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RESUMO 
O adoecimento por tuberculose está relacionado diretamente à variável biológica/imunológica, mas também encontra 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento a partir de determinantes sociais como as aglomerações populacionais, 

pobreza, iniquidade de renda e más condições de habitação e nutrição bem como as comorbidades, como infecção HIV/Aids, 

diabetes mellitus e desnutrição, cepas resistentes ao medicamento ou multidroga resistência e a história prévia de tuberculose. 

Diante desta ampla gama de fatores é que este artigo pretendeu apresentar o panorama da tuberculose no Estado da Bahia 

dentro de uma série histórica de 14 anos. Calculou-se a incidência da doença em cada um dos nove núcleos regionais de saúde 

do Estado e foi feita a comparação entre eles, avaliando seus principais vetores. A busca dos dados foi realizada no primeiro 

bimestre de 2020 através da Plataforma de Informações de Saúde do DATASUS. Foi selecionado o número de casos por 

local de residência, por NRS, e Ano a Ano de notificação. Foram incluídas na análise todas as notificações de todos os anos 

disponíveis referentes ao período de 2006 a 2019. Para calcular a incidência da doença foram utilizados os dados 

populacionais dos NRS disponibilizados no DATASUS gerados a partir dos censos populacionais e projeções intercensitárias 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A fim de levantar hipóteses que expliquem a permanência deste 

agravo em seu território, a incidência de tuberculose foi descrita por núcleo regional de saúde, enfatizando as regiões Leste 

(Salvador e seu entorno), Sul e Extremo Sul como detentoras dos maiores coeficientes. Chegou-se à conclusão que é preciso o 

desenvolvimento de estudos sistemáticos e aprofundados tanto referentes aos aspectos clínicos e biomédicos quanto aos fatores 

sociais relacionados à tuberculose para um melhor entendimento do processo saúde-doença no terreno investigado para 

melhor nortear intervenções eficazes de prevenção, controle e reabilitação. 

Palavras Chaves: Tuberculose, Bahia, Brasil. 

 

ABSTRACT 

The illness caused by tuberculosis is directly related to the biological/immunological variable, but it also finds favorable 

conditions for its development from social determinants such as population agglomerations, poverty, income inequality and 

poor housing and nutrition conditions as well as comorbidities, such as HIV/AIDS infection, diabetes mellitus and 

malnutrition, drug-resistant strains or multidrug resistance and a previous history of tuberculosis. In view of this wide range 

of factors, this article intended to present the panorama of tuberculosis in the State of Bahia within a 14-year historical series. 

The incidence of the disease was calculated in each of the nine regional health centers in the State and a comparison was 

made between them, evaluating their main vectors. The data search was carried out in the first two months of 2020 through 

the DATASUS Health Information Platform. The number of cases by place of residence, by regional health centers, and year 

by year of notification was selected. All notifications from all available years for the period from 2006 to 2019 were included 

in the analysis. To calculate the incidence of the disease, population data from the regional health centers available in 

DATASUS were used, generated from population censuses and inter-census projections carried out by the Brazilian Institute 

of Geography and Statistics. In order to raise hypotheses that explain the permanence of this disease in its territory, the 

incidence of tuberculosis was described by regional health center, emphasizing the Eastern (Salvador and its surroundings), 

South and Extreme South regions as having the greatest coefficients. It was concluded that systematic and in-depth studies 
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regarding both clinical and biomedical aspects and the social factors related to tuberculosis are necessary for a better 

understanding of the health-disease process in the field investigated to better guide effective interventions for prevention, 

control and rehabilitation. 

Keywords: Tuberculosis, Bahia, Brazil. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose é uma das doenças infecciosas crônicas de maior morbidade e mortalidade no 

planeta. É considerada uma emergência mundial e um importante problema de saúde pública. No ano de 

2018 cerca de dez milhões de pessoas adoeceram por tuberculose e 1,5 milhão de pessoas morreram em 

decorrência dela no mundo, sendo globalmente a principal causa de morte por um único agente 

infeccioso (San Pedro & Oliveira, 2013; Souza & Braga, 2015; WHO, 2019 e 2020).  

