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RESUMO 

 

GIOSEFFI, Janaína Rosenburg. Tuberculose e Vulnerabilidades entre Pessoas 
em Situação de Rua: Revisão Sistemática (2014-2020). Dissertação de Mestrado. 
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. 2020. 
 

A Tuberculose (TB) é a doença infecciosa que mais mata no mundo. No Brasil, é um 
importante problema de saúde. A coinfecção da Tuberculose com o HIV/Aids é 
preocupante, já que indivíduos com comprometimento imunológico se tornam mais 
propensos a adquirirem esta doença. Pessoas em situação de rua (PSR) estão 
vulnerabilizadas e altamente expostas a TB e HIV/Aids, agravos que tem uma maior 
prevalência nesta população na comparação com a população geral e outras 
populações vulnerabilizadas. O objetivo da dissertação foi analisar, sistematizar e 
compilar os fatores de vulnerabilidade (social, individual e programática) associados 
à TB e HIV. Realizou-se uma revisão sistemática de literatura de trabalhos 
publicados sobre TB e HIV entre os anos de 2014 e 2020 entre pessoas em situação 
de rua, seguindo o guia de recomendações PRISMA e para análise de viés das 
publicações dos estudos quantitativos a ferramenta Joanna Briggs Institute Critical 
Appraisal. Para os estudos qualitativos, foi usado o Critical Appraisal Skills 
Programme.  Entre 372 publicações encontradas, foram selecionadas 19 segundo 
os critérios de elegibilidade, destas 14 usavam metodologia quantitativa e cinco 
qualitativa. Em sete estudos quantitativos, foi descrita a associação entre TB e HIV, 
já entre os estudos qualitativos, dois indicaram tal associação. O perfil dos 
participantes nos resultados encontrados entre as publicações foi caracterizado pela 
predominância do sexo masculino, de etnia preta ou parda (55,3%) e média de idade 
de 49,7 anos (± 6,04). Os fatores de vulnerabilidades individual, social e 
programáticas mais frequentes foram uso de drogas, coinfecção com HIV e falha no 
tratamento da TB, respectivamente. Outro fator importante é a média de tempo em 
situação de rua que está relacionada à maior frequência de TB e da infecção latente 
da Tuberculose (ILTB). Os resultados encontrados podem ser utilizados para 
embasar hipóteses para futuras pesquisas e para subsidiar políticas públicas de 
saúde e sociais para o enfrentamento da TB e HIV na PSR. 
 
Palavras-chave: Tuberculose; Pessoas em situação de rua; HIV; Vulnerabilidade 
em Saúde; Vulnerabilidade Social; Vulnerabilidade individual; Vulnerabilidade 
programática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

GIOSEFFI, Janaína Rosenburg. Tuberculosis and Vulnerabilities among 
Homeless persons: Systematic Review (2014-2020).  Masters dissertation. 
Institute of Community Health at Universidade Federal Fluminense. 2020. 

 

Tuberculosis is the most deadly infectious disease in the world. In Brazil, it is an 
important health problem. The co-infection of Tuberculosis with HIV/Aids is a cause 
for concern, as individuals immune compromised become more likely to acquire the 
disease. Homeless persons are vulnerable and highly exposed to TB and HIV/Aids, 
diseases that are more frequent in this population compared to the general 
population and other vulnerable populations. The aim of the dissertation was to 
analyze, systematize and compile the vulnerability factors (social, individual and 
programmatic) associated with TB and HIV. A systematic literature review of works 
published on TB and HIV between the years 2014 and 2020 was carried out among 
homeless persons, following the PRISMA recommendations guide and for bias 
analysis of quantitative publications, the Joanna Briggs Institute Critical Appraisal 
tool. For qualitative studies, the Critical Appraisal Skills Program was used. Among 
372 publications found, 19 were selected according to the eligibility criteria, of these 
14 used quantitative and five qualitative methodology. In five quantitative studies, the 
association between TB and HIV was described, while among qualitative studies, two 
showed such an association. The participants’ profile in the results found between 
the publications was characterized by the predominance of male, black or brown 
ethnicity (55,3%) and with an average age of 49.7 years (SD ± 6.04). The most 
described individual, social and programmatic vulnerabilities were drug use, HIV co-
infection and TB treatment failure, respectively. Another important factor is the 
average time spent on the streets is related to the higher occurrence of TB and ILTB. 
The results found can be used to support hypotheses for future research and to 
support public health and social policies to face TB and HIV in PSR. 
 

 
Keywords: Tuberculosis; Homeless persons; HIV; Health vulnerability; Social 
vulnerability. 
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APRESENTAÇÃO 
 
  

O interesse pelo tema junto à população em situação de rua nasceu a partir da 

participação da pesquisadora em uma manifestação popular por uma política 

específica do SUS que estava na iminência de ser retirada para uso da população 

em geral, ocorrida no Centro da cidade do Rio de Janeiro, na qual percebeu que 

pessoas em situação de rua, muito numerosas nessa região, estavam alheias ao 

que acontecia por terem necessidades mais urgentes que aquelas de manifestar sua 

cidadania, estando completamente descoladas com aquela realidade de militância. 

Além disso enquanto médica veterinária, sempre se sensibilizou pela vivência das 

pessoas em situação de rua que se aliam aos animais, mantendo relações de afeto 

em suas posições de vidas descartáveis pela sociedade que as circundam. De modo 

geral, mesmo com formação acadêmica apenas indiretamente ligada à saúde 

humana, sempre se interessou pelos processos infecciosos de patógenos, zoonoses 

ou não, pela sua fisiopatogenia e sua história social nos diferentes cenários e 

estratos econômicos. 

A Tuberculose e o HIV são agravos que tem alta prevalência na população das 

pessoas em situação de rua (PSR) e, pela vulnerabilização social, individual e 

programática destas pessoas. O enfrentamento destes importantes problemas de 

saúde são grandes desafios para saúde pública no Brasil, assim como em outros 

países de baixa renda. A produção de conhecimento acerca da população em 

situação de rua pode ser considerada pequena quando comparada com outras 

populações vulneráveis, como mostram os resultados desse trabalho. 

Neste contexto, essa dissertação teve como objetivo analisar, sistematizar e 

compilar os fatores de vulnerabilidade associados a TB e HIV apresentados nos 

estudos realizados junto à população das pessoas em situação de rua entre os anos 

de 2014 e 2020. 

Os resultados de 19 artigos selecionados por critérios específicos para revisões 

sistemáticas, tem um diferencial de mostrar separadamente os fatores das 

vulnerabilidades que reforçam a exposição diferenciada da PSR em relação à TB e 

HIV no nosso país. A produção de conhecimento aqui apresentada e coletada nos 

14 artigos quantitativos e cinco qualitativos foi analisada segundo o protocolo 

PRISMA. A contribuição dos resultados pode ser utilizada por gestores, 
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pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, e solicita a revisão, 

sugestões e reconhecimento da banca para ampla divulgação. 

Durante o percurso e para a aproximação com o tema e da população alvo e 

desenvolvimento da dissertação de mestrado, a pesquisadora se comprometeu em 

participar de reuniões promovidas por entidades governamentais e de terceiro setor, 

em busca de material prático e de referências bibliográficas para embasar a 

pesquisa e para ter melhor dimensão da vivência das pessoas em situação de rua.  

