38 encontraram que a incidência da Aids esteve 

positivamente associada com a ocorrência de casos novos de TB nas 

populações prisional e não-prisional. O HIV, por interagir sinergicamente com a 

TB e ampliar sua magnitude39, torna-se um desafio especial no controle desta 

doença. 

A taxa de desemprego também esteve associada positivamente com o 

risco de TB na população não-prisional nos Estados Unidos37, Espanha40 e no 

Brasil15,37. Na população prisional, acreditamos que exista uma relação indireta 

na qual a baixa renda devido ao desemprego aumentaria a probabilidade de 

cometer delitos com consequente aprisionamento. Então, as condições 

favoráveis para a infecção e adoecimento por TB encontradas nos presídios 

elevariam o risco de TB. 

Nesse sentido, a taxa de incidência de Aids e a taxa de desemprego 

devem ser consideradas em outros estudos no ajuste da associação entre o 

encarceramento e o risco de TB. 

 

Limitações 

Apesar do Brasil estar aumentando consistentemente a detecção e 

notificação de casos16, a subnotificação de TB é uma limitação potencial. No 

entanto, suspeitamos que isso é não diferencial nos municípios ou mais 

frequente naqueles com DEDR. Em ambas as situações, a magnitude da 
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associação entre os fatores socioeconômicos e a incidência de TB na população 

não exposta seria maior do que a observada neste estudo. Se o risco de TB nas 

prisões fosse relativamente estável, as mudanças na RTI seriam atribuíveis 

essencialmente ao risco de TB basal na população não prisional. 

Por outro lado, os casos de TB na população carcerária foram aqueles 

detectados durante o período em que os pacientes estavam dentro da prisão. As 

pessoas privadas de liberdade que tiveram TB após o livramento não foram 

consideradas no cálculo das medidas. Os contatos desses indivíduos que 

desenvolveram a TB também não foram considerados. Se considerarmos que 

esses casos também poderiam ser atribuídos à exposição à prisão, a FAP real 

poderia ser maior do que a estimada. 

Além disso, este estudo ecológico não revelou os mecanismos envolvidos 

no aumento do risco de TB na população prisional. Em particular, variáveis 

individuais não avaliadas como sexo, idade, raça e comorbidades, poderiam 

explicar essa associação pelo menos parcialmente. Incluímos apenas a 

população com 18 anos ou mais porque os dados para a população carcerária 

estratificado por idade e sexo no nível municipal não estavam disponíveis. No 

entanto, ainda é válido estimar as medidas de associação e a FAP neste estudo. 

Isso porque, uma vez que a FAP representa o impacto global das exposições, 

sua contribuição independe se é explicada em parte pelas diferenças 

demográficas entre a população prisional e não prisional. 

Apesar dessas limitações, nosso modelo incluiu um número importante de 

municípios com prisões e alta variabilidade dos determinantes socioeconômicos, 

o que pode ser útil para extrapolar os resultados para outros locais. Este trabalho 

apresentou, assim, um amplo panorama da contribuição da população prisional 
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para a carga de TB. Além disso, demonstrou a variabilidade dessa contribuição, 

aspecto a ser considerado na priorização deste grupo de risco. 

 

Implicações para a saúde pública e conclusão 

Nosso estudo estimou a importância relativa que a exposição carcerária 

teria na incidência de TB de acordo com a situação socioeconômica do 

município, o que poderia ajudar os programas de TB a compreenderem a sua 

endemia local e, com isso, definirem estratégias de controle focalizadas. Por 

exemplo, os municípios com distribuição equitativa de renda teriam um impacto 

significativo na taxa de incidência de TB, com intervenções focadas na redução 

da taxa de encarceramento41 ou em intervenções nos fatores de risco 

associados ao encarceramento, como é o caso das condições ambientais das 

prisões34. Considerando que a ocorrência da TB, particularmente em países de 

incidência média e baixa, pode estar cada vez mais concentrada em 

subpopulações de alto risco34, esta poderia ser uma oportunidade para focalizar 

estratégias-chave nestas populações em direção a um progresso global no 

controle da doença.  

O controle da TB na população prisional envolve abordagens diferentes e 

simultâneas, tais como a triagem de todos os indivíduos que entram e saem das 

prisões; o fornecimento de isoniazida para aqueles com TB latente na entrada 

da prisão; a melhoria na taxa de detecção de casos passivos; campanhas anuais 

de detecção de casos; e a melhoria das condições ambientais das celas9,34,42. 

Uma vez que as prisões são consideradas “amplificadores institucionais”42 

ou “reservatórios”43 da TB, priorizar essas abordagens pode ter impacto na 

incidência da TB não apenas na prisão, mas também na população não prisional. 
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Um estudo constatou que concentrar intervenções nas prisões, que constituem 

menos de 0,3% da população brasileira14, reduziria a incidência total de TB ativa 

na população em mais de 40%42. Em nosso estudo, 10,22% dos casos de TB 

seriam potencialmente evitados se fatores associados à incidência de TB nas 

prisões, como a superlotação, fossem eliminados dessa população. Essa 

proporção foi especificamente maior em cenários com menor desigualdade de 

distribuição de renda (FAP = 50,06% para Gini <0,40). 

Em contrapartida, em municípios com DEDR, estratégias focalizadas em 

mitigar os efeitos de fatores socioeconômicos devem ser priorizadas, devido ao 

risco substancial da doença fora das prisões. Nesse sentido, na população não 

prisional, o fortalecimento da atenção básica44 e a focalização de ações em 

intervenções de proteção social45 poderiam acarretar um potencial impacto na 

incidência da TB. 

Em conclusão, identificamos uma interação negativa entre a exposição às 

prisões e a DEDR na taxa de incidência de TB. Isto foi explicado por uma 

associação positiva entre a desigualdade de distribuição de renda e a incidência 

de TB na população não carcerária. Nessas condições, uma baixa medida de 

associação pode não implicar no controle da TB nas prisões, mas sim indicar a 

necessidade de intervenções sociais adicionais para reduzir as vulnerabilidades 

na população não prisional. 
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Descrição dos procedimentos para obtenção dos dados 

 

Os municípios brasileiros possuem um código único (código IBGE) que 

facilita o relacionamento de dados e está disponível em todas as fontes de dados 

listadas abaixo. Os dados socioeconômicos do Brasil utilizados no presente 

estudo estão disponíveis nos seguintes repositórios: 

• Departamento de Informática do SUS: http://datasus.saude.gov.br/ 

• Atlas de Desenvolvimento Humano: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/en/consulta/ 

Os dados dos indicadores de tuberculose no Brasil estão disponíveis 

mediante solicitação ao Ministério da Saúde: 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx 

Os dados de notificação de Aids por municípios no Brasil estão 

disponíveis no repositório do Departamento de Informática do SUS: 

http://datasus.saude.gov.br/ 

A população carcerária está disponível no repositório do Ministério da 

Justiça: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/infopen 

 

 

Contribuições: DMP e FADQ conceberam e desenharam o estudo. DMP 

organizou o banco de dados e escreveu o primeiro rascunho. FADQ revisou 

criticamente todos os rascunhos do manuscrito. Ambos os autores realizaram as 

análises, interpretaram os dados, revisaram e aprovaram o manuscrito final. 

 

 

http://datasus.saude.gov.br/
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Figura suplementar 1- Taxa de incidência de tuberculose na população não 

prisional e prisional, e razão de taxas de incidência segundo decis do coeficiente 

de Gini. Brasil, 2013-2015. 
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Figura suplementar 2- Gráfico acíclico dirigido para a associação da exposição 

às prisões com a incidência de TB e sua interação* com a desigualdade da 

distribuição de renda.  

*Interação apresentada como recomendado por Weinberg, 201723. 
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Tabela suplementar 1- Interação entre desigualdade da distribuição de renda e exposição às prisões na taxa de incidência de 

tuberculose. Brasil, 2013-2015. Modelo multinível com regressão binomial negativa. 

  População não exposta População não exposta Razão das RTI 
(IC95%) na 
população 

prisional entre os 
estratos do 

coeficiente de Gini 

  
N com TB/N sem 

TB por milhão 
RTI (IC95%) a 

N com TB/N sem 
TB por milhão 

RTI (IC95%) a 

Coeficiente de Gini      

     <0,60 

55.734/156,32  10.812/1,36   

 1,0  
19,32  

(18,19 - 20,52) 
p<0,001 

19,32  
(18,19 - 20,52) 

p<0,001 

     ≥0,60 

67.186/99,47  3957/0,38   

 
1,16  

(1,03 - 1,31) 
p=0,02 

 
15,94  

(13,71 - 18,54) 
p<0,001 

13,71  
(12,32 - 15,11) 

p<0,001 

Razão das RTI (IC95%) no 
coeficiente de Gini ≥0,60 entre os 
estratos da população 

 
1,16  

(1,03 - 1,31) 
p=0,02 

 
0,82  

(0,70 - 0,95) 
p=0,02 

 

Abreviações: IC95%, intervalo com 95% de confiança; RTI, razão de taxas de incidência; RERI, excesso relativo de risco devido à interação; TB, tuberculose. 
Medida de interação na escala aditiva: RERI -3,54; IC95% -6,02 a -1,07; p=0,01. 
Medida de interação na escala multiplicativa: razão das RTI 0,71; IC95% 0,63 a 0,79; p<0,001. 
a Ajustado por taxa de desemprego e taxa de incidência de Aids.  
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Tabela suplementar 2- Fração de tuberculose na população do município atribuível à exposição às prisões em diferentes estratos 

de coeficiente de Gini. Brasil, 2013-2015. Modelo multinível com regressão binomial negativa. 