O adoecimento por tuberculose está relacionado diretamente à variável biológica/imunológica, 

mas também encontra condições favoráveis ao seu desenvolvimento a partir de determinantes sociais 

como as aglomerações populacionais (especialmente em contexto de urbanização acelerada), pobreza, 

iniquidade de renda e más condições de habitação e nutrição (Andrade et al 2019; Souza & Braga, 2015; 

Freitas, 2014; San Pedro & Oliveira, 2013; Xavier & Barreto, 2007; Ruffino-Netto, 2002; Maciel et al, 

2012; Andrade et al 2019; BRASIL, 2017). Também são fatores importantes as comorbidades, como 

infecção HIV/Aids, diabetes mellitus e desnutrição, cepas resistentes ao medicamento ou multidroga 

resistência e a história prévia de tuberculose (Nava Aguilera et al., 2009; BRASIL, 2020). 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2019), alguns grupos populacionais específicos 

possuem maior vulnerabilidade devido às suas condições de vida. Em uma escala progressiva de risco, 

observam-se maiores incidências em grupos de indígenas, indivíduos privados de liberdade, portadores 

de HIV/Aids e pessoas em situação de rua.  

Os indígenas compõem o grupo de menor risco quando comparado aos demais, mas ainda assim 

apresentam três vezes mais chance de contrair tuberculose do que os não indígenas no contexto 

brasileiro. Outra categoria populacional cujo risco de adoecimento é muito maior do que a média 

nacional é composta por pessoas que vivem em situação de privação de liberdade, que no Brasil 

corresponde a mais de 812 mil pessoas, representando a terceira maior população carcerária do mundo, 

atrás apenas dos Estados Unidos (2,1 milhões de pessoas) e China (1,6 milhão de pessoas) (BRASIL, 

2019a).  

O controle da tuberculose neste contexto é um desafio evidente, uma vez que no ambiente 

prisional é mais aguda a condição infra-humana em que tais indivíduos estão submetidos, convivendo 

com a superlotação, ventilação deficiente, nutrição precária e doenças associadas em um âmbito 

altamente insalubre e com serviços de saúde problemáticos ou inexistentes (Valença, 2016). 
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Outro grupo que – por razões distintas – possui as mesmas chances de contrair tuberculose no 

Brasil é o dos portadores de HIV/Aids. A bacilo ativo neste segmento é uma das condições que 

impactam tanto na mortalidade por HIV quanto por tuberculose no Brasil. No país 78% dos casos 

novos de tuberculose diagnosticados até 2015 realizaram testagem positiva para HIV (BRASIL, 2020).  

Contudo, são as pessoas em condição de rua que apresentam a maior probabilidade de contrair 

a doença no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde (2019), as chances de um morador de rua adquirir 

tuberculose é o dobro de portadores de HIV/Aids e de encarcerados. Na população em situação de rua 

esta enfermidade tem sempre elevada taxa de incidência e de abandono de tratamento (BRASIL, 

2019b).  

Sendo a tuberculose uma doença com forte determinação social, a delimitação territorial e o 

reconhecimento das principais áreas de vulnerabilidade são importantes para vigilância em saúde, pois 

os municípios agregados em regiões geograficamente próximas tendem a possuir características 

semelhantes. Do ponto de vista das políticas públicas, a organização territorial e o conhecimento das 

determinantes sociais permitem aperfeiçoar a visualização, a análise e a comparação de resultados para 

um melhor planejamento e execução de ações governamentais mais efetivas. Atualmente, o Brasil 

representa 0,9% dos casos estimados de tuberculose no mundo e 33% dos estimados para as Américas, 

ocupa a 20ª posição do grupo referente à extensão de casos e a 19ª posição devido ao elevado número 

de casos com a coinfecção HIV/tuberculose (BRASIL, 2020).  

O Nordeste brasileiro tem o segundo maior coeficiente de mortalidade por tuberculose do país 

(2,6/100.000 hab.), ficando atrás apenas da região Norte (2,7/100.000hab.). Dentre todos os Estados do 

Nordeste, Bahia e Pernambuco apresentaram o maior número de casos novos em 2018 (4.241 e 4.488 

respectivamente). Foi este panorama que motivou esta investigação, que tem por objetivo apresentar a 

incidência de tuberculose por Núcleos Regionais de Saúde da Bahia em um período de quatorze anos 

(2006 e 2019), sugerindo hipóteses razoáveis que expliquem a persistência desse agravo nas regiões.  