Em novembro de 2019, esteve presente em reunião para discussão da 

metodologia a ser empregada para a realização do Censo da População em 

Situação de Rua 2020, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos do Rio de Janeiro (SMASDH) e Instituto Pereira Passos. Também 

esteve presente em uma segunda reunião para a mesma finalidade em fevereiro de 

2020. Também participou da reunião sobre Saúde das Pessoas em Situação de 

Rua, organizado pelo Comitê Técnico de Saúde da População Negra, ocorrida em 

fevereiro de 2020 no edifício da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. E esteve 

envolvida no Projeto Social RUAS, no qual participou de rondas e pôde experienciar 

os afetos e as dificuldades enfrentados pelas pessoas em situação de rua. 

Entre os produtos desenvolvidos no percurso do mestrado no ISC/UFF, 

submeteu e teve aprovado o resumo TB and HIV in homeless persons in Rio de 

Janeiro no 16th World Congress on Public Health 2020, aceito para apresentação de 

poster.  

Esta dissertação está organizada em dez seções, seguindo a recomendação e 

formatação para dissertação de Mestrado: 1) Introdução: contextualizando o leitor 

sobre a situação da Tuberculose no mundo e no Brasil, as diferenças de ocorrências 

entre as cidades brasileiras e sua associação ao HIV, principalmente nas pessoas 

em situação de rua; 2) Justificativa: para a produção de conhecimento e promoção 

do debate no contexto da epidemia da TB referente à vulnerabilidade social, 

individual e programática na população em situação de rua; 3) Objetivo: analisar, 

compilar e sistematizar os resultados de estudos sobre TB e HIV realizados junto à 

população das pessoas em situação de rua (2014 e 2020); 4) Referencial Teórico: 

traz a história natural e social dos agravos da TB e HIV, assim como o aspecto 

histórico da população em situação de rua e da conceituação das vulnerabilidades 

no campo da saúde pública; 5) Metodologia: Revisão sistemática de literatura 

segundo o protocolo padrão; 6) Questões éticas; 7) Resultados segundo os fatores 

de vulnerabilidade; 8) Discussão dos resultados encontrados comparativamente com 
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o restante da população segundo literatura atualizada; 9) Conclusão, com 

considerações, recomendações e limitações dessa dissertação; 

Finalmente, espera-se publicar o mais breve possível estes resultados a partir da 

colaboração da banca de avaliação, com a produção do artigo intitulado Revisão 

sistemática: Tuberculose, HIV e Vulnerabilidades na população em situação de rua 

(2014 - 2020). 
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 1 INTRODUÇÃO 

 A Tuberculose (TB) é uma doença respiratória causada pelo agente 

Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, uma bactéria 

em forma de bacilo álcool ácido-resistente intracelular. Sua transmissão ocorre por 

inalação de aerossóis e conduz a uma infecção granulomatosa em trato respiratório 

inferior (QUINN et al. 2005). Sua ocorrência também está associada a fatores 

socioeconômicos, visto que segundo a ONU, nos países de média e baixa renda 

ocorrem 95% dos casos (ONU, 2016), e no topo do ranking de casos estimados e de 

mortes para a doença estão o continente africano e as Américas (OMS, 2019).  

 

1.1  A Tuberculose no mundo 
 

A TB está entre as dez doenças que mais matam no mundo atualmente e é a 

primeira colocada em causas de óbito entre as doenças infecciosas (OMS, 2019). 

Devido à urgência do seu enfrentamento e sua importância geral no impacto na saúde 

das populações, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu em 2015 a 

redução da incidência da TB em 80% até o ano de 2030, como um dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2015). Porém, mesmo diante das metas 

estabelecidas, em 2017 houve uma avaliação do orçamento global para o 

enfrentamento da TB e identificou-se uma queda de 3,5 bilhões de dólares no 

investimento (UNAIDS, 2019). 

 
Figura 1: Percentual de resultados para novos casos e casos de recidiva de TB 

 

Fonte: OMS, 2018. p 99. 

 

A estimativa global de infecção pela TB em 2019 foi de 10 milhões de casos, 

com uma incidência estimada de 132 novos casos por 100 mil habitantes, e de 1,2 

milhões de mortes no ano, além de 208 mil óbitos entre pessoas HIV+ (OMS, 2020).  
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Figura 2: Número de casos de TB no mundo em 2019 

 

Fonte: OMS, 2020. p. 8 

 

Entre os fatores que contribuem para este cenário, temos a dificuldade de 

acesso às informações, aos medicamentos, ausência de renda, entre outros fatores 

(GORITYALA et al. 2015). A OMS (2018) informa ainda que 53% dos casos tratados 

da TB resultam em cura (Figura 1), mas um percentual considerável não é computado 

ou perde seguimento ao tratamento.  

 

1.2  A Tuberculose na América Latina 
 

As Américas ocupam o segundo lugar na lista de continentes com maior 

incidência e mortalidade para a TB. Na região, dez países concentram 87% de todos 

os casos de Tuberculose, com uma estimativa para 2018 de 246.200 casos e 

mortalidade estimada em 22.900 pessoas, das quais 5.600 (26%) estavam 

coinfectadas pelo HIV (PAHO, 2020). Além disso, 80% dos casos de coinfecção pela 

TB/HIV estão concentrados em apenas sete países da Região: Brasil, Haiti, México, 

Peru, Colômbia, República Dominicana e Venezuela. 
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Tabela 1: Casos estimados de TB nos países das Américas 

 
Nº País Casos 

Estimados 
Percentual de Total de Casos 

1 Brasil 91.000 32% 

2 Peru 37.000 13% 

3 México 28.000 10% 

4 Haiti 20.000 7% 

5 Colômbia 16.000 6% 

6 Venezuela 13.000 5% 

7 Argentina 12.000 4% 

8 Bolívia 12.000 4% 

9 Estados Unidos 10.000 4% 

10 Equador 7.200 3% 

Resto das Américas 35.800 13% 

Total 282.000 100% 

 

Fonte: Elaboração própria, baseado em PAHO, 2020.  

 

Na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar entre os 20 países com 

maiores incidências para TB (35 casos novos em 100 mil habitantes) e TB+HIV (11 

casos em 100 mil habitantes). Além de ser o país líder em número estimado de casos 

de TB no continente (91 mil) e representar 32% dos casos nas Américas, mais que o 

dobro do Peru (13%), país segundo colocado no rank apresentado (OMS, 2018) 

(Tabela 1). 

 

1.3  Realidade da TB no Brasil 

 

No Brasil a TB é um importante problema de saúde, responsável por uma taxa 

de óbitos de 2,2 por 100 mil habitantes e uma incidência de 35 por 100 mil habitantes 

(BRASIL, 2020a). Alguns resultados oficiais no período 2014 e 2020 (período 

abordado na dissertação) mostram a evolução da incidência da TB no país: em 2014, 

a incidência para o agravo foi de 34,4 por 100 mil habitantes. Em 2015, se mostrou 

em leve queda com a incidência de 33,9 por 100 mil habitantes e voltou a subir em 

2016, com o coeficiente de 34 novos casos por 100 mil habitantes. Em 2017, a 

incidência foi de 33,5 por 100.000 mil habitantes (BRASIL, 2018a) e em 2018, 34,8 

por 100 mil habitantes (BRASIL, 2019a). Em 2019, a taxa de incidência para a doença 
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no Brasil foi de 35 casos por 100 mil habitantes, a maior entre todos os anos descritos 

anteriormente (BRASIL, 2020a). 