Coeficiente de Gini 
População exposta População não exposta 

RTI a,b 
FAP% b da exposição 

às prisões 
IC95% 

Total Casos de TB Total Casos de TB 

<0,40 14.8371 998 17.998.834 1090 14,7 48,6 47,7 – 50,0 

0,40 a 0,50 63.7821 21.534 143.773.220 4812 16,1 17,3 17,2 - 17,4 

0,50 a 0,60 572.970 33.202 156.290.039 4910 16,1 12,2 12,2 - 12,3 

≥0,60 380.025 67.186 112.528.977 3957 15,6 5,2 5,1 - 5,2 
Abreviações: IC95%, intervalo com 95% de confiança; RTI, razão de taxas de incidência; FAP; fração atribuível à população; TB, tuberculose. 
a RTI da associação entre exposição à prisão com a incidência de TB, segundo cenários de Gini.  
b Ajustado por taxa de desemprego e taxa de incidência de Aids. 
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Figura suplementar 3- Resultados-chave da associação entre o 

encarceramento e a incidência de tuberculose e sua interação com a 

desigualdade da distribuição de renda. 

Abreviações: IC95%, intervalo com 95% de confiança; PPL, população privada de liberdade; RTI, 
razão de taxas de incidência; TB, tuberculose. 
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4.3 OBJETIVO 3 

 

 

 

Fatores ambientais associados ao tempo até a tuberculose diagnosticada em 
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Resumo 

Introdução: A incidência de tuberculose em instituições correcionais é muito alta, 
chegando a 23 vezes a da população geral. Nesses ambientes, identificar fatores 
de risco passíveis de intervenção é uma prioridade na definição de ações para o 
controle da doença. Objetivo: estimar o efeito de fatores ambientais no tempo 
até o diagnóstico de tuberculose ativa em pacientes encarcerados. Métodos: 
Estudo de coorte retrospectiva composta pelos casos novos de tuberculose na 
população privada de liberdade (PPL) das unidades prisionais do estado de São 
Paulo, diagnosticados entre 2014 e 2015 e notificados no Sistema de Notificação 
e Acompanhamento dos Casos de Tuberculose. Sobre esses casos foram 
levantados os dados de suas movimentações entre presídios do sistema 
carcerário; assim como, de condições ambientais de 105 unidades prisionais 
correspondentes usando um questionário estruturado que incluía medidas das 
dimensões das celas e da área de ventilação. O efeito das condições ambientais 
no tempo até o diagnóstico da tuberculose foi analisado com modelos de riscos 
de Cox estendido estratificado por variáveis tempo-dependentes. Elaboramos 
um gráfico acíclico dirigido no qual identificamos três opções do conjunto mínimo 
de variáveis para ajuste. Em modelos separados, analisamos os tempos de 
sobrevida até dois anos (730 dias) e até cinco anos (1825 dias). Resultados: 
Analisamos 2259 indivíduos cuja mediana do tempo livre de doença foi 618 dias 
(intervalo interquartílico: 346-1026 dias). Nos modelos ajustados, as variáveis 
que representaram a lotação apresentaram associação estatisticamente 
significativa com o desfecho, obtendo estimativas similares com as três opções 
de ajuste. Especificamente, a cada aumento de 50% na taxa de ocupação, 
observou-se um aumento na velocidade de ocorrência da TB de 16% (intervalo 
com 95% de confiança [IC95%] 8%-25%) nos modelos até dois anos e de 9% 
(IC95% 3%-16%) naqueles até cinco anos. Da mesma forma, um aumento de 
uma unidade no logaritmo da área da cela por pessoa resultou em uma redução 
na velocidade do desfecho de 13% (IC95% 2%-23%) até dois anos e de 12% 
(IC95% 2%-21%) até cinco anos. Conclusões: Estimou-se o efeito da exposição 
à superlotação e ao espaço físico reduzido das unidades prisionais no tempo até 
a tuberculose diagnosticada durante o encarceramento. As associações da taxa 
de lotação com o tempo até o desfecho foram mais evidentes para a sobrevida 
até dois anos após o encarceramento. Pelo anterior, mesmo com tempo curto de 
permanência, evidencia-se a necessidade de pesquisar e implementar 
estratégias custo-efetivas de rastreamento de tuberculose no momento do 
livramento, com vistas a reduzir o papel dos presídios como reservatórios sociais 
e de amplificadores da doença nas comunidades. No entanto, mesmo as mais 
extensivas medidas, de rastreamento e tratamento da doença devem estar 
associadas à redução drástica das condições de superlotação e ao aumento do 
espaço físico. 
 

Palavras-chave: encarceramento, tuberculose, sobrevida livre de doença, 

condições ambientais. 



162 
 

 
 

Abstract 

Introduction: The tuberculosis incidence in correctional institutions is very high, 

reaching 23 times that of the general population. In these settings, identifying risk 

factors for intervention is a priority in defining actions to control the disease. 

Objective: to estimate the effect of environmental factors over time to the 

diagnosis of active tuberculosis in incarcerated patients. Methods: A 

retrospective cohort study of new tuberculosis cases in the prison population of 

the state of São Paulo, diagnosed between 2014 and 2015 and reported in the 

Tuberculosis Case Reporting and Monitoring System. On these cases the data 

of his transfers between prisons of the prison system were raised; as well as 

environmental conditions of 105 corresponding prison units using a structured 

questionnaire that included measurements of cell size and ventilation area. The 

effect of environmental conditions in time to the diagnosis of tuberculosis was 

analyzed with extended stratified Cox risk models with time-dependent variables. 

We developed a directed acyclic graph in which we identified three options of the 

minimum set of variables for adjustment. In separate models, we analyzed 

survival times up to two years (730 days) and up to five years (1825 days). 

Results: We analyzed 2259 individuals whose median disease-free time was 618 

days (interquartile range: 346-1026 days). In the adjusted models, the variables 

that represented the overcrowd presented a statistically significant association 

with the outcome, obtaining similar estimates with the three adjustment options. 

Specifically, at each 50% increase in occupancy rate, there was an increase in 

the speed of TB occurrence of 16% (95% confidence interval [95%CI 8%-25%) 

in the models up to two years and 9% (95%CI 3%-16%) in those up to five years. 

Likewise, a unit increase in the logarithm of the cell area per person resulted in a 

reduction in the speed of outcome of 13% (95%CI 2%-23%) for up to two years 

and 12% (95%CI 2%-21%) for up to five years. Conclusions: We estimated the 

effect of exposure to overcrowding and the reduced physical space of the prison 

units in time to the tuberculosis diagnosis during the incarceration. Associations 

of occupancy rate over time to outcome were more evident for survival up to two 

years after incarceration. For the former, even with a short stay, the need to 

research and implement cost-effective tuberculosis screening strategies at the 

time of release is evident, with a view to reducing the role of prisons as social 

reservoirs and disease amplifiers in the communities. However, even the most 

extensive measures of disease screening and treatment should be associated 

with drastic reduction of overcrowding conditions and increasing physical space. 

Key words: incarceration, tuberculosis, disease-free survival, environmental 

conditions. 
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Introdução 

 

Em muitos locais do mundo, a incidência de tuberculose (TB) nas 

instituições correcionais é muito alta, chegando a 23 vezes a da população 

geral1, resultado semelhante ao encontrado no Brasil em 2016 (23,7 vezes)2. 

Além desse risco elevado, no país, evidências apontam que as prisões são 

amplificadoras da TB na população geral3 e reservatórios da doença4, o que 

aumentam os desafios para o seu controle. 

Estudos têm mostrado que alguns fatores de risco passíveis de 

intervenção, como é o caso da lotação e ventilação5–8 poderiam ter utilidade no 

controle da TB nos presídios. Nesse sentido, modelos matemáticos sugerem que 

melhorias nas condições de lotação e ventilação poderiam reduzir a 

transmissibilidade9,10 e a prevalência11 da TB nas prisões.  

Estudos anteriores que identificaram os fatores de risco para a TB em 

prisões, coletaram dados primários em poucas unidades prisionais, com 

populações reduzidas, e baixa ocorrência de TB5–9. Em consequência, esses 

dados não permitiram a estimação de medidas de associação com precisão 

adequada e a consideração de potencial confusão para estimar o efeito das 

condições ambientais sob o risco de TB. Além disso, nenhum deles explorou 

especificamente o efeito das condições ambientais no risco da TB.  

As pessoas encarceradas frequentemente estão em transferência para 

diferentes unidades prisionais, e, portanto, mudando suas exposições 

contextuais à TB. Por isso, a avaliação da associação das condições ambientais 

no risco de TB deveria considerar os tempos e a variação na exposição. Nesse 

estudo, estimamos o efeito dos fatores ambientais no tempo até o diagnóstico 

de TB ativa entre os pacientes encarcerados no Estado de São Paulo. 
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Métodos 

 

Desenho de estudo 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva.  

 

Área de estudo 

Em 2016, a população prisional brasileira totalizou 726.712 indivíduos o 

que equivale a 352,4 pessoas presas para cada 100 mil hab.12. O estado de São 

Paulo foi o que apresentou a maior população carcerária do país, com 240.061 

(33%) privados de liberdade12. Nesse mesmo ano existiam no estado 163 

unidades prisionais e um hospital penal, com capacidade para 131.159, o que 

representou uma taxa de ocupação de 183%12.  

 

População de estudo 

A população foi composta pelos casos novos de TB (todas as formas) na 

população privada de liberdade (PPL), independente do regime de cumprimento 

de pena, das unidades prisionais do estado de São Paulo, diagnosticados em 

2014 e 2015.  