 

METODO 

Este é um estudo exploratório e descritivo, que tem origem em um projeto mais amplo, intitulado 

“A eficácia da alocação de recursos financeiros em saúde a partir da análise de índices socioeconômicos 

e ambientais no Território Identidade Litoral Sul, BA”, desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos 

Sociedade, Educação e Políticas Públicas (NESEP) e do Grupo CNPq “Segurança Pública, Saúde, 

Direito e Risco”, ambos vinculados à Universidade Estadual de Santa Cruz, localizada em Ilhéus – 

Bahia.   

No desenvolvimento da pesquisa foi realizado o cruzamento dos recursos financeiros para a 

Atenção Básica destinados à Região Sul da Bahia com a prevalência de doenças negligenciadas, quando 
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destacaram-se as taxas de tuberculose na região. A partir daí, surgiu a necessidade de avaliar como esse 

agravo se apresenta em outras Regiões do Estado.   

O Estado da Bahia é o maior em extensão territorial do Nordeste do Brasil, com 564.733,177 Km² 

(equivalente a 1,1 vezes a área da Espanha), possui a maior população, estimada em cerca de 14,8 

milhões de habitantes, o maior produto interno bruto (R$ 304,8 bilhões) e o maior número de municípios, 

417 no total (BAHIA, 2020). As unidades de análise utilizadas para estudo foram os nove Núcleos 

Regionais de Saúde (NRS), divisão administrativa territorial definida pela Secretaria de Saúde do Estado 

da Bahia: Centro-Leste, Centro-Norte, Extremo Sul, Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Sudoeste e Sul 

(Figura 1).  

A busca dos dados foi realizada no primeiro bimestre de 2020 através da Plataforma de 

Informações de Saúde (TABNET) do DATASUS. Foi selecionado o número de casos por local de 

residência, por NRS, e Ano a Ano de notificação. Foram incluídas na análise todas as notificações de 

todos os anos disponíveis no site, referentes ao período de 2006 a 2019. Essas notificações são enviadas 

pelos serviços de saúde ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Para calcular a incidência da doença (por 100.000 hab.), foram utilizados os dados populacionais 

dos NRS, também disponibilizados no DATASUS. Esses dados são gerados a partir dos censos 

populacionais e projeções intercensitárias realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A incidência de tuberculose foi descrita por NRS, enfatizando as regiões com maiores 

coeficientes, a fim de levantar hipóteses que expliquem a permanência deste agravo em seu território. 

 

Figura 1. 

Localização e divisão dos Núcleos Regionais de Saúde da Bahia 

 

Fonte: Base Cartográfica SESAB (2020) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre 2006 e 2019 o Estado da Bahia registrou 89.997 casos de tuberculose. A partir dos valores 

agregados por Núcleos Regionais de Saúde (NRS) do Estado da Bahia pode-se verificar que os NRS Leste 

(Região Metropolitana de Salvador), Extremo Sul e Sul da Bahia são aqueles de maior incidência da doença 

no período, com médias de 70,5; 50,3 e 48,0 casos/100.000 habitantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  

 Incidência de Tuberculose por Núcleo Regional de Saúde de residência  

E ano de notificação, Bahia, Brasil, 2006-2019 

 

Tabela 1. Incidência de Tuberculose (por 100.000 habitantes), por NRS e ano. Bahia, 2006-2019. 

NRS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

Centro-Leste  39,1 33,7 32,0 34,1 29,4 30,5 28,3 29,5 25,2 25,2 22,9 26,2 29,7 25,6 29,4 

Centro-Norte 36,4 28,1 32,6 36,5 29,3 32,2 28,0 23,9 26,1 25,7 23,9 26,1 27,1 25,1 28,6 

Extremo Sul 54,6 56,5 56,9 55,8 50,6 53,4 43,5 46,7 58,2 44,3 38,7 41,1 48,9 54,6 50,3 

Leste  85,2 77,3 74,8 76,9 79,3 75,7 71,4 66,2 65,3 61,2 61,8 60,8 66,2 64,8 70,5 