Como em outros países, no Brasil as características socioeconômicas e 

demográficas como a falta de atenção em saúde e alta densidade populacional das 

periferias (SANTOS et al, 2007), além de grande quantidade de pessoas vivendo no 

mesmo domicílio (PEREIRA et al. 2015), favorecem o contexto atual da TB e 

apresentam um grande desafio para a saúde pública brasileira. Como exemplo, temos 

a cidade do Rio de Janeiro (Figura 3), onde 17,8% das residências possuem cinco ou 

mais moradores (SIGAUD, 2007) e 22% da população geral do território morando em 

favelas, em ambientes precários (IPP, 2017).  

 

Figura 3:  Domicílios com 5 ou mais moradores 

 
 

  

Fonte: BRASIL, 2011a.  

  

A notificação da TB é compulsória desde o ano 1975 e conta com programas 

específicos do SUS para seu combate, como o Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose e o estabelecimento do Tratamento Diretamente Observado (TDO) pela 

Rede Básica de Saúde (RBS). Porém, mesmo com a possibilidade do agendamento 

mensal de consultas médicas, visita domiciliar aos pacientes, controle de contatos,  

implantação de inquéritos regionais sobre sintomas respiratórios por parte dos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) (BRASIL, 2011b), a adesão de muitos pacientes é baixa (RABAHI et al. 2017). 

Sabe-se ainda que o abandono do tratamento e a administração errada ou 
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intermitente dos medicamentos fazem com que o número de óbitos permaneça 

elevado e que se crie resistência aos fármacos utilizados. (RABAHI et al. 2017).  

Segundo a OMS em 2017, cerca de 18% dos casos previamente tratados tiveram 

cepas Multidroga/Rifampicina Resistentes (MDR/RR-TB) (OMS, 2018).  

Com o objetivo de acabar com a epidemia da TB, a Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde do Brasil apresenta: 

 

Em 2014, durante a Assembleia Mundial de Saúde, na Organização Mundial 

da Saúde (OMS), foi aprovada a nova estratégia global para enfrentamento 

da tuberculose, com a visão de um mundo livre da tuberculose até 2035.(...) 

Como parte do esforço global para redução do coeficiente de incidência e 

mortalidade, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (CGPNCT), decidiu elaborar 

o plano nacional com o objetivo de acabar com a tuberculose como problema 

de saúde pública no Brasil, atingindo a meta de menos de 10 casos por 100 

mil habitantes, até o ano de 2035. (BRASIL, 2017a. p. 5) 

 

Essa estratégia proposta pela OMS tem como metas diminuir a incidência da TB 

para menos de 10 casos em 100 mil habitantes e reduzir o número de óbitos em pelo 

menos 95%, desta forma a TB poderia deixar de ser considerada um problema de 

saúde pública mundial (BRASIL, 2016a). Usando esta estratégia, em 2017, no Brasil 

implantou-se o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde 

Pública, através da Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (CGPNCT), que visa alcançar as metas determinadas pela OMS até o 

ano de 2035 (BRASIL, 2018a).  

Contudo, em 2019, a taxa de incidência para a doença no Brasil foi de 35 novos 

casos por 100 mil habitantes, com 73.684 novos casos (BRASIL, 2020a), isso mostra 

que o país ainda está distante da meta dos ODS. Entre os estados brasileiros, a maior 

incidência foi no Amazonas, com 104,6 por 100 mil habitantes, e o menor no Distrito 

Federal, com 11,9 por 100 mil habitantes (BRASIL, 2020a). Os indicadores 

socioeconômicos e demográficos ilustram as diferenças regionais, como a diferença 

entre o IDH e rendimento mensal domiciliar per capita entre os estados citados, por 

exemplo, o Distrito Federal é o primeiro colocado no Índice de Desenvolvimento 

Humano entre os estados brasileiros, com 0,824, enquanto o Amazonas tem seu IDH 

pontuado em 0,674. O rendimento mensal domiciliar per capita também é muito 

diferente entre os dois Estados, sendo a do Distrito Federal três vezes maior que a do 
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Amazonas, nos valores de R$2.460,00 e R$791,00, respectivamente (BRASIL, 

2011a).  

Sobre a cobertura de atendimento pela Atenção Básica, também existes 

importantes diferenças entre as regiões: Brasília conta com uma cobertura de 60,8% 

da população e 51,03% pela Estratégia Saúde da Família, em Manaus, esses 

percentuais são 56,6% e 40,78%, respectivamente (BRASIL, 2017b). 

 

1.4  “O Rio de Janeiro continua lindo” e a TB negligenciada 

 

Na história da cidade do Rio de Janeiro, a tuberculose foi  a maior responsável 

pela mortalidade na população entre o final do século XIX e início do século XX, 

sendo os indivíduos mais acometidos eram os que tinham piores condições 

monetárias e, consequentemente, menor acesso à saúde (NASCIMENTO, 2005). 

Atualmente, a capital do Rio de Janeiro tem a segunda maior incidência de TB no 

país, representando 93,7 novos casos a cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2020a). 

Segundo último Censo do IBGE em 2010, o município do Rio de Janeiro conta 

com uma população de 6.320.446 pessoas e densidade demográfica de 5.265,82 

habitantes por Km² e apresenta o melhor IDH do Estado, de 0,799 (IBGE, 2010), 

mesmo com esse IDH, a cidade é marcada por diferenças sociais e econômicas entre 

suas regiões, sendo possível observá-las pelos resultados no Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - Unidades de Desenvolvimento 

Humano, que demonstram as disparidades entre favelas e bairros nobres (BRASIL, 

2013a) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Diferenças entre IDHM no município do Rio de Janeiro 

 
UDH IDHM 

Jardim Botânico 0,907 

Ipanema 0,937 

Tijuca / Afonso Pena 0,941 

Complexo da Maré 0,686 

Cidade de Deus 0,670 

Complexo do Alemão 0,656 

Rocinha 0,662 

 

Fonte: BRASIL, 2013a 
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Na rede pública de saúde no município, o cuidado e controle da TB pela são 

realizados através da atenção básica em saúde, com o acompanhamento dos 

pacientes e tratamento supervisionado, além de contar com o apoio de instituições 

como Lacen, Fiocruz, UERJ e UFRJ para ações que vão desde o diagnóstico até de 

atenção terciária, como no caso de acompanhamento de casos de TB resistentes 

(RIO DE JANEIRO, 2019a). Para tal, existe atuação específica da Gerência de Área 

Técnica das Doenças Pulmonares Prevalentes, 

 

responsável pelas pneumopatias de interesse sanitário, em destaque a 

tuberculose, a asma e a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Sua 

missão é planejar, regular e fomentar as ações referentes à promoção, 

prevenção, assistência e vigilância dos usuários da Rede SUS. (RIO DE 

JANEIRO, 2019a). 

 

 Porém, a cobertura pela atenção básica na cidade do Rio de Janeiro foi de 

47,29% em abril de 2020 e a da Estratégia Saúde da Família foi de 40,96% no 

mesmo período, segundo o Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica (e-

Gestor) do Ministério da Saúde. Quando comparadas aos percentuais de coberturas 

nacionais, a atenção básica (76,5%) e Estratégia Saúde da Família (65,36%) os 

percentuais da cobertura destes serviços de saúde na cidade estão distantes do 

necessário promover um bom alcance na universalização da saúde pública aos seus 

cidadãos (BRASIL, 2017b). 