 

Critérios de exclusão 

As pessoas encarceradas não representam a estrutura demográfica e 

social da população geral. São frequentemente jovens e do sexo masculino, 

muitos vivem marginalizados, têm baixa escolaridade e vêm de grupos 

socioeconômicos desfavorecidos13. Podem pertencer a grupos minoritários ou 

migrantes e a outros segmentos da população nos quais a TB também ocorre 



165 
 

 
 

em maior incidência14. Além disso, elas estão frequentemente em maior risco de 

progressão da infecção para a doença ativa15. Isto pode ser devido a vários 

fatores sinérgicos, incluindo má nutrição16,17, coinfecção pelo HIV18, abuso de 

álcool19 e uso de drogas20. Com isso, os determinantes para o adoecimento por 

TB entre a PPL podem diferir da população geral e da população geral de TB21,22.  

Em consequência, no momento do encarceramento esses podem já estar 

infectados ou doentes devido às exposições da própria comunidade de origem. 

Ademais, a probabilidade de ao entrar na prisão um indivíduo se infectar e 

progredir para TB clinicamente reconhecível durante as primeiras semanas é 

relativamente baixa23. Sendo assim, casos de TB identificados na entrada do 

sistema prisional não deveriam ser atribuídos à exposição dos presídios e sim 

às exposições prévias (externas ou de encarceramentos anteriores).  

Casos prevalentes na entrada do sistema prisional são mais 

provavelmente reconhecíveis dentro de um intervalo de tempo, quando se 

evidenciam os sintomas da doença; pois na inclusão ao sistema prisional podem 

permanecer não reconhecíveis mesmo se a triagem na porta de entrada fizer 

parte do procedimento de rotina23. Além disso, sem um sistema de seleção de 

entrada, os casos prevalentes na inclusão tendem a ser detectados mais 

tardiamente.  

O período de incubação de uma doença, definido como o período da 

infecção até o início dos sintomas da doença, deve ser considerado na definição 

dos casos incidentes da doença e atribuíveis a uma exposição em particular24. 

No entanto, o cálculo desse período para a TB representa um desafio devido a 

variabilidade no tempo, podendo ser de semanas a décadas24–28.  
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Em estudos que mensuraram a incidência da TB em prisões23,29,30, tem-

se considerado para exclusão dos casos prevalentes aqueles diagnosticados em 

até 90 dias após o encarceramento, cujo cálculo foi baseado em simulações de 

modelos de transmissão com dados hipotéticos23. No entanto, no presente 

estudo, devido à disponibilidade de dados sobre os períodos em que os privados 

de liberdade estavam fora do sistema prisional (ex.: liberdade provisória), 

comparamos a velocidade dos riscos de dentro e fora do sistema prisional para 

identificar o período no qual os casos seriam atribuíveis a exposição 

correspondente. Esta população vem com um risco de adoecimento por TB da 

comunidade que se acelera com o encarceramento. Assumindo que o risco 

dentro dos presídios seja muito maior, a comparação das curvas de sobrevida 

permitiu identificar quando a velocidade de ocorrência de TB no sistema prisional 

ultrapassou a velocidade de fora do sistema prisional, o que aconteceu aos 122 

dias. Utilizou-se esse ponto de corte para definir o momento a partir do qual os 

casos eram mais provavelmente atribuíveis ao período de exposição 

correspondente da movimentação carcerária. Adicionalmente, a mediana de 

sobrevida entre aqueles de fora do sistema prisional foi de 27 dias representando 

um risco acelerado para TB que foi então atribuído a exposição anterior. Para 

esse último, é possível observar na Figura 1 a queda abrupta da sobrevida dos 

que estavam fora do sistema prisional nos primeiros 30 dias. 
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Figura 1- Probabilidade de sobrevida livre de tuberculose diagnosticada 

segundo exposição ao encarceramento na população de casos de tuberculose 

do sistema prisional do estado de São Paulo. 

*Curva de sobrevida fora do sistema prisional, informação obtida dos casos de tuberculose que 

em algum momento estiveram no sistema prisional. 

 

 

Sendo assim, falhas ocorridas em até 30 dias em uma determinada 

movimentação carcerária foram atribuídas à exposição anterior, caso o indivíduo 

tenha permanecido por pelo menos 122 dias na unidade prisional. Do total de 

3999 casos de TB com informações sobre as movimentações carcerárias, foram 

excluídos aqueles: cuja falha ocorreu entre 30 a 122 dias devido à incerteza da 

atribuição do momento de exposição potencialmente relacionado ao desfecho 

(n=1177); que considerando os critérios acima apresentaram falha atribuída fora 

do presídio (n=348); e por fim, 215 casos diagnosticados em até 122 dias após 
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a primeira entrada no sistema prisional cuja exposição à TB foi atribuída à 

comunidade. Assim, dos 3999, foram selecionados para a análise 2259 casos 

de TB (totalizando 18.996 movimentações carcerárias) para os quais 

consideramos que houve maior acurácia na classificação do período de 

exposição. 

 

Fonte de dados 

Esse estudo utilizou três fontes de dados: o Sistema de Notificação e 

Acompanhamento dos Casos de Tuberculose (TBWEB); o Sistema de 

Movimentação Carcerário (GSA) e um questionário estruturado sobre as 

condições ambientais e de acesso aos serviços de saúde para TB. 

Dados sobre os casos novos de TB do Estado de São Paulo na PPL foram 

extraídos do TBWEB por solicitação formal ao Centro de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Esse sistema 

online auxilia na vigilância epidemiológica e no monitoramento dos casos de TB 

no Estado de São Paulo31. Nesse sistema, os pacientes recebem um código 

único para o registro de todo o histórico de tratamento32. 

No GSA foram extraídas as informações sobre as movimentações 

carcerárias dos indivíduos diagnosticados com TB que estavam registrados no 

TBWEB. Esses dados foram disponibilizados pelo Centro de Informação 

Gerencial da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 

que é custodiado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de 

São Paulo (Prodesp)33. Apesar das unidades prisionais serem reguladas, elas 

não são sistemas fechados, pois os indivíduos encarcerados entram e saem por 

diversos motivos (saídas temporárias em liberdade, liberdade provisória, 
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livramento, abandono, transferência, apresentação judicial e atendimento 

médico). No GSA constam os registros de todas as datas e unidades prisionais 

dessas movimentações carcerárias, denominadas de entradas e saídas.  

Por fim, o questionário estruturado elaborado especificamente para este 

estudo, se baseou no “Formulário para avaliação das condições ambientais para 

o controle de tuberculose em unidades prisionais”34. Nessa adaptação, 

consideramos as especificidades de aspectos estruturais das unidades 

prisionais do Estado de São Paulo, e incluímos uma seção sobre o acesso da 

população prisional aos serviços de saúde para a assistência de TB e HIV. Esse 

questionário ainda incluiu perguntas relacionadas à tomada das dimensões das 

janelas e celas.  

Foram coletados dados de 111 unidades prisionais (das quais 105 

continham os dados ambientais) das 163 ativas em 2016 que foram convidadas 

para participarem da pesquisa. Totalizaram 52 (31,9%) recusas ou questionários 

não recebidos durante o período de coleta dos dados (maio de 2016 a agosto de 

2017).  

Para a organização da coleta de dados, considerou-se a divisão do 

sistema prisional do estado de São Paulo em suas cinco coordenadorias: 

Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba/Litoral, Noroeste, Central e Oeste. 

A supervisão da coleta nas unidades prisionais das coordenadorias 

Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba/Litoral e Central foi realizada por 

seus respectivos Coordenadores de Saúde Prisional (CSP) por terem aceitado 

mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As 

outras duas foram supervisionadas por duas pesquisadoras. 
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Foi realizada uma prova piloto do questionário estruturado em três 

Centros de Detenção Provisória (CDP), duas penitenciárias e um Centro de 

Ressocialização (CR). Após as adequações realizadas no questionário, 

identificou-se um profissional de dentro da unidade prisional, podendo ser da 

área administrativa, segurança ou saúde que ficou responsável por coletar os 

dados do questionário.  

Assim que recebidos, os questionários foram revisados por duas 

pesquisadoras para a identificação de inconsistências e campos não 

preenchidos, e quando necessário, um novo contato com a unidade prisional era 

realizado para possíveis correções. A figura 2 apresenta um fluxograma das 

unidades do sistema prisional convidadas para participarem do estudo e adesão 

à coleta de dados.  

 

Figura 1- Fluxograma das unidades prisionais do estado de São Paulo segundo 

participação da pesquisa sobre as condições ambientais e de acesso aos 

serviços de saúde. Maio/2016 a Agosto/2017. 

Abreviações: N/I, Não informado. 
*Dados sobre condições ambientais não coletados para seis unidade prisionais. 

 

Os questionários foram digitados por duas pesquisadoras de forma 

independente e em seguida foi realizada uma revisão da correspondência entre 

os bancos de dados gerados. Os campos discordantes foram esclarecidos pela 

verificação no questionário original e aqueles que permaneceram discordantes 
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foram discutidos entre as duas pesquisadoras para se chegar a uma conclusão 

final. 