Nordeste 35,4 34,4 31,6 34,1 27,5 23,9 24,6 21,9 20,9 18,7 19,6 24,0 28,2 26,5 26,5 

Norte 30,4 29,7 26,7 32,7 28,3 33,0 29,4 23,3 25,9 25,1 24,1 26,0 26,8 29,9 28,0 

Oeste 38,8 30,1 22,0 26,6 28,3 28,4 27,9 22,6 26,1 22,2 21,1 27,1 26,0 26,5 26,7 

Sudoeste 26,4 23,7 19,7 23,1 21,8 19,6 20,1 18,5 18,7 16,7 18,3 19,3 21,7 19,8 20,5 

Sul 52,7 47,4 48,9 48,7 47,2 48,3 45,8 46,8 42,2 42,6 46,9 48,1 49,7 57,1 48,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS, 2020 

 

Em relação especificamente ao Núcleo Regional Leste, o que corresponde de forma aproximada 

à Região Metropolitana de Salvador e seu entorno, há uma quantidade importante de investigações, com 

detalhamentos geográficos, etológicos e epidemiológicos (Souza & Braga, 2015; Freitas, 2014; Mota et 

al, 2003; Barbosa et al, 2013). As principais hipóteses destes trabalhos relacionam a tuberculose com 

pobreza (Andrade et al 2019; Sanpedro & Oliveira, 2013; Xavier & Barreto, 2007), população carcerária 

(Lemos et al, 2009), HIV (Rodrigues-Junior et al, 2014), problemas de acessibilidade e abandono do 

tratamento (Medeiros, 2014; Silva, 2014).  

Se por um lado é significativo o quantitativo de trabalhos acadêmicos publicados relativos à 

tuberculose em Salvador, quanto aos Núcleos Regionais Sul e Extremo Sul da Bahia, a disponibilidade 

de artigos científicos é praticamente inexistente. Após uma busca exaustiva em portais disponíveis na 



238 
 

web, não foram encontrados trabalhos que tratem especificamente da tuberculose no Extremo Sul da 

Bahia e foram localizados apenas dois artigos que tratam da enfermidade no sul da Bahia (Setenta, 

Setenta e Barreto, 2012; Santana et al, 2020).  

Um deles, diz respeito a uma investigação de 582 pacientes atendidos em Itabuna, a maior cidade 

da região, no período de 2007 a 2010 e ratifica a literatura especializada, identificando o mesmo perfil 

verificado em outros países em desenvolvimento (Muñoz del Carpio-Toia et al, 2018; WHO, 2019). De 

acordo com a investigação realizada, 95% dos casos atendidos foi de residentes da própria cidade, com 

predomínio do sexo masculino (63%), faixa etária entre 20 a 59 anos (83,2% dos casos) e 80% tinham 

ensino fundamental incompleto. Com relação aos aspectos clínicos, apenas 13,74% realizaram o teste 

sorológico Elisa anti-HIV e deste universo 31,25% resultaram em positivos. A taxa de abandono do 

tratamento foi de 12,5% (Setenta, Setenta e Barreto, 2012). É claro que não é possível fazer extrapolações 

categóricas a respeito do que foi apresentado, mas ao menos pode-se sinalizar que o padrão do portador 

de tuberculose no sul da Bahia é o mesmo que se verifica globalmente em relação à distribuição 

socioeconômica e territorial.  

Causas recorrentes como pobreza, aglomeração urbana, desnutrição, má condição de saneamento 

e moradia, abandono de tratamento e adições parecem figurar como um quadro mais provável, inclusive 

por figurar como um modelo reiterado reconhecido mundialmente. Especificamente nas regiões Sul e 

Extremo Sul da Bahia há um importante elemento histórico-econômico com rebatimento direto nas suas 

características antrópicas atuais. Trata-se do processo de urbanização rápida e descontrolada a partir da 

década de 1990, decorrente da profunda crise da monocultura do cacau, formando grandes bolsões de 

pobreza especialmente nas cidades de Itabuna, Ilhéus, Eunápolis e Porto Seguro. Além disto há um fluxo 

migratório contínuo mais ao sul, especialmente de capixabas e mineiros, que irá promover uma ocupação 

não planejada e um inchaço urbano em cidades como Teixeira de Freitas e outras localidades do entorno 

emancipadas há poucas décadas.   