 

1.5  Tuberculose e HIV  

 

A coinfecção da Tuberculose com o HIV/AIDS é uma preocupação, já que 

indivíduos com comprometimento imunológico se tornam mais propensos a 

adquirirem a doença e de também manifestá-la da forma extrapulmonar, com 

acometimento de outros órgãos (BRASIL, 2018a). As pessoas HIV positivas têm 28 

vezes mais chances de se infectar com a TB (BRASIL, 2019a) e essa coinfecção 

representa quase 29% das mortes por TB no Brasil (SANTOS et al, 2018). Em todo o 

mundo, a TB é a principal causa de morte em HIV positivos, representando um terço 

das mortes em decorrência da Aids (UNAIDS, 2020). 

No ano de 2018 no Brasil, a incidência de TB em pacientes HIV-positivos foi de 

5.2 em 100 mil habitantes e segue diminuindo desde 2010 entre a população HIV 

positiva. No mesmo ano, dos novos casos de TB, 75,5% foram testados para HIV e, 
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entre os positivos, apenas 47,4% fizeram o Tratamento Antirretroviral (TARV) 

concomitantemente ao tratamento para a TB (BRASIL, 2019a). No município do Rio 

de Janeiro, essas porcentagens equivalem a 71,9% e 47%, respectivamente 

(BRASIL, 2019a). 

Sobre a TARV, entre 10% e 25% dos usuários com comorbidades associadas ao 

HIV desenvolvem uma reação imunológica exacerbada e manifestam a chamada 

Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imunológica (SIRI) (NADAL & MANZIONI, 

2009; GOODMAN et al, 2017), ou seja, a coinfecção TB+HIV faz com que a terapia 

antirretroviral seja mais desafiadora nesses pacientes, pois há o risco de que eles 

desenvolvam a TB de forma severa (DE et al, 2011). Sobre a SIRI: 

 

Parece haver duas apresentações distintas: uma precoce, que ocorre nos três 

primeiros meses após o início dos antirretrovirais, consequente à reação 

imunológica contra agentes oportunistas que se mantinham na forma de 

doença subclínica, e outra tardia, que surge após meses ou anos como 

evolução da reação imunológica contra patógenos oportunistas cujas 

manifestações seriam inesperadas. (NADAL & MANZIONI, 2009. p. 126). 

 

Logo, a contagem das células T CD4 é fundamental para o acompanhamento, 

pois a SIRI acomete preferencialmente os pacientes com índices inferiores a 50/mm3 

e com carga viral consequentemente alta em pacientes mais jovens (NADAL & 

MANZIONI, 2009). Além disso, a terapia preventiva contra a TB é indicada mesmo em 

pessoas HIV positivas sem sintomas para a comorbidade, já que esse protocolo 

diminui o risco de seu desenvolvimento e, consequentemente, reduz a mortalidade 

em até 40% (UNAIDS, 2020). Apesar dessa necessidade de cuidado, é estimado que 

49% das pessoas coinfectadas não saibam de sua condição, não recebendo os 

cuidados necessários para a diminuição dos riscos dos agravos (UNAIDS, 2020).  

Desde 2017 há um esforço mundial para que as doenças sejam integradas e 

coordenadas em seu modo de rastreio, notificação e tratamento, a fim de diminuir a 

ocorrência da TB, já que estão associadas (UNAIDS, 2018).  

 

1.6  A tuberculose e o HIV na população das pessoas em situação de rua 

 

As pessoas em situação de rua estão constantemente expostas a diferentes  

tipos de vulnerabilização, e condições de vida degradantes, o que aumenta o desafio 

voltado para o cuidado em saúde, necessitando de intervenções específicas para elas 
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(BRASIL, 2016a; CARMO & GUIZARDI, 2018), Em consequência dessa exposição e 

precarização de suas vidas, a TB entre pessoas em situação de rua é muito frequente 

no Brasil, e essas pessoas apresentam tem 56 vezes mais chances de serem 

acometidas por esse agravo,  

 

para esta população são essenciais estratégias de abordagem e de 

acolhimento para a identificação precoce das pessoas com sintomas 

respiratórios, a garantia do diagnóstico e o acompanhamento até fim do 

tratamento. Para que as ações tenham êxito é importante a articulação 

envolvendo diversos setores da saúde, assistência social e sociedade civil. 

(BRASIL, 2019b) 

 

O tratamento da TB em pacientes em situação de rua é mais caro e complexo 

quando comparado ao restante da população, com menor adesão ao tratamento 

(BRASIL, 2016a). Segundo a Rede para Políticas Informadas por Evidências do 

Ministério da Saúde do Brasil (2016), questões como segurança, alimentação e 

descanso competem em importância com o cuidado da saúde na PSR. Além da 

tuberculose, o HIV/AIDS, doenças dermatológicas (incluindo hanseníase) e 

hipertensão arterial são as principais doenças incidentes nessa população, bem como 

acompanhamento psicossocial devido ao abuso de drogas e álcool (BRASIL, 2008a).  

Quanto ao HIV, a população em situação de rua também apresenta maior taxa 

de prevalência para a doença que a média nacional de 0,4%, por se tratar de uma 

população vulnerabilizada e, muitas vezes, usuária de álcool e drogas (BRASIL, 

2020b). Para tanto, o Ministério da Saúde em 2017, por meio do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, publicou uma 

Nota Informativa para o acesso da população em situação de rua à prevenção, 

diagnóstico e tratamento desses agravos, por apresentarem uma demanda especial 

em saúde (BRASIL, 2017c). 

 

1.7 Acesso a saúde pela população em situação de rua 

 

As pessoas em situação de rua vivem marginalizadas e distantes das políticas 

públicas e sem o efetivo cumprimento de seus direitos básicos, inclusive quando se 

trata de atendimento médico na atenção Básica no SUS. A pesquisa realizada pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos no Rio de Janeiro 
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mostrou entre seus resultados que aproximadamente 50% dos entrevistados da PSR 

tiveram acesso a uma unidade de saúde no último ano (RIO DE JANEIRO, 2018).  

Segundo a Portaria nº 940/2011 do Ministério da Saúde, que regulamenta o 

Sistema do Cartão Nacional de Saúde, as Unidades Básicas de Saúde devem realizar 

os atendimentos mesmo que o paciente não tenha o Cartão Nacional de Saúde, ou 

que desconheça sua numeração de cadastro, ou ainda que tenha sido impossibilitado 

de realizar o cadastramento na Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e 

Serviços de saúde (BRASIL, 2011d).  

Ainda assim, a barreira para o acesso e a burocratização do atendimento no 

SUS, que apesar do princípio universalista e com diretrizes específicas para o 

atendimento dessa população, apresenta restrições aos agendamentos de consultas 

na prática diária do acompanhamento de pacientes, entre outros serviços, para 

indivíduos com pouca ou nenhuma identificação, mesmo que a abordagem seja 

realizada pelo setor direcionado ao cuidado da PSR, como é o caso do “Consultório 

de/na Rua” (HALLAIS, 2015).  