 

Organização do banco de dados 

Por meio do número do prontuário dos 4112 casos novos de TB 

registrados no TBWEB, foi realizada busca manual no GSA, dos quais 28 não 

foram localizados (provavelmente encarcerados em cadeias públicas) e outros 

85 as fichas do GSA estavam incompletas, totalizando 113 perdas nesta etapa 

(2,7%). Além do número do prontuário, todos os pares foram conferidos pelo 

nome do paciente, sexo, data de nascimento e nome da mãe. As fichas de cada 

paciente no GSA foram exportadas no formato de pdf. Para a extração desses 

dados em formato de banco de dados, foi desenvolvido um script no programa 

R studio utilizando as bibliotecas textreadr (importa os pdf como texto) e stringr 

(extrai texto em formato de banco de dados). Foi então realizado um 

relacionamento determinístico pelo número do prontuário entre o TBWEB e GSA, 

originando o banco de dados TBWEB-GSA em que os pacientes eram repetidos 

conforme o número de movimentações carcerárias que apresentaram no GSA, 

mantendo-se um código único para identificação de cada um deles. Por fim, o 

banco de dados TBWEB-GSA que tinha um código de identificação da unidade 

prisional foi relacionado com os dados dos questionários aplicados às unidades 

prisionais. A Figura 3 representa as etapas de organização do banco de dados. 
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Figura 3- Estrutura da integração das bases de dados. 

1Sistema de Notificação e Acompanhamento dos Casos de Tuberculose; 2Sistema de 
Movimentação Carcerário; 3Questionário: condições ambientais e de acesso aos serviços de 
saúde no sistema prisional do estado de São Paulo. 
aVariável específica do TBWEB: indivíduo; bVariável específica do GSA: movimentações 
carcerárias; cVariável específica da coleta de dados: unidade prisional. 

 

 

Variáveis do Estudo 

A variável dependente foi o tempo até o diagnóstico de TB calculado a 

partir das datas de entrada (7/7/1979 a 28/11/2015) na unidade prisional e de 

diagnóstico da TB (1/1/2014 a 31/12/2015). A prevalência da tosse, principal 

sintoma da TB pulmonar, é alta na PPL. Em uma unidade prisional do sul do país 

ela foi de 20%35. Por conta disso, a tosse é pouco valorizada e não é reconhecida 

pelos privados de liberdade como manifestação de doença36,37. Nesse sentido, 

optou-se pela data do diagnóstico ao invés da data do início dos sintomas para 

o cálculo do tempo até o diagnóstico da doença. Além disso, a diferença entre 

essas duas datas revelou que 76% dos pacientes tinham a mesma data do 

diagnóstico e do início dos sintomas, e os percentis 90%, 95% e 99% dessa 

diferença foram respectivamente 3, 11 e 56 dias. 
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As características ambientais das unidades prisionais, foram obtidas por 

medidas derivadas das medições realizadas nas celas, janelas e portas e sua 

relação com a quantidade de pessoas presas.  

 Nesse sentido, para a ventilação foram calculadas as variáveis área de 

ventilação (portas e janelas) por pessoa (m2/pessoa) e volume da cela por 

pessoa (m3/pessoa). Para representar a lotação foram obtidas as seguintes 

variáveis: taxa de ocupação, área da cela por pessoa (m2/pessoa); taxa de 

ocupação por área da cela por pessoa (ocupação/[m2/pessoa]); taxa de 

ocupação por área da cela (ocupação/m2) (Quadro 1).  
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Quadro 1- Exposições ambientais de interesse do estudo 

Nome Definição operativa Cálculo 

Medidas de ventilação 

Área de ventilação por 
pessoa (m2/pessoa) 

Representa a área com 
passagem de ar 
disponível por pessoa 

Área de ventilação em m2 (somatória 
do produto da largura e comprimento 
de estruturas que permitiam 
passagem de ar, como portas e 
janelas das celas)* e a população 
média dos anos de 2014 e 2015 

Volume da cela por pessoa 
(m3/pessoa) 

Expressa o espaço da 
cela e sua ocupação, 
bem como volume de ar 
uma vez que inclui a 
altura da cela 

Razão entre a área das celas em m3 
(comprimento X largura X altura) e a 
população média dos anos de 2014 
e 2015 

Medidas de lotação 

Taxa de ocupação 
(população/vaga) 

Representa a ocupação 
da unidade prisional 

Razão da população média dos anos 
de 2014 e 2015 pelo número médio 
de vagas na unidade prisional nesse 
mesmo período multiplicado por 100 

Área da cela por pessoa 
(m2/pessoa) 

Representa o espaço da 
cela por pessoa 

Razão entre a área das celas em m2 
(comprimento X largura) e a 
população média dos anos de 2014 
e 2015 

Taxa de ocupação por área 
da cela por pessoa 
(ocupação/[m2/pessoa]) 

Representa a ocupação 
da unidade prisional por 
área disponível por 
pessoa 

Razão entre a taxa de ocupação e 
área da cela por pessoa 

Taxa de ocupação por área 
da cela (ocupação/m2) 

Representação ocupação 
da unidade prisional por 
área da cela 

Razão entre a taxa de ocupação e 
área da cela 

*Foi considerada a área total da janela, se permanentemente aberta; metade quando fechada 
em um dos turnos (noite ou dia); e se permanentemente fechada, a área não foi considerada. 
Foi considerada a área total para as portas de barra de ferro, ou de outro material quando 
permanentemente abertas; metade se permanecia fechada em um dos períodos (noite ou dia), 
e não foi considerada a área se sempre fechada. 

 

Por decis de cada variável foram calculadas as respectivas hazard ratio 

(HR) ajustadas para explorar a necessidade de transformações simples dessas 

variáveis ou de categorização. A partir desta análise, optou-se por analisar as 

variáveis sobre ventilação por pessoa e taxa de ocupação como contínuas, pois 

apresentaram um gradiente progressivo quanto à associação com a TB ativa. As 

demais variáveis apresentaram valores extremos o que levou a uma assimetria, 

e a transformação logarítmica se mostrou mais funcional com maior associação 

estatística com o desfecho. 
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As covariáveis desse estudo foram: sexo (masculino e feminino), idade 

em anos, raça (negros [pretos e pardos] e não negros [brancos, amarelos, 

indígenas]), anos de estudo (0 a 7 e 8 anos e mais), circunstância de descoberta 

do caso (busca ativa e busca passiva), uso de raio-X para rastreamento de TB 

na unidade prisional, forma clínica (pulmonar e extrapulmonar/mista [pulmonar e 

extrapulmonar]), HIV (sim, não e não realizado), doenças associadas (diabetes, 

transtorno mental, alcoolismo, uso de drogas ilícitas e tabagismo).  

Quanto às covariáveis relativas à movimentação carcerária, foram 

analisadas: regime de movimentação (semiaberto e fechado), tipo de unidade 

prisional (penitenciária e outros [centro de detenção provisória; centro de 

progressão penitenciária; centro de ressocialização; unidade de readaptação 

penitenciária]), tempo acumulado de encarceramento prévio (anos) e ventilação 

cruzada (dois níveis - quando estruturas abertas, como janelas e portas, estão 

em alturas opostas [ex.: portas no inferior da parede e janelas localizadas na 

parte superior da parede] - e mesmo nível - quando estruturas abertas como 

janelas e portas estão na mesma altura). 

As variáveis idade e tempo acumulado de encarceramento prévio foram 

inicialmente exploradas por decis e uma vez que apresentaram um gradiente 

progressivo quanto à associação com a TB ativa, foram analisadas de forma 

contínua (Figura suplementar 1).  
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Análise dos dados 

Os indivíduos e as movimentações foram descritos segundo sua 

distribuição por categoria das covariáveis e para cada uma dessas categorias 

foram calculadas a mediana e o tempo de sobrevida. Para as covariáveis que 

variam no tempo, a mediana de sobrevida foi calculada para a categoria 

correspondente ao período da falha38. 

A análise de sobrevida seguiu o método de Kaplan-Meier, com o teste de 

log-rank para avaliar as diferenças nas probabilidades de sobrevida. O efeito 

total das condições ambientais na velocidade do tempo até o diagnóstico da TB 

foi analisado com os modelos de riscos de Cox estendido utilizando os dados no 

formato de processo de contagem38–40. Neste formato, os indivíduos foram 

identificados por um código, e repetidos no banco de dados a cada 

movimentação carcerária, o que permitiu a análise de variáveis que variam no 

tempo40. Esse modelo é denominado Cox estendido e não é mais de riscos 

proporcionais, pois como a estrutura da equação da regressão de Cox considera 

que as HR sejam função do tempo, variações na exposição, por serem uma 

função do tempo, e esse último, como sempre aumenta, raramente resultará em 

HR proporcional38–40. As covariáveis analisadas nesse estudo como tempo-

dependentes foram a idade e o tempo acumulado de encarceramento prévio.  

O pressuposto de risco proporcionais foi testado para as covariáveis, para 

as exposições e para os modelos finais com o teste de resíduos de Schoenfeld. 

Uma vez que covariáveis de ajuste violaram esse pressuposto, o modelo de 

regressão de Cox estendido foi estratificado por elas39,40.  

A esse modelo foi incorporada a função cluster para considerar a 

dependência de um mesmo indivíduo entre as exposições de cada 
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movimentação38. Obteve-se assim medidas de associação com a variância 

ajustada, o que permitiu a realização de testes de hipótese e o cálculo dos 

intervalos de confiança considerando a correlação das movimentações em um 

mesmo sujeito40. 

Adicionalmente, as variáveis independentes foram padronizadas com o 

fim de que as HR estivessem em uma escala análoga em função dos desvios-

padrões (DP) dessas variáveis pela seguinte fórmula: ([X-média] / DP). Esses 

resultados foram representados graficamente. 

Os participantes foram seguidos desde o seu primeiro encarceramento 

até o desfecho de TB. Embora os indivíduos incluídos foram diagnosticados em 

2014 e 2015, os tempos incluídos se estenderam até o primeiro encarceramento, 

chegando até 1979. Foram realizados modelos com o tempo de sobrevida até 

dois anos (730 dias) e até cinco anos (1825 dias). Para todos os tempos de 

sobrevida analisados, estendeu-se ainda 30 dias para a contabilização das 

falhas e censuras considerando a exposição anterior. Caso o diagnóstico da TB 

não tenha ocorrido em até 730 dias no modelo até dois anos, ou em 1825 dias 

no modelo até cinco anos, o indivíduo foi censurado para o modelo 

correspondente. 