Uma hipótese adicional a se verificar é a sensibilidade do sistema de vigilância epidemiológica 

nas regiões como maior incidência. A capacidade de detecção da doença de forma mais eficiente 

refletiria em dados mais fidedignos e virtualmente mais altos, porque haveria menor subnotificação. Mas 

esta proposição só poderia ser verificada em termos comparativos se fosse possível comparar a 

sensibilidade dos sistemas de vigilância das outras regiões, a partir de estudos de base populacional.  

Por outro lado, Medeiros (2014) levanta a hipótese de que parte da gravidade encontrada nos 

indicadores epidemiológicos e operacionais das ações de controle da tuberculose estejam relacionados 

às dificuldades de acessibilidade aos serviços de saúde por parte dos grupos vulneráveis. No contexto 

específico do Sul da Bahia, Santana et al (2020) apontam que, entre outros fatores, o atendimento 

centralizado no município de Ilhéus pode dificultar o acesso dos sujeitos ao diagnóstico e tratamento.  
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Do ponto de vista econômico, a morbidade tem grandes impactos sobre o Sistema Único de 

Saúde. No Brasil, cerca de 30% dos casos são diagnosticados no internamento hospitalar devido à 

gravidade do quadro clínico, gerando ônus muito maiores se comparados com o tratamento e medidas 

de prevenção na Atenção Básica em Saúde. Entre 2006 e 2012 a tuberculose pulmonar gerou um impacto 

financeiro na Bahia de mais de sete milhões de reais (Souza-Junior et al, 2018). 

De acordo com Czeresnia e Ribeiro (2000), o imbricamento entre os aspectos ambientais e sociais 

se dá de forma distinta entre os territórios. Nesse sentido, o estudo de fatores ecológicos e da atividade 

humana contribuem na análise das condições de desenvolvimento de doenças. Assim, do ponto de vista 

epidemiológico, tem-se no território a conjunção das condições de risco com os aspectos econômico e 

sociocultural e as disposições históricas, antrópicas e ecológicas.  

No contexto brasileiro, investigações levadas a cabo no Rio de Janeiro (Vincentin, Santo e 

Carvalho, 2002; San Pedro et al, 2017), Mato Grosso (Alves et al, 2019), Rio Grande do Sul (Junges, 

Burille e Tedesco, 2020), São Paulo (Yamamura et al, 2014; Santos, M. et al, 2007), Bahia (Mota et al, 

2003; Xavier e Barreto, 2007), Piaui (Coelho et al, 2010) e Espírito Santo (Vieira et al, 2008) corroboram 

o mesmo entendimento causal. Da mesma forma, trabalhos realizados no México (Meza-Palmeros et al, 

2013; Paz-Ayar, et al, 2018), na Colômbia (Sanchez Lerma et al, 2018), no Peru (Fuentes-Tafur, 2009) 

e na Argentina (Cusmano et al, 2009) confirmam a natureza socioeconômica da persistência da 

tuberculose na América Latina (Muñoz del Carpio-Toia et al, 2018), inclusive no contexto migratório 

(Goldberg, 2013 e 2014).  

É sabido que determinantes sociais de saúde, como as condições de saneamento, aglomeração e 

interação em urbanizações espontâneas sem planejamento nem estrutura mínima, associadas aos fluxos 

de migração, favorecem uma maior incidência e transmissão de parasitas, hepatites, diarreias infecciosas, 

infecções respiratórias agudas, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e tuberculose (Navarro, 

2002). Dye et al (2009) anotam, em uma investigação que relacionou a tuberculose e seus determinantes 

em 134 países entre 1997 e 2006, que o IDH é um dos fatores associados mais releventes em relação às 

taxas da enfermidade, em proporção inversa: quanto maiores os valores do IDH, maior a redução na sua 

taxa de incidência.  