Um levantamento em 2016 realizado pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de 

Janeiro mostrou resultados que apontam para um crescimento no número de pessoas 

em situação de rua na cidade. Este fato pode estar relacionado à crise econômica e 

dificuldade de empregabilidade da época. Segundo essa pesquisa, a PSR foi 

estimada em 14.279 pessoas (FGV, 2016), bem diferente da estimativa apresentada 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do município do 

Rio de Janeiro realizada em 2018 com a estimativa de 4.628 pessoas em situação de 

rua (RIO DE JANEIRO 2018). 

O aumento na população gerou impacto nos atendimentos do SUS, pois muitos 

indivíduos deixaram de utilizar os planos de saúde contratados anteriormente à crise 

(FGV, 2016). Essa hipótese é reforçada por alguns resultados da Pesquisa Nacional 

sobre a População em Situação de Rua, que mostrou um percentual de 44% dos 

entrevistados informaram procurar a emergência quando ficam doentes, enquanto 

27,4% vão ao posto de saúde e 18,7% disseram fazer uso de algum medicamento, 

sendo os postos de Saúde os principais locais de acesso a estes insumos (CUNHA & 

RODRIGUES, 2009).  

 

1.8  Diagnóstico, Tratamento e Prevenção 
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Para o diagnóstico da TB pulmonar, é preconizado o Teste Rápido Molecular, a 

baciloscopia de escarro e a cultura e identificação do agente Mycobacterium 

tuberculosis, este último considerado padrão-ouro para confirmação de casos 

suspeitos após avaliação da sintomatologia clínica do paciente ou realização de 

radiografia de tórax, 

 

A tuberculose pulmonar pode ser classificada como tuberculose primária e 

tuberculose pós-primária. Segundo o estágio da infecção e o 

comprometimento pulmonar, pode assumir diferentes formas clínico-

radiológicas: pneumônicas, bronco-pneumônicas, cavitárias ou atelectásicas. 

(BRASIL, 2011b. p.2) 

 

 Quando necessário, é realizada a confirmação do diagnóstico através do 

critério clínico epidemiológico (BRASIL, 2011b), baseado nos sintomas e história 

epidemiológica do doente. A confirmação laboratorial em 2017 foi de 71,4% dos casos 

novos de TB e o uso do Teste Rápido Molecular (TRM-TB) é realizado pelo SUS 

desde 2014, sendo responsável por 65% das notificações de TB no país, com 

abrangência de 128 municípios distribuídos em todos os Estados do Brasil (BRASIL, 

2018a). 

Entre os objetivos do Tratamento Diretamente Observado, está permitir uma 

boa adesão ao tratamento e, consequentemente, a cura do paciente, bem como 

melhorar a atenção ao doente, diminuir o aparecimento de resistência microbiana, 

reduzir o abandono do tratamento e a mortalidade pela TB (BRASIL, 2011b). Este 

tratamento está disponível desde 1998 no Brasil, implantado pelo Programa Nacional 

de Controle da Tuberculose, que visa horizontalizar e descentralizar o tratamento da 

TB e inseri-la no âmbito da atenção primária (SÁ, 2011), como ação de promoção em 

saúde através de equipes multidisciplinares, garantindo o foco no paciente e 

qualidade das ações (BRASIL, 2011b). Sobre essa atuação, a Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde (2011b) relata que 

 

No plano técnico, o MS ampliou e qualificou a equipe do PNCT viabilizando 

uma ativa participação de seus técnicos em todo o território nacional e em 

foros internacionais de decisão e adotou cada um dos elementos da 

estratégia do Stop TB, a começar pelo seu primeiro elemento que trata da 

implementação do tratamento diretamente observado – TDO de alta 

qualidade (...). Além do TDO, o Ministro da Saúde tem se pautado pelo 

fortalecimento do sistema de saúde, promovendo a articulação entre 

diferentes programas que possam contribuir para o controle da endemia no 
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País, particularmente no combate à coinfecção Tuberculose – TB/Vírus da 

Imunodeficiência Humana – HIV e na promoção do acesso às populações 

mais vulneráveis aos serviços de saúde, sempre na perspectiva da 

descentralização das ações de controle da tuberculose, com ênfase absoluta 

na atenção básica. (BRASIL. 2011. p. 11) 

 

O tratamento da TB através do Tratamento Diretamente Observado (TDO ou 

DOTS) é recomendado pela OMS, mas sua implantação ainda depende em certa 

medida dos interesses políticos (LAVÔR, 2016). 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, “O esquema de 

tratamento mais utilizado consiste no uso de 4 medicamentos: Rifampicina, 

Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol, no mínimo por 6 meses”, os quais são 

disponibilizados nos Centros Municipais de Saúde e Clínicas da Família (RIO DE 

JANEIRO, 2019a). 

As resistências aos fármacos de tratamento podem ocorrer através de 

protocolos inadequados de administração, problemas na distribuição dos 

medicamentos pelo SUS, uso irregular e falta de adesão correta pelo paciente 

(BRASIL, 2011c). Elas são classificadas como drogarresistente (TBDR), podendo ser 

monoresistente ou polirresistente aos fármacos eleitos para o tratamento – exceto a 

associação de rifampicina e isoniazida –, multirresistentes ou multidrogaresistentes 

(MRTB ou MDR-TB), com resistência pelo menos à rifampicina e isoniazida, e em 

resistência extensiva (XDR-TB), que se apresenta pela resistência à rifampicina e 

isoniazida, uma fluoroquinolona e a, pelo menos, um dos medicamentos injetáveis de 

segunda linha como amicacina, canamicina ou capreomicina (Tabela 3) (BRASIL, 

2011b; VIANA; REDNER; RAMOS, 2018). 

 

Tabela 3: Desfecho no tratamento para TB por tipo (2016) e desfecho para casos de  
MDR/RR-TB e XDR-TB (2015) - Brasil. 

Novos e reincidentes 

(2016) 
Tratados anteriormente, 
excluindo reincidentes 

(2016) 

HIV+ TB  
(2016) 

MDR/RR-TB 
 (2015) 

XDR-TB 
 (2015) 

Coorte(número) Sucesso 
(%) 

Coorte 
(número) 

Sucesso 
(%) 

Coorte 
(número) 

Sucesso 
(%) 

Coorte 
(número) 

Sucesso 
(%) 

Coorte 
(número) 

Sucesso 
(%) 

75.223 72 7.251 39 7.366 53 954 60 27 11 

Fonte: OMS. 2018. p. 272. 

 

Os casos de resistências e de outras situações adversas, como de toxicidade 

dos fármacos e comorbidades, são notificados e acompanhados em plataforma 

própria, no Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose 

(SITETB), pois necessitam de controle e observação especial. Neste sistema é 
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possível acessar o Sistema de Informação para Tratamento de infecção latente pela 

TB (ILTB), que portam o agente, mas não manifestam a doença de imediato. A 

vigilância e o tratamento de pessoas com ILTB é uma das intervenções mais 

importantes para diminuir a incidência da TB no Brasil e no mundo, além da 

vacinação de crianças com a vacina BCG (bacille Calmette-Guérin) para as formas 

mais graves, miliar e meníngea (BRASIL, 2018b; OMS, 2018). 