O conjunto mínimo suficiente de variáveis de ajuste para estimar o efeito 

total das condições ambientais no tempo até o diagnóstico da TB foi identificado 

a partir de um gráfico acíclico dirigido (GAD) (Figura 4). A partir desse diagrama, 

foram obtidas três propostas de ajuste (Modelo 1, 2 e 3). A TB e o 

encarceramento estão intrinsicamente relacionados a determinantes sociais, 

representando fenômenos complexos biossociais. Nesses modelos completos, 
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o DAG é um método útil para evitar ajustes desnecessários e vieses de colisão41-

43. 

Uma vez que nem todas as unidades prisionais participaram da pesquisa, 

a completitude das variáveis sobre as condições ambientais não foi total, 

portanto, o total de indivíduos e respectivas movimentações carcerárias incluídos 

na análise múltipla variou segundo os modelos do GAD. O modelo 1 incluiu 2016 

indivíduos e 10.827 movimentações; o modelo 2 foram 2037 indivíduos e 10.953 

movimentações; e o modelo 3, 1854 indivíduos e 10.009 movimentações. 

A partir do GAD também foram obtidas 141 implicações testáveis. Essas 

implicações ocorrem quando existem pares de variáveis sem nenhum caminho 

causal direto entre elas43,44. As implicações foram testadas com modelos de 

regressão segundo a natureza das variáveis testadas (ex: linear para variáveis 

contínuas; logística para dicotômica), e os níveis de significância foram 

corrigidos para múltiplos testes com o método de Holm-Bonferroni43. Nenhuma 

dessas implicações foi rejeitada, o que sugere consistência entre o DAG e os 

dados 43.  
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Figura 4- Gráfico acíclico dirigido sobre o efeito total das condições ambientais no tempo até o diagnóstico da tuberculose em 

unidades prisionais do Estado de São Paulo. 
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Esse projeto (CAAE 56065516.0.0000.5421) foi aprovado pelos Comitês 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo e da Secretaria de Administração Penitenciária (parecer nº 1.553.841). As 

análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico Stata v.13 (StataCorp, 

College Station, Texas), e o R studio para a leitura dos pdf e suas bibliotecas 

textreadr e stringr. O GAD foi elaborado no software DAGitty versão 2.343.  

 

 

Resultados 

 

 Foram incluídos 2259 indivíduos que apresentaram 18.996 

movimentações carcerárias, uma média de 8,4 movimentações por pessoas. A 

mediana do tempo livre de doença foi 618 dias (IC95% 596 – 644 dias) ou 1,69 

anos (IC95% 1,63 – 1,76 anos) e o percentil 99 foi de 1450 dias (3,97 anos). Do 

total de casos de TB, 1562 (69,1%) apresentaram falha com até dois anos, e 

2219 (98,2%) com até cinco anos de sobrevida. 

A população de estudo era na maioria do sexo masculino (98,7%), 38,9% 

tinham de 18 a 25 anos, 57% eram negros e 44,4% tinham de 0 a 7 anos de 

estudo. Do total de casos, 60,7% foram identificados por busca passiva e 49% 

estavam em unidades prisionais que utilizavam o raio-X para rastreamento de 

TB. Quanto aos aspectos clínicos, 96,3% eram da forma clínica pulmonar, 4,5% 

apresentaram resultado positivo para o HIV, 6,2% eram alcoolistas, 17,3% eram 

usuários de drogas ilícitas e 13,4% eram tabagistas. A maioria cumpria pena em 

regime fechado (97,4%) e em penitenciárias (62,6%). O tempo acumulado de 
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encarceramento prévio foi de pelo menos dois anos em 55,6% dos casos (Tabela 

1).  

O teste log rank foi significativo para as seguintes covariáveis: faixa etária, 

escolaridade, se na unidade prisional utilizava raio-X para rastreamento de TB, 

uso de drogas ilícitas, regime de movimentação, tempo acumulado de 

encarceramento prévio (Tabela 1). As covariáveis e sua associação com o tempo 

até o diagnóstico de TB para os tempos de sobrevida até dois e cinco anos estão 

apresentadas na Tabela Suplementar 1. 

 

Tabela 1- Características da população de estudo, mediana do tempo de 

sobrevida e teste log rank. 

Variáveis 
No de 

indivíduos (%) 
(n=2259) 

No de 
movimentações 

(n=18996) 

Mediana do 
tempo de 
sobrevida 
(IC95%) 

Log 
rank 

P 

Sexo      

Feminino 30 (1,3) 112 685 (411-869) 0,18 0,67 
Masculino 2229 (98,7) 18884 617 (595-644)   

Faixa etária (anos)      

18 a 25 879 (38,9) 8578 716 (686-771) 87,3 <0,001 
26 a 30 634 (28,1) 5199 556 (515-600)   

31 e mais 746 (33) 5219 486 (448-518)   

Raça      

Não negros 885 (43) 7791 644 (606-680) 1,38 0,24 
Negros 1172 (57) 9616 601 (566-636)   

Anos de estudos      

8 e mais 618 (27,4) 4900 595 (551-630) 14,1 0,001 
0 a 7 1003 (44,4) 8882 665 (622-697)   

Não informado 638 (28,2) 5214 582 (547-633)   

Circunstância de descoberta do caso 

Busca ativa 874 (39,3) 6768 628 (586-667) 0,1 0,76 
Busca passiva 1348 (60,7) 11896 611 (582-647)   

Uso de raio-X para rastreamento de tuberculose na unidade prisional 
Não 694 (51) 6199 661 (627-696) 4,51 0,03 
Sim 666 (49) 5006 608 (563-657)   

Forma clínica      

Pulmonar 2176 (96,3) 18323 629 (602-652) 3,48 0,06 
Extrapulmonar e mista 83 (3,7) 673 464 (329-544)   

HIV      

Não 1942 (86,9) 16533 631 (603-657) 3,09 0,21 
Sim 101 (4,5) 959 421 (329-532)   

Não realizado 191 (8,6) 1265 624 (518-710)   

Diabetes      

Não 2246 (99,4) 18903 617 (595-644) 3,53 0,06 
Sim 13 (0,6) 93 1190 (356-1689)   
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Variáveis 
No de 

indivíduos (%) 
(n=2259) 

No de 
movimentações 

(n=18996) 

Mediana do 
tempo de 
sobrevida 
(IC95%) 

Log 
rank 

P 

Transtorno mental      

Não 2247 (99,5) 18833 618 (597-644) 0,98 0,32 
Sim 12 (0,5) 163 347 (181-869)   

Alcoolismo      

Não 2119 (93,8) 18048 624 (601-649) 3,27 0,07 
Sim 140 (6,2) 948 538 (433-652)   

Uso de drogas ilícitas      

Não 1869 (82,7) 16414 623 (599-652) 3,68 0,05 
Sim 390 (17,3) 2582 597 (538-648)   

Tabagismo      

Não 1957 (86,6) 16594 624 (599-652) 0,31 0,58 
Sim 302 (13,4) 2402 587 (530-644)   

Regime de movimentação 

Semiaberto 58 (2,6) 3209 347 (310-424) 15,6 <0,001 
Fechado 2201 (97,4) 15625 628 (602-652)   

Tipo de unidade prisional 
Outros 844 (37,4) 9758 644 (609-678) 0,14 0,71 
Penitenciária 1415 (62,6) 9101 581 (549-621)   

Tempo acumulado de encarceramento prévio (anos) 
0 a 1 632 (28) 5645 819 (787-867) 306 <0,001 
1 a 2 372 (16,5) 3327 593 (529-641)   

2 a 6 847 (37,5) 7260 495 (449-529)   

6 e mais 408 (18,1) 2764 293 (263-337)   

Ventilação em dois níveis 

Dois níveis 507 (37,4) 3792 622 (564-670) 1 0,32 
Mesmo nível 848 (62,6) 7187 657 (613-689)     

Abreviações: IC95%, intervalo com 95% de confiança. 

 

Exposições ambientais 

Na análise das exposições ambientais, as variáveis que representaram a 

lotação apresentaram associação estatisticamente significativa nos três modelos 

ajustados com o tempo até o diagnóstico da TB para o tempo de sobrevida até 

dois e cinco anos. O mesmo não foi observado para as de ventilação.   

