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Introdução: A TB é uma doença infecciosa e doença social, e está extremamente 

relacionada à desigualdade social. Infere-se daí que os seus fatores de risco estão 

intimamente relacionados com a dimensão social da população. Objetivo: Identificar 

os DS-TB nas RMs do Brasil no período de 2009 a 2011. Material e Métodos: A variável 

utilizada foi a incidência de casos de TB por município das RMs com mais de um 

milhão de habitantes, no período de 2009 a 2011. Utilizamos o banco do Atlas de 

Desenvolvimento Humano. Foi realizada uma correlação entre as variáveis do Atlas e 

a incidência de TB, Análise Fatorial (AF) e após a geração dos fatores, foram 

realizadas regressões logística e linear generalizado com função de ligação identidade 

- Modelo Linear Generalizado (GLM) Gaussiano função identidade. Para as análises, 

foram usados os programas: STATA 11 e Excel 2010. Resultados: Das 232 variáveis 

iniciais disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano, após a realização da 

correlação, foram excluídas 154 variáveis; e restaram, 78 variáveis que foram para a 

análise fatorial gerar os fatores que explicam a incidência da TB nas RMs do Brasil. 

De acordo com o modelo, há 83% de variância explicada pelos dez fatores com 

autovalores maiores que 1. Dentre os fatores, o que gera maior risco é o fator 3, que 

concentra as variáveis de desocupação e porcentagem de pessoas vulneráveis à 

pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho. Discussão: No que concerne 

aos DS-TB nas RMs do Brasil, observamos que grandes grupos respondem a esta 



questão como: pobreza, educação, renda e desemprego.  Ou seja, a manutenção da 

TB nas RMs está estreitamente relacionada com o modo de vida e trabalho da 

população; assim, além de ações de saúde relacionadas à doença (diagnóstico 

precoce, tratamento adequado, busca ativa dos casos), é preciso combate às 

desigualdades sociais para atingirmos as metas da OMS no tocante a eliminação da 

TB mundial, ademais de provermos os direitos humanos aos cidadãos. 
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