 

 2 JUSTIFICATIVA 

 

A tuberculose continua sendo uma das principais causas de morte no mundo e a 

principal causa de óbito para pacientes HIV positivos (OMS, 2020). Diante dos 

avanços tecnológicos nos tratamentos de TB e HIV/Aids e dos compromissos 

assumidos pelos países membros da OMS, esse cenário é problemático e desafiador, 

visto que essas doenças apresentam uma importância histórica. Ainda existem 

grandes desafios e negligências do Estado relacionados a esses agravos 

(MONTEIRO, 2019). 

Na população em situação de rua, existem diretrizes norteadoras específicas 

para o tratamento e controle da TB através da Política Nacional para Inclusão Social 

da População em Situação de Rua. Entre estas indicações, há o mapeamento de 

pessoas acometidas pela doença em albergues, outros abrigos e redes de 

atendimento, com fluxo estabelecido entre instituições de inclusão e proteção social e 

as unidades de saúde, sendo estas UBS, ESF ou hospitais (BRASIL, 2011b).  

Segundo os resultados do último censo sobre a população em situação de rua, 

os problemas de saúde em geral acometem mais essa população quando 

comparadas ao resto da sociedade, pois a saúde está diretamente associada às 

questões de renda e habitação (CUNHA & RODRIGUES, 2009). Nascimento (2005, p. 

29) destaca: “entre diferentes grupos sociais existem diferenças marcantes no sofrer 

ou no modo de reagir às doenças (...) a doença, como fenômeno social, também é 

uma construção”. Outros documentos também destacam a relação entre a renda e 

condições socioeconômicas com a TB (ONU, 2016), mais vulneráveis no nível 

individual, social e programático e desta forma cria um ciclo vicioso de estigmatização 

das PSR mais susceptíveis ao adoecimento por TB (NASCIMENTO, 2005). 

 Assim, é importante sistematizar os conhecimentos produzidos pela ciência 

facilitando o acesso rápido as formações epidemiológicas e, desta forma, 
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potencializar o uso em pesquisas e nas políticas públicas de saúde relacionadas à 

Tuberculose e HIV, e com isso é possível a construção de um cenário mais favorável 

para a população em situação de rua e atender em parte as metas dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável.  

 Fomentar a produção de conhecimento e o debate no contexto da epidemia da 

TB referente à vulnerabilidade social, individual e programática na população em 

situação de rua é fundamental para o enfrentamento destes agravos no país, 

principalmente no contexto atual da epidemia do COVID-19, onde a atenção em 

saúde compete para os atendimentos das diferentes demandas. 

 

 3 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar, sistematizar e compilar os fatores de vulnerabilidade (social, individual 

e programática) associados à TB e TB+HIV coletados junto aos estudos sobre estes 

agravos na população das pessoas em situação de rua (PSR) entre os anos de 2014 

e 2020.  

 

 

3.3. Objetivos específicos  

 

Realizar uma revisão sistemática de literatura sobre a relação dos fatores de 

vulnerabilidade com a TB e TB+HIV entre pessoas em situação de rua, seguindo o 

guia de recomendações Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses – PRISMA – de Mohler et al (2009) entre os anos de 2014 e 2020. 

 

 4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1  Tuberculose história natural e social 

 
A tuberculose é relatada desde os tempos mais antigos, recebendo nomes como 

tísica e peste branca durante sua história e sendo mencionada desde a época do 

antigo Egito (ROSEMBERG, 1999). No século XIX, caía sobre a doença uma visão 

romantizada, quando consideravam que ela era a expressão física de questões 
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emocionais internalizadas pelos doentes e em 1882, Robert Koch fez a descoberta do 

patógeno causador da doença (NASCIMENTO, 2005), o bacilo Mycobacterium 

tuberculosis, que é inalado pelas vias aéreas dos indivíduos através de gotículas 

liberadas pelos portadores do patógeno (LOPES et al, 2006).  

No fim do século XIX e início do XX, devido ao processo de industrialização que 

favorecia a transmissão da doença pelo modo de vida em que as pessoas estavam 

inseridas, a TB virou importante questão de saúde pública no Rio de Janeiro, se 

tornando uma das principais causas de morte de pessoas menos abastadas e 

forçando a necessidade da criação de políticas específicas para seu combate, como 

foi o caso da criação da Liga Brasileira contra a Tuberculose por intelectuais e 

médicos influentes e a formalização da notificação compulsória nos casos 

diagnosticados pela Diretoria Geral de Saúde Pública (NASCIMENTO, 2005). 

Atualmente, as políticas de saúde para seu controle e prevenção são pautadas pelo 

Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019b). 

A grande maioria das pessoas não fica doente após a primo-infecção, ou seja, o 

primeiro contato com o patógeno, e apenas desenvolve a forma latente, devido à boa 

capacidade de seu sistema imunológico, pois este é o elemento central de patogenia 

e contenção do M. tuberculosis (CARVALHO et al, 2018). Porém a tuberculose 

primária é a forma não contida após o primeiro contato com o agente e pode se 

apresentar da forma insidiosa, mais frequente em crianças, forma aguda em 

indivíduos imunodeprimidos, sendo esta forma muito grave e potencialmente fatal 

com apresentação de sintomas pulmonares graves, e na forma de hipersensibilidade 

tuberculínica, rara e com manifestações cutâneas (LOPES et al, 2006; BRASIL, 

2010). 

A tuberculose secundária, também denominada pós-primária, é caracterizada 

por se desenvolver após cinco anos da primoinfecção e em algum momento de 

supressão imunológica, como tabagismo, alcoolismo, doenças concomitantes, entre 

outros fatores (CURITIBA, 2019). Nesse caso, “a doença apresenta grande espectro 

de manifestações, sendo que estas se relacionam ao órgão comprometido” (LOPES 

et al, 2006). O pulmão é o principal órgão atingido, portanto, os principais sintomas 

apresentados pelos pacientes são tosse por mais de duas semanas, produtiva ou 

seca, podendo, inclusive, apresentar escarro com sangue, febre, principalmente à 

tarde, suor noturno, falta de apetite e emagrecimento (RIO DE JANEIRO, 2019a).  
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A TB sempre acometeu pessoas em situações menos favorecidas 

socioeconomicamente, as quais não dispunham de boas condições de alimentação, 

higiene, moradia e trabalho, o que permite que essas pessoas estejam mais 

vulneráveis ao contágio e à manifestação da doença (NASCIMENTO, 2005). 

 

4.2  HIV história natural e social 

 
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um grande problema de saúde 

pública desde o seu aparecimento na década de 80 que se perpetua até hoje devido à 

sua gravidade (BRASIL, 2010). A infecção pelo vírus leva a uma disfunção do sistema 

imunológico, com a destruição principalmente de linfócitos T CD4+, diminuindo 

consideravelmente sua quantidade (BRASIL, 2010). 

Teve sua primeira descrição clínica de infecção em 1981 nos EUA, sendo 

posteriormente diferenciado em tipos HIV-1 e 2 e em subtipos entre esses (BRASIL, 

2002). O HIV chegou ao Brasil em 1982, quando uma médica dermatologista de São 

Paulo atendeu um paciente com histórico de viagem aos EUA e que apresentava 

lesão dermatológica característica por queda na imunidade provocada pela infecção 

do HIV. Esse caso foi o primeiro a ser registrado em toda a América Latina 

(LAURINDO-TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015).  