Outros estudos apontam para a mesma tendência, como indicam Rodríguez-Morales y 

Castañeda-Hernández (2012), ao analisar a tuberculose no contexto venezuelano entre 1998 e 2008, e a 

própria Organização Mundial de Saúde, que também reconheceu uma redução significativa da 

enfermidade correspondente à melhora no IDH (OMS, 2010). Em um trabalho realizado entre 2005 e 

2011, Castañeda-Hernández, Tobón-García y Rodríguez-Morales (2013) associaram a morbidade por 

tuberculose com o IDH de 165 países, concluindo que:  

Em nosso estudo, a relação inversa e significativa encontrada entre os dois tipos de variáveis (IDH e 

morbidade) em nível mundial e em muitos países específicos, incluindo aqueles com maior carga, bem 



240 
 

como nos países da região andina da América Latina, mostra que uma melhora nas condições 

socioeconômicas (refletidas no IDH) está associada a uma redução significativa na incidência da 

doença. Nos países com valores mais baixos de IDH é onde ainda se encontram as maiores taxas de 

incidência de tuberculose. No entanto, os países que fizeram avanços consideráveis ao nível de 

desenvolvimento conseguiram reduzir consideravelmente suas indicências de tuberculose. (Castañeda-

Hernández, Tobón-García y Rodríguez-Morales, 2013, 566). 

Ao demonstrar a associação entre um indicador macrossocial e a incidência de tuberculose os 

autores alertam para a importância de atacar a raiz do problema na tomada de decisões políticas, 

articulando ações individuais e coletivas no âmbito de políticas públicas de saúde que garantam direitos, 

e integrá-las a ações focadas nos determinantes socioambientais da saúde.  

Sendo uma enfermidade multicausal com forte incidência na pobreza, além do foco 

macroeconômico e macrossocial, é preciso atuar também ao nível regional e local com políticas públicas 

vinculadas às estratégias de atenção primária à saúde, objetivando desenhar programas e projetos que 

abordem os determinantes e as dinâmicas sociais que interagem no processo saúde-doença (Risquez y 

Rodríguez-Morales, 2010; Franco-Paredes et al, 2007).  

No Brasil a incidência de tuberculose vem diminuindo nos últimos anos, tanto por conta da 

melhora dos indicadores socioeconômicos na última década (com regressões a partir de 2018), quanto 

por políticas específicas para o setor, como o tratamento supervisionado (DOTS) conforme preconizado 

pela Organização Mundial de Saúde (Ruffino-Netto e Villa, 2006).  

Embora os esforços contra a enfermidade no Brasil sejam sobejamente reconhecidos (Santos, J. 

2007; Machado, Pinto e Freire, 2011; Barreira, 2018), a tuberculose ainda se apresenta como um 

importante desafio para a saúde pública brasileira, inclusive gerando impactos significativos no 

orçamento do sistema público de saúde (Loureiro et al, 2003).  

Há a necessidade, para além de estudos clínicos e biomédicos, do aprofundamento de 

investigações dos fatores sociais relacionados à tuberculose e um melhor entendimento do processo 

saúde-doença sob diferentes perspectivas para nortear intervenções eficazes de prevenção, controle e 

reabilitação (Rodríguez-Morales, 2008), em caráter interdisciplinar, intersetorial e integrado às 

demandas sociais, à promoção e educação em saúde e à atenção primária (Almeida-Filho, 2011; Rocha 

et al, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As regiões Leste, Extremo Sul e Sul são aquelas que apresentam mais casos novos de tuberculose 

no Estado da Bahia nos últimos 14 anos. Embora seja percebida a redução na incidência ao longo desse 

período, ainda persistem como regiões de maior risco para a doença, provavelmente devido às 
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desigualdades sociais que eclodiram a partir do crescimento populacional desordenado, da distribuição 

desigual de renda, do desemprego, da subnutrição e da pobreza. 

O acompanhamento da análise de taxas de morbimortalidade por doenças infecciosas e dos 

principais fatores de risco locais que podem estar influenciando na sustentação dos indicadores tão 

expressivos como da tuberculose pode aportar importantes subsídios para a orientação de intervenções 

do poder público, especialmente em regiões brasileiras com situações sociais que agravam a dinâmica 

de transmissão.   

Por isso, para além da análise da relação entre indicadores epidemiológicos e sociodemográficos 

per se, é mister investir em pesquisas qualitativas que desnudem as dinâmicas sociais e econômicas 

geradoras das iniquidades em saúde em regiões onde as diferenças no adoecimento e morte persistem 

como resultado das desigualdades sociais.  
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