A seguir são apresentadas as estimativas mais conservadoras 

considerando as opções de conjuntos de variáveis sugeridas pelo GAD para o 

ajuste nos modelos de sobrevida até dois anos e até três anos. A cada aumento 

de 50% na taxa de ocupação, gerou um aumento na velocidade de ocorrência 

da TB de 16% (IC95% 8%-25%) na sobrevida até dois anos e 9% (IC95% 3%-
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16%) na sobrevida até cinco anos. Da mesma forma, um aumento de uma 

unidade do logaritmo da área da cela por pessoa resultou em uma redução na 

velocidade para o desfecho de 13% (IC95% 2%-23%) na sobrevida até dois anos 

e de 12% (IC95% 2%-21%) na sobrevida até cinco anos (Tabela 2).  
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Tabela 2- Hazard ratio bruta e ajustada do efeito das exposições ambientais no tempo até o diagnóstico de tuberculose segundo 
modelos de ajuste*,** 

Exposições ambientais 

Até dois anos Até cinco anos 

HR bruto  
(IC95%) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 HR bruto  
(IC95%) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

HR (IC95%) HR (IC95%) HR (IC95%) HR (IC95%) HR (IC95%) HR (IC95%) 

Ventilação         

Área de ventilação por pessoa (m2/pessoa) 
0.84  

(0.63 - 1.12) 
1.01  

(0.74 - 1.39) 
0.96  

(0.7 - 1.32) 
1.02  

(0.72 - 1.46) 
0.88  

(0.7 - 1.1) 
1.01 

(0.77 - 1.32) 
0.97 

(0.73 - 1.28) 
0.98 

(0.73 - 1.32) 

Volume da cela por pessoa (ln(m3/pessoa)) 
1  

(0.93 - 1.08) 
0.97  

(0.89 - 1.06) 
0.98  

(0.89 - 1.07) 
0.97  

(0.88 - 1.06) 
0.96 

(0.9 - 1.02) 
0.95 

(0.88 - 1.03) 
0.96 

(0.89 - 1.04) 
0.94 

(0.87 - 1.02) 
Lotação         

Taxa de ocupação (a cada 50%) 
1.1  

(1.04 - 1.16) 
1.16  

(1.08 - 1.25) 
1.16  

(1.08 - 1.25) 
1.18  

(1.09 - 1.27) 
1.07 

(1.02 - 1.12) 
1.1 

(1.03 - 1.17) 
1.09 

(1.03 - 1.16) 
1.1 

(1.03 - 1.17) 

Área da cela por pessoa (ln(m2/pessoa)) 
0.9  

(0.82 - 0.99) 
0.87  

(0.77 - 0.97) 
0.87  

(0.77 - 0.97) 
0.87  

(0.77 - 0.98) 
0.91 

(0.83 - 0.99) 
0.88 

(0.79 - 0.97) 
0.88 

(0.79 - 0.97) 
0.88 

(0.79 - 0.98) 
Taxa de ocupação por área da cela por pessoa 
(ln(ocupação/ (m2/pessoa))) 

1.11  
(1.02 - 1.2) 

1.16  
(1.06 - 1.28) 

1.17  
(1.06 - 1.28) 

1.16  
(1.06 - 1.28) 

1.1 
(1.02 - 1.17) 

1.14 
(1.04 - 1.23) 

1.13 
(1.04 - 1.23) 

1.13 
(1.04 - 1.24) 

Taxa de ocupação por área da cela (ln(ocupação/m2) 
1.08  

(0.99 - 1.18) 
1.17  

(1.05 - 1.3) 
1.17  

(1.06 - 1.3) 
1.17  

(1.05 - 1.31) 
1.09 

(1.01 - 1.17) 
1.15 

(1.05 - 1.27) 
1.15 

(1.05 - 1.26) 
1.16 

(1.05 - 1.27) 

*Modelo 1 (N= 2016; movimentações= 10.827): idade, escolaridade, HIV, diabetes, transtorno mental, uso de drogas ilícitas, regime de movimentação, tipo de 
unidade prisional, tempo acumulado de encarceramento prévio. Modelo 2 (N= 2037; movimentações= 10.953): idade, sexo, uso de drogas ilícitas, regime de 
movimentação, tipo de unidade prisional, tempo acumulado de encarceramento prévio. Modelo 3 (N= 1854; movimentações= 10.009): idade, raça, escolaridade, 
HIV, diabetes, uso de drogas ilícitas, regime de movimentação, tipo de unidade prisional, tempo acumulado de encarceramento prévio. **Variáveis tempo 
dependentes: idade e tempo acumulado de encarceramento prévio; variáveis estratificadas no tempo de sobrevida até dois e cinco anos: regime de 
movimentação, tipo de unidade prisional e HIV; variável estratificada no tempo de sobrevida até dois anos: raça. 
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Na figura 5 foram apresentadas as principais associações descritas na 

tabela três. Considerando que são medidas padronizadas, observou-se que a 

intensidade de associação das variáveis que representavam a lotação, com 

destaque para a taxa de ocupação, foi maior até dois anos do que até cinco anos 

(Figura 5). Adicionalmente, a taxa de ocupação (Figura 5-A) nos primeiros dois 

anos de sobrevida apresentou maior intensidade de associação com o tempo 

livre de TB, que foi menor na sobrevida até cinco anos. Enquanto que a área da 

cela por pessoa (Figura 5-B) foi consistente nos dois modelos de sobrevida.   
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Figura 5- Hazard ratio ajustada e padronizada do efeito das exposições 

ambientais no tempo até o diagnóstico de tuberculose segundo modelos de 

ajuste* 

*Modelo 1 (N= 2016; movimentações= 10.827): idade, escolaridade, HIV, diabetes, transtorno 
mental, uso de drogas ilícitas, regime de movimentação, tipo de unidade prisional, tempo 
acumulado de encarceramento prévio. Modelo 2 (N= 2037; movimentações= 10.953): idade, 
sexo, uso de drogas ilícitas, regime de movimentação, tipo de unidade prisional, tempo 
acumulado de encarceramento prévio. Modelo 3 (N= 1854; movimentações= 10.009): idade, 
raça, escolaridade, HIV, diabetes, uso de drogas ilícitas, regime de movimentação, tipo de 
unidade prisional, tempo acumulado de encarceramento prévio. A medida de associação 
representa a variação em um desvio padrão da variável de exposição. Desvio padrão: A= 1,28 
%população/vaga; B= 0,85 (ln(m2/pessoa); C= 0,33 m2/pessoa; D= 1,01 (ln(m3/pessoa). 
Variáveis tempo dependentes: idade e tempo acumulado de encarceramento prévio; variáveis 
estratificadas no tempo de sobrevida até dois e cinco anos: regime de movimentação, tipo de 
unidade prisional e HIV; variável estratificada no tempo de sobrevida até dois anos: raça. 
 

A velocidade no tempo para o diagnóstico de TB na sobrevida até cinco 

anos está representada na Figura 6 segundo a taxa de lotação e área da cela 

por pessoa por pontos de corte de suas respectivas medianas. 
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Figura 6- Probabilidade de sobrevida até cinco anos livre de tuberculose 

diagnosticada segundo condições ambientais na população de casos de 

tuberculose do sistema prisional do estado de São Paulo.  

 

 

Discussão 

 

No presente estudo, a TB foi diagnosticada para a maioria dos casos de 

TB do sistema prisional do Estado de São Paulo em até dois anos de 

encarceramento e quase a totalidade em até cinco. Os diferentes modelos de 

ajuste sugeridos pelo DAG apontaram que o aumento da superlotação das 

unidades prisionais representou um aumento na velocidade para o diagnóstico 

da TB, e o aumento do espaço físico da cela por pessoa, uma redução. Por fim, 

destaca-se que foi observado maior intensidade da velocidade até o desfecho 

nos modelos de sobrevida até dois anos. 

 Esses resultados são consistentes com outros estudos. Na Rússia, 

apresentaram maior chance para a TB, indivíduos que estavam em celas em que 
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a razão de pessoas por vagas era de dois (odds ratio [OR] 6,1; IC95% 1,8–26,4) 

do que os em celas em que a razão era um6. Na República de Camarões, 

pessoas que estavam em celas com menos do que 1,5m2 por pessoa 

apresentaram maior chance para TB (OR 4,9; IC95% 1,5-16,1) em comparação 

às celas com 1,5m2  ou mais por pessoa7. Na República Democrática do Congo, 

apresentaram uma OR de 9,8 (IC95% 3,1–31,6) indivíduos que estavam em 

celas com 50 ou mais prisioneiros/40m2 do que aqueles em celas com menos do 

que 50 prisioneiros8. Na Etiópia, indivíduos que estavam em celas com mais de 

100 pessoas em comparação com menos de 50 pessoas apresentaram maior 

chance de terem TB (OR 3,32; IC95% 3,29-8,51)5. 

 Quanto aos estudos de modelagem matemática, na África do Sul o 

aumento do espaço da cela por pessoa para 5,4m2, reduziria a probabilidade de 

transmissão de TB em 50%9. Na Malásia, reduzir a lotação de 6 para 4 indivíduos 

por cela combinada com outras estratégias, resultaria em uma redução da 

prevalência de TB para menos do que 0,98%11. 

No que se refere à ventilação, na Etiópia, identificou-se entre outros 

fatores de risco, que indivíduos em celas com janelas sempre fechadas em 

comparação às celas com janelas abertas apresentaram maior chance para TB 

(OR 11,28; IC95% 2,25-56,7)5. Outra abordagem para o estudo sobre a dinâmica 

da ventilação na transmissão da TB em presídios é a utilização da equação de 

Wells-Riley45,46 com modificações. Esses estudos foram realizados no Brasil10, 

na África do Sul9 e na Malásia11 e sugerem que a melhoria das condições de 

ventilação, ao lado de outras melhorias ambientais e adoção de ações de saúde, 

reduziria a probabilidade de transmissão9,10 e prevalência da TB11.  
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Por outro lado, nosso estudo não encontrou associação entre as medidas 

de ventilação e o tempo até o desfecho. A divergência pode estar relacionada às 

diferentes abordagens para a coleta desses dados, tipo de estudo e análise dos 

dados. No entanto, deve-se considerar que perante as circunstâncias de lotação 

das unidades prisionais do presente estudo, a ventilação não parece ser uma 

solução com impacto significativo no risco de TB. Sugere-se a investigação 

desse aspecto em estudos adicionais considerando diferentes cenários de 

lotação prisional e prevalência da doença.  

 

Limitações e fortalezas 

Uma das limitações desse estudo foi a não coleta de dados de 31,9% das 

unidades prisionais do estado de São Paulo, das quais, 63,5% eram 

penitenciárias, enquanto que esse tipo unidade representa 50,9% das unidades 

prisionais convidadas. Nossa hipótese é de que a recusa seja não diferencial ou 

mais frequente em unidades prisionais que apresentaram piores condições de 

acesso aos serviços de saúde e de condições ambientais, e maior incidência de 

TB, pelo o que consideramos que a associação possa ser ainda mais forte.  