Desde o seu aparecimento, a infecção sempre foi pautada por um aspecto 

social, por se tratar de uma doença inicialmente associada aos homens 

homossexuais e teve sua prevenção e tratamento atravessados por questões morais 

e discriminatórias, sendo, inclusive, chamada pela mídia e de “peste gay” 

(LAURINDO-TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015), tendo em vista que a principal 

forma de infecção é sexual, sem uso de preservativos, seguida pela sanguínea, 

através de hemoderivados ou compartilhamento de agulhas por usuários de drogas 

injetáveis, e vertical, de mãe para o filho pelas vias transmamária e transplacentária, 

podendo ocorrer também de forma acidental com material perfuro cortante entre 

profissionais da saúde (BRASIL, 2002).  

Na época foi organizada por influentes e intelectuais uma militância de homens 

homossexuais, ditos grupo de risco, para pressionarem o governo por respostas, 

tanto nos EUA como no Brasil (LAURINDO-TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015). 

Porém, essas respostas só vieram efetivamente quando outros grupos de pessoas – 

também militantes e formadores de Organizações Não Governamentais (ONGs), 

como hemofílicos ou outros pacientes pontuais que necessitaram de transfusões 
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sanguíneas, começaram a se descobrir infectados (LAURINDO-TEODORESCU & 

TEIXEIRA, 2015; NASCIMENTO, 2005). 

A partir dessa pressão popular e com o avanço de tecnologias de testagem para 

bolsas sanguíneas para a detecção do vírus, o Rio Grande do Sul foi o primeiro 

estado brasileiro a definir como política pública a testagem de todos os doadores nos 

seus bancos de sangue (LAURINDO-TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015). No Rio de 

Janeiro, a quantidade de hemoderivados infectados pareceu ser mais grave que em 

outros estados por não seguir às normas técnicas preconizadas, com incidência de 

4,8 novos casos 100 mil habitantes de acordo com o SINAN em 1987 (LAURINDO-

TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015). Nesse mesmo ano, foi criada a Divisão de 

DST/Aids do Ministério da Saúde, unificando um programa de controle para a doença 

que antes vinha com atuações paralelas entre os estados e municípios e articulando a 

prevenção e medidas intervencionistas na epidemia a nível nacional (LAURINDO-

TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015), atuando nos hemocentros no controle de 

qualidade dos hemoderivados e com apoio financeiro de outras áreas do governo 

para estabelecimento do seu programa nacional, como do Ministério da Previdência 

(LAURINDO-TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015). 

Ao se infectarem com o vírus, entre 50% e 90% dos pacientes inicialmente 

apresentam infecção aguda sintomática, com febre, cefaleia, mialgias, 

adenomegalias, exantema, entre outros, devido à alta viremia. Esses sintomas 

aparecem cerca de duas a quatro semanas após a infecção. Com a diminuição da 

viremia e combate pelo sistema imunológico, o organismo entra num estado de 

latência clínica e esse período assintomático pode durar muitos anos (TRIGO & 

COSTA, 2016; BRASIL, 2019b). 

Porém os ataques às células imunológicas com diminuição significativa na 

contagem, especialmente, dos linfócitos T CD4+, caracterizam o período sintomático 

inicial (BRASIL, 2019c), apresentando sintomas como febre, suores noturnos, 

diarreia, fadiga e emagrecimento (BRASIL, 2002; TRIGO & COSTA, 2016; BRASIL, 

2019b). Com essa queda na imunidade, o organismo fica vulnerável às infecções 

oportunistas, caracterizando, por fim, a AIDS (Síndrome da imunodeficiência 

adquirida), estágio mais avançado da doença (BRASIL, 2019b). 

O tratamento para diminuição da carga viral é realizado através da associação 

de diversos medicamentos, com diferentes combinações para cada caso, de acordo 

com a necessidade do portador e da fisiopatogenia do vírus (GOODMAN et al, 2017). 

Esse tratamento recebe o nome de Terapia Antirretroviral (TARV) (BRASIL, 2008b). A 
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dispensação desses medicamentos é gratuita pela rede pública desde 1996, quando 

o Ministério da Saúde aprovou a liberação dos medicamentos conhecidos como 

“coquetel”, muito devido à pressão de ONGs atuantes no tema e da sociedade civil de 

modo geral (NASCIMENTO, 2005), através da lei nº 9.313, de 13 de novembro de 

1996 (BRASIL, 1996). 

Em 1987 foi criada a Divisão de DST/Aids do Ministério da Saúde (LAURINDO-

TEODORESCU & TEIXEIRA, 2015) e desde 1999 o Brasil conta com a Política 

Nacional de DST/Aids, com diretrizes e estratégias para diminuir a infecção pelo 

agravo, com ações de prevenção e assistências à população (BRASIL, 1999). Já nos 

anos seguintes, a Portaria nº 1378 de 09 de julho de 2013 regulamentou as 

responsabilidades entre os Estados e Municípios prioritários às ações de vigilância, 

prevenção e controle do HIV e outras IST, incentivando a qualificação dessas ações 

(BRASIL, 2013b). Atualmente, contudo, os assuntos de saúde pública referentes ao 

HIV/Aids dizem respeito ao Departamento de Doenças de Condições Crônicas e 

Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, órgão 

interno do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020b).  

No mundo, a grande importância do HIV impulsiona o fim da sua epidemia até 

2030 a partir de metas estabelecidas mundialmente. A ser alcançada em 2020, foi 

definida a estratégia 90-90-90, que consiste em fazer com que se tenha 90% de 

diagnóstico entre todos os infectados com HIV, tratamento ininterrupto com 

antirretrovirais para 90% dos soropositivos e 90% de todos em tratamento com TARV 

com supressão viral (UNAIDS, 2015). Comprometendo o alcance destas metas, 

recentemente, no atual governo foi aprovado o Decreto nº 9795 de 17 de maio de 

2019, que mudou a estrutura e o nome do departamento de HIV/Aids, e extinguiu 

vários setores que atuaram nas ações de prevenção do HIV/Aids no Brasil. 

Atualmente tem-se o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis no Ministério da Saúde que cuida das ações 

relacionadas a prevenção e tratamento do HIV junto com outros agravos (BRASIL, 

2019d). 

 

4.3 A população em situação de rua em seu aspecto histórico 

 
Desde os tempos da Grécia Antiga, a expropriação de terras e o aparecimento 

de pessoas sem terem onde morar é relatado (BRASIL, 2013c). Apesar disso, não se 

têm muitos registros históricos sobre o início do fenômeno das pessoas em situação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.313-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.313-1996?OpenDocument
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de rua. Portanto, parte-se do princípio que, na Idade Contemporânea, este ocorreu 

como consequência do marco capitalista que foi a industrialização das cidades, 

promovendo uma nova dinâmica de trabalho, a qual nem todos conseguiram se 

adaptar e foram excluídos, não conseguindo seu sustento diário (KLAUMANN, 2018). 

Este processo de pessoas estarem em situação de rua iniciou-se no Brasil com o 

processo migratório e êxodo rural na primeira metade do século XX. Com o tempo, 

esse perfil foi mudando e sendo caracterizado principalmente por pessoas vindas dos 

próprios centros urbanos (CUNHA & RODRIGUES, 2009).  