Os dados de medidas das celas foram agregados para a unidade 

prisional, uma vez que a localização de cada indivíduo do estudo por cela não 

estava disponível. Além disso, a população do estudo não incluiu o total de 

pessoas encarceradas no Estado de São Paulo, e sim aquelas que 

apresentaram TB. Sobre essa limitação, um fator de risco pode aumentar a 

frequência e ou acelerar a ocorrência de um evento47. Nesse estudo, inferimos 

que os fatores estão associados com a aceleração da ocorrência do evento em 

pessoas que desenvolveram TB. No entanto, acreditamos que os fatores 
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associados ao evento nesta população também sejam fatores de risco para toda 

a população carcerária. Por fim, nesse estudo assumiu-se que o tempo até o 

diagnóstico é uma medida de risco de TB. Entretanto, é possível que o 

diagnóstico tardio ou precoce da doença seja atribuído ao acesso diferencial aos 

serviços de saúde. Por conta disso, foram incluídas no GAD variáveis sobre o 

acesso ao diagnóstico da TB em ambientes prisionais. 

Por outro lado, esse estudo é o primeiro que utilizou um GAD para 

identificar o conjunto mínimo de variáveis necessárias para estimar o efeito total 

das condições ambientais dos presídios no tempo até o diagnóstico de TB na 

população de pessoas com TB encarceradas. Os modelos sugeridos pelo 

diagrama apresentaram resultados consistentes sobre as medidas de 

associação das exposições ambientais analisadas e todas a implicações 

testáveis foram aceitas. Além disso, é o primeiro estudo que contou com a coleta 

de dados ambientais de mais de 100 unidades prisionais, e além de analisar 

mais de 2000 casos de TB, considerou suas respectivas movimentações 

carcerárias. Esses dados permitiram que as covariáveis dos modelos sugeridos 

pelo GAD fossem incluídas concomitantemente sem que os parâmetros de risco 

estimados perdessem precisão. 

 

Implicações para a saúde pública 

 No Brasil, existe regulamentação sobre a estrutura arquitetônica das 

unidades prisionais visando a redução da transmissão de doenças nesses 

ambientes34. Nosso estudo mostra que condições de superlotação são 

prevalentes nas unidades estudadas e estão associadas à velocidade de 

ocorrência da TB.  
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A análise da sobrevida livre de TB demonstrou que além das condições 

de lotação estarem associadas ao risco da TB, as associações foram mais 

evidentes nos primeiros dois anos de sobrevida do que aos cinco anos. Esse 

efeito mais intenso se sobrepõe ao tempo mediano de livramento de 1,53 

identificado em outro estudo3, e ao fato de que no Brasil, 77% da população 

prisional condenada cumprirá pelo menos quatro anos de prisão13. Esses 

achados evidenciam a necessidade de que estudos sobre o custo-efetividade de 

ações para a investigação da TB no momento do livramento sejam realizados, 

tendo em vista o papel dos presídios como reservatórios sociais e amplificadores 

da doença já documentado anteriormente3,4. 

No sistema prisional brasileiro, em 2016, 40% da população carcerária 

eram presos provisórios, dos quais 47% estavam aprisionados há mais de 90 

dias, aguardando julgamento e sentença12. Além da redução da superlotação 

dos presídios, ações visando a agilidade no julgamento da população prisional 

provisória poderia mitigar os efeitos da superlotação na TB. 

 Por fim, os estudos que analisaram o risco de TB associado às condições 

ambientais nos presídios utilizaram diferentes medidas para representar a 

lotação. Nosso estudo coletou dados de fácil mensuração, e que quando 

disponíveis as plantas arquitetônicas das unidades prisionais, não se faz 

necessária a incorporação de medidas de segurança para a tomada das 

medições das celas. Esses dados foram utilizados para o cálculo de variáveis 

que estiveram associadas à velocidade de ocorrência de TB nos modelos de 

dois e cinco anos de sobrevida. Isso sugere que essas medidas são consistentes 

e robustas ao longo do tempo e que poderiam ser utilizadas para definir unidades 

prisionais prioritárias para as ações de controle da doença. 
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Conclusão 

 

 Nosso estudo, estimou o efeito da exposição à superlotação das unidades 

prisionais no tempo até o diagnóstico da TB na população privada de liberdade 

do estado de São Paulo com TB diagnosticada enquanto estava na prisão. Além 

disso, a associação entre a lotação com o tempo até o desfecho foi mais evidente 

até dois anos após o encarceramento; e o indicador logaritmo da área da cela 

por pessoa sugerido neste estudo, mostrou uma associação consistente entre 

os dois períodos de análise de sobrevida. 

 Para o enfrentamento do elevado risco de TB nas prisões, medidas de 

controle da TB, mesmo a mais extensiva como o rastreamento da doença em 

todos os encarcerados, deve estar associada à redução drástica das condições 

de superlotação e aumento do espaço físico.  
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Figura suplementar 1- Idade e tempo acumulado de encarceramento prévio em 

decis segundo o coeficiente de regressão de Cox do tempo até a tuberculose 

diagnosticada na população de casos do sistema prisional do estado de São 

Paulo. 
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Tabela suplementar 1- Fatores associados ao tempo até o diagnóstico de 
tuberculose. 

Variáveis 
Até dois anos Até cinco anos 

HR bruto (IC95%) HR bruto (IC95%) 

Sexo   

Feminino Referência Referência 

Masculino 1.05 (0.67 - 1.65) 0.95 (0.66 - 1.36) 

Idade (anos) 1.03 (1.02 - 1.04) 1.02 (1.02 - 1.03) 

Raça   

Não negros Referência Referência 

Negros 1.07 (0.97 - 1.19) 1.06 (0.97 - 1.16) 

Anos de estudos   

8 e mais Referência Referência 

0 a 7 0.87 (0.77 - 0.98) 0.83 (0.75 - 0.92) 

Não informado 1 (0.88 - 1.14) 0.95 (0.85 - 1.07) 

Circunstância de descoberta do caso   

Busca ativa Referência Referência 

Busca passiva 1.01 (0.91 - 1.11) 0.99 (0.91 - 1.08) 

Uso de raio-X para rastreamento de tuberculose na unidade prisional 

Não Referência Referência 

Sim 1.12 (0.98 - 1.28) 1.11 (0,99 - 1.24) 

Forma clínica   

Pulmonar Referência Referência 

Extrapulmonar e mista 1.43 (1.12 - 1.83) 1.26 (1.01 - 1.58) 

HIV   

Não Referência Referência 

Sim 1.45 (1.16 - 1.81) 1.2 (0.98 - 1.47) 

Não realizado 1.05 (0.88 - 1.25) 1.01 (0.87 - 1.17) 

Diabetes   

Não Referência Referência 

Sim 0.6 (0.27 - 1.34) 0.53 (0.29 - 0.96) 

Transtorno mental   

Não Referência Referência 

Sim 1.29 (0.67 - 2.48) 1.33 (0.75 - 2.35) 

Alcoolismo   

Não Referência Referência 

Sim 1.22 (0,99 - 1.48) 1.18 (0,99 - 1.41) 

Uso de drogas ilícitas   

Não Referência Referência 

Sim 1.1 (0.96 - 1.25) 1.12 (1,01 - 1.25) 

Tabagismo   

Não Referência Referência 

Sim 1.07 (0.93 - 1.23) 0.98 (0.87 - 1.11) 

Regime de movimentação   

Semiaberto Referência Referência 

Fechado 0.48 (0.36 - 0.62) 0.59 (0.45 - 0.77) 

Tipo de unidade prisional   

CDP e outros Referência Referência 

Penitenciária 1.13 (1.02 - 1.25) 1.02 (0.93 - 1.12) 

Tempo acumulado de encarceramento prévio 
(anos) 

1.17 (1.16 - 1.19) 1.12 (1.11 - 1.13) 

Ventilação em dois níveis   

Dois níveis Referência Referência 

Mesmo nível 0.95 (0.83 - 1.08) 0.94 (0.84 - 1.05) 

Abreviações: HR, Hazard ratio; IC95%, intervalo com 95% de confiança. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados dos estudos desenvolvidos na presente tese destacaram a 

importância dos presídios para a ocorrência da TB nos municípios brasileiros1. 

Além disso, identificamos a relação entre a desigualdade de distribuição de 

renda, o encarceramento e a incidência da TB no nível contextual; bem como o 

impacto do encarceramento na incidência da TB nos municípios brasileiros 

segundo diferentes cenários socioeconômicos. Por fim, por meio de uma coorte 

de casos de TB na PPL, identificou-se o papel das condições ambientais dos 

presídios no tempo até o adoecimento por TB. Em conjunto, esses resultados 

contribuem para caracterizar a importância do encarceramento na incidência da 

TB no Brasil. 

Além da identificação da associação de fatores socioeconômicos 

contextuais com a incidência da TB, os resultados sugeriram o papel da 

aglomeração intradomiciliar como mediadora desta associação1. Podendo este 

ser um possível fator de intervenção para mitigar os efeitos da pobreza e da 

desigualdade de distribuição de renda na incidência da TB. 

Constatou-se também uma associação positiva da prevalência de 

privados de liberdade nos municípios brasileiros com a incidência da TB1. Esse 

resultado evidencia o papel das prisões na carga de TB no Brasil e sua 

importância como potencial reservatório social da doença já descrita em estudo 

brasileiro2. Uma possível explicação seria que, embora as prisões sejam 

instituições fechadas, o M. tuberculosis encontra oportunidades de transmissão 
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através do fluxo de pessoas, estabelecendo uma relação entre o risco de TB 

dentro e fora do sistema prisional3.  

Adicionalmente, demostrou-se como a associação entre o 

encarceramento e a taxa de incidência de TB varia de acordo com a 

desigualdade da distribuição de renda nos municípios brasileiros. A menor RTI 

nos municípios com extrema desigualdade da distribuição de renda foi explicada 

principalmente pelo aumento da taxa de incidência de TB na população não 

prisional. Ou seja, devido à intrínseca relação entre os determinantes 

socioeconômicos com a incidência de TB, uma menor RTI não significa 

necessariamente o controle da TB nas prisões, pois a doença pode estar 

afetando mais a comunidade não prisional nesses cenários de piores condições 

contextuais. 

Consequentemente, a FAP foi progressivamente menor nos cenários de 

alta desigualdade de distribuição de renda. Em contrapartida, em melhores 

cenários socioeconômicos (ou seja, baixos valores de Gini) a importância relativa 

do encarceramento torna-se mais evidente como um dos principais contribuintes 

dos casos de TB na população total. Esses resultados poderiam apoiar os 

programas de TB dos municípios a compreender melhor a sua endemia local e 

com isso, definir mais adequadamente estratégias de controle focalizadas, 

considerando a variabilidade de cenários socioeconômicos no Brasil.  

O Brasil possui municípios com elevada variabilidade de cenários 

socioeconômicos e de condições operacionais para implementar as ações de 

vigilância4. Nesse sentido, coexistem no Brasil os desafios de países de alta e 

baixa renda para o controle da doença. Assim, municípios com distribuição 

equitativa de renda teriam um impacto significativo na taxa de incidência de TB 



201 
 

 
 

com intervenções focadas na redução da taxa de encarceramento ou nos fatores 

de risco associados ao encarceramento, como é o caso das condições 

ambientais das prisões5. Por outro lado, em municípios com extrema 

desigualdade da distribuição de renda, estratégias focalizadas em mitigar os 

efeitos de fatores socioeconômicos também devem ser priorizadas, devido ao 

risco substancial da doença fora das prisões. 

A TB nas prisões é um desafio para o controle da doença em toda 

comunidade. A população prisional não é um segmento homogêneo da 

população geral e apresenta exposições que elevam o risco de adoecimento por 

TB. Por isso, identificar fatores de risco nas prisões que sejam factíveis de 

intervenção, torna-se uma prioridade para atuar na incidência da doença nesses 

ambientes.  

Sendo assim, nesta tese identificou-se o efeito da exposição às precárias 

condições ambientais das unidades prisionais no tempo até o diagnóstico da TB 

na PPL do Estado de São Paulo que desenvolveu a TB enquanto encarcerada. 

Ademais, observou-se que além das condições de lotação estarem associadas 

ao risco da TB, as associações foram mais evidentes nos primeiros dois anos de 

sobrevida do que aos cinco anos. Isso sugere a necessidade de que ações para 

a investigação da TB no momento do livramento sejam exploradas por estudos 

de custo-efetividade, uma vez que o tempo mediano de livramento desses 

indivíduos foi de 1,53 anos em outro estudo brasileiro3. 

Além da redução da superlotação dos presídios, ações visando a 

agilidade no julgamento da população prisional provisória poderia mitigar os 

efeitos da superlotação na TB. Para o enfrentamento do elevado risco de TB nas 

prisões, medidas de controle da TB, mesmo a mais extensiva como o 



202 
 

 
 

rastreamento da doença em todos os encarcerados, deve estar associada à 

redução drástica das condições de superlotação e aumento do espaço físico. 

Como conclusões, os resultados desta tese mostraram que: 

1. Objetivo 1 

a. A prevalência de pessoas presas nos municípios brasileiros 

está associada à incidência da TB, independente da região e 

de outros fatores socioeconômicos contextuais, biológicos (taxa 

de incidência de Aids) e demográficos (sexo, idade e raça) que 

também se associam com o risco da doença; 

b. Nos municípios brasileiros, a aglomeração intradomiciliar é um 

potencial mediador da associação entre condições 

socioeconômicas (coeficiente de Gini e renda média domiciliar 

per capita) e a taxa de incidência de TB; 

2. Objetivo 2 

a. A força de associação e o impacto da exposição às prisões na 

incidência total de TB foi menor em cenários com maior 

desigualdade na distribuição de renda; 

b. No entanto, uma baixa medida de associação da exposição às 

prisões com a incidência da TB pode não implicar no controle 

da TB nas prisões, e sim indicar a necessidade de intervenções 

sociais adicionais para reduzir as vulnerabilidades na 

população não prisional. 

3. Objetivo 3 

a. A intensidade da lotação nas unidades prisionais esteve 

diretamente associada à velocidade para a TB diagnosticada; 
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b. De forma coerente, o aumento do espaço físico da cela por 

pessoa esteve inversamente associado à velocidade para a TB 

diagnosticada; 

c. Os resultados foram particularmente evidentes nos modelos de 

sobrevida até dois anos. 

A figura 6 apresenta os principais resultados dos três estudos 

desenvolvidos na presente tese. 
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Figura 6- Principais implicações dos três estudos desenvolvidos na presente tese que descrevem o impacto do encarceramento na 

incidência da tuberculose no Brasil. 

Abreviações: FAP, fração atribuível à população; PPL, população privada de liberdade; TB, tuberculose. 
1 Ajustado por região geográfica e variáveis demográficas individuais (idade, sexo, raça) 
Objetivo 1: a prevalência de PPL nos municípios esteve diretamente associada ao risco de TB, demonstrando a importância global da PPL na incidência dessa 
doença; Objetivo 2: o impacto da exposição ao encarceramento na taxa de incidência de TB varia de acordo com a desigualdade da distribuição de renda nos 
municípios brasileiros; Objetivo 3: a taxa de ocupação nas unidade prisionais esteve diretamente associada à velocidade para a TB diagnosticada e a área da 
cela por pessoa esteve inversamente associada.
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ANEXOS 

Anexo I – Ficha de notificação/investigação tuberculose 
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Anexo II – Instrumento de coleta de dados 

 
  



208 
 

 
 

 



209 
 

 
 

 



210 
 

 
 

 

 

 



211 
 

 
 

 

  



212 
 

 
 

Anexo III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, ____________________________________________nome, CPF______________________, estou 

sendo convidado a participar de um estudo intitulado: Impacto do encarceramento na incidência da 

tuberculose, cujos objetivos são: identificar fatores ambientais e de acesso aos serviços de saúde 

associados à incidência da tuberculose na População Privada de Liberdade. Esse estudo contribui para a 

elaboração de políticas de saúde que visem o controle da tuberculose em populações mais vulneráveis e 

comunidades. 

A minha participação será no sentido de ser entrevistado sobre as condições ambientais 

das unidades prisionais e sobre o acesso aos serviços de saúde que podem interferir no 

adoecimento por tuberculose. Fui alertado de que, posso esperar alguns benefícios, tais como: o fomento 

de estratégias integradas entre a saúde e a justiça para o controle da tuberculose nesses ambientes, 

reduzindo a transmissão da doença para os profissionais que trabalham nos presídios e seus familiares. 

Recebi os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos (mínimos), e 

levando-se em conta que é uma pesquisa os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após 

a sua realização. A entrevista que será realizada existe risco mínimo de exposição do respondente, uma 

vez que os questionários serão cadastrados com códigos, sem identificação dos entrevistados. Fui ainda 

alertado que posso me sentir desconfortável por responder ao questionário devido ao tempo necessário, 

que pode variar de 40 a 60 minutos.  

Fui ainda informado que o pesquisador assumirá responsabilidade por qualquer situação não 

prevista anteriormente decorrente de minha participação no projeto e ainda, que ele reconhece a condição 

de vulnerabilidade da população encarcerada e conduzirá suas ações tendo sempre presente o cuidado 

para com este aspecto.  

Estou ciente de que meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, 

me identificar, será mantido em sigilo. Também fui informado de que posso me recusar a participar do 
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estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e que não sofrerei 

qualquer prejuízo. 

Poderei me comunicar a qualquer momento com a pesquisadora envolvida: Daniele Maria Pelissari 

– Programa Nacional de Controle da Tuberculose/Ministério da Saúde e Faculdade de Saúde Pública/USP 

(61) 32138026 e (61) 98431554 E-mail: daniele.pelissari@saude.gov.br; danipelica@usp.br, ou com o seu 

orientador Prof. Dr. Fredi Alexander Diaz Quijano - Faculdade de Saúde Pública/USP. 

 Este projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública, Av. 

Dr. Arnaldo, 715, telefone 11-3061-7779, e-mail: coep@fsp.usp.br. 

       É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a 

todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências. 

Após leitura e compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha 

participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo 

que recebi via deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação 

dos dados obtidos neste estudo no meio científico.  

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito.  

 

São Paulo, ____ de _________ de 201__. 

 

___________________________          __________________________________ 

Nome do pesquisador    Assinatura do pesquisador 

 

____________________________  __________________________________ 

    Nome do sujeito da pesquisa           Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

  

mailto:daniele.pelissari@saude.gov.br
mailto:danipelica@usp.br
mailto:coep@fsp.usp.br
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Anexo IV - Termo de responsabilidade diante da cessão de base de dados 

nominais 

 

 



215 
 

 
 

 



216 
 

 
 

Anexo V – Termo de Responsabilidade 
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Anexo VI – Parecer consubstanciado do CEP - nº 1.553.841 
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