No Brasil, a definição das pessoas em situação de rua a nível institucional nos 

diz: 

 

considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo 

que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos 

ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 

sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de 

acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 

2009). 

 

O evento marcante e divisor para que houvesse políticas específicas para esse 

grupo de pessoas foi a chacina da Candelária, em 1993 no Rio de Janeiro, que 

estimula a criação do Fórum Nacional de Estudos sobre População de Rua, no 

mesmo ano, e “Grito dos Excluídos em 1995, seguidos pelos Seminários Nacionais e 

o 1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, além da 1ª Marcha 

do Povo da Rua, em 2001” (BRASIL, 2013c. p. 17). Ainda em 1993, a Lei Federal no 

8.742, de 7 de dezembro foi aprovada e consistia em reforçar que a assistência social 

era um direito e dever do Estado. No mesmo ano, a OMS recomendou em seu 

relatório que o TDO fosse priorizado entre as pessoas em situação de rua nos casos 

de TB. “Em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social (Resolução 

CNAS no 145, de 15 de outubro de 2004), que atribui à Proteção Social Especial o 

atendimento da população em situação de rua” (BRASIL, 2013c. p. 17). 

O decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009 instituiu a Política Nacional para 

a População em Situação de Rua (BRASIL, 2009), além disso, existem diretrizes 

especiais criadas para a proteção dessa população, como a Lei 12.435/2011, 

caracterizando os serviços da assistência social como Proteção Social Especial de 

média complexidade para seu atendimento (BRASIL. 2011d). 
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A Cartilha da Saúde da População em Situação de Rua, planejada e distribuída 

em conjunto pelo Movimento População de Rua e pela Direção Executiva Nacional 

dos Estudantes de Medicina (DENEM) em 2017, caracteriza as pessoas em situação 

de rua por três momentos distintos: Num primeiro momento, são pessoas que ficam 

na rua, em “uma situação circunstancial que reflete a precariedade da vida, pelo 

desemprego ou por estarem chegando na cidade em busca de emprego, de 

tratamento de saúde ou de parentes” e que passam a noite em locais públicos mais 

movimentados ou em abrigos, por temerem a violência e vulnerabilidade de suas 

condições (POMIM et al, 2017. p. 8). E as pessoas que estão na rua, estabelecendo 

vínculos com outras pessoas na mesma situação e desenvolvendo estratégias para 

sobreviverem e terem algum tipo de retorno monetário, como é o caso de catadores 

de recicláveis, guardadores de carros, entre outros. No último momento estão as 

pessoas que são da rua, 

 

que já estão faz um bom tempo na rua e, em função disso, foram sofrendo 

um processo de debilitação física e mental, especialmente pelo uso do álcool 

e das drogas, pela alimentação deficitária, pela exposição e pela 

vulnerabilidade à violência (POMIM et al. 2017. p. 8). 

 

As organizações de grupos de pessoas em situação de rua estão presentes em 

diferentes locais no país desde a década de 80. Inicialmente, essa mobilização foi 

organizada como o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e, 

após novas mobilizações nas décadas seguintes e atos bárbaros contra essa 

população como a chacina da Sé em 2004 (BRASIL, 2013c), o apelo permitiu que se 

consolidasse o Movimento Nacional da População de Rua, tendo um de seus 

representantes no Conselho Nacional de Assistência Social em 2008 (MOVIMENTO 

NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA, 2010). 

Toda a representatividade do movimento social e do esforço governamental com 

políticas voltadas à população em situação de rua, ainda não foi suficiente, pois há 

falta de melhores condições de saúde, habitação, segurança e integralidade dessas 

pessoas na sociedade (GOMES & ELIAS, 2016). 

 

4.4  A noção e conceito de vulnerabilidade 

 
O uso do termo “vulnerabilidade” na saúde começou na década de 80 com o 

aparecimento de estudos sobre a Aids, e, posteriormente, começou a ser usado mais 
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amplamente, amadurecendo da noção para um novo conceito (CARMO & GUIZARDI, 

2018). O termo teve origem com Mann, Tarantola e Netter (1992), que se basearam 

no conceito de vulnerabilidade no campo dos Direitos Humanos para discorrer com 

um outro olhar sobre os grupos de risco epidemiológicos para a ocorrência do 

HIV/Aids ao tratar de estigmatizações sofridas por grupos de risco na epidemia da 

Aids na década de 80, 

O primeiro texto que disseminou globalmente o quadro da vulnerabilidade foi 

o livro A Aids no Mundo, coletânea editada em 1992 nos Estados Unidos (...) 

e produzido pela Coalizão Global de Políticas contra a Aids, embrião atual da 

UNAIDS - Programa das Nações Unidas para a Aids. (PAIVA; AYRES; 

BUCHALLA. 2012. p. 11) 

As dimensões da vulnerabilidade podem ser individual, social e programática e 

foram adaptadas pra o contexto brasileiro feito por Ayres et al (2006): a 

vulnerabilidade individual é determinada pelo que o indivíduo dispõe de informações, 

de sua capacidade de pô-las em prática, e de aspectos materiais, culturais, cognitivos 

e morais, entre tantos outros que participam da construção do “ser” humano. Já a 

dimensão programática diz respeito às instituições, principalmente de saúde, 

educação, cultura e assistência social, permitindo contextos desfavoráveis, 

incrementando essas condições sociais e individuais de vulnerabilidade dadas 

inicialmente. A vulnerabilidade social é pautada pelos contextos sociais e os cenários 

culturais, como aspectos materiais, políticos, relações de gênero e de raça (AYRES et 

al, 2006).  

Garrafa (2012), discute da seguinte forma:  

A vulnerabilidade social tem relação com a estrutura de vida cotidiana das 

pessoas. Entre as situações geradoras de vulnerabilidade social em 

pesquisas nos países periféricos, podem ser citadas: (...) disparidades 

socioeconômicas na população; baixo nível de instrução das pessoas; 

inacessibilidade a serviços de saúde e vulnerabilidades específicas 

relacionadas com o gênero feminino e com as questões raciais e étnicas, 

entre outra (GARRAFA, 2012. p. 13). 

 

Neste trabalho usaremos o conceito de vulnerabilidade contextualizado nas 

práticas de saúde no Sistema Único de Saúde nortear as discussões dos resultados 

deste trabalho. A seguir (figura 4) estão representados os principais fatores indicados 
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nas três dimensões da vulnerabilidade (vulnerabilidade social, individual e 

programática) (AYRES et al, 2006). 

A manifestação de uma doença não se dá unicamente pela presença do 

patógeno, ela está sempre associada aos elementos socio estruturais que permeiam 

a ocorrência do agravo (ROSSETTO et al, 2019). Reforçado no texto a seguir temos 

que,  

 

A experiência do adoecimento é (...) uma abertura de horizontes que nos 

desacomoda e reclama algum tipo de resposta, seja no plano de coletivos – 

da população global no limite, como no caso de pandemias – seja no plano 

da vida pessoal. A Aids é um exemplo disso. Vimos como a eclosão da 

epidemia gerou, de um lado, reações de medo, estigma, discriminação, 

desdobrando-se em práticas políticas que oscilaram da indiferença à 

opressão em relação aos primeiros afetados. Essas reações repercutiam em 

experiências pessoais de desrespeito, isolamento, sofrimento e indignação, e 

experiências coletivas de ineficácia no controle da epidemia e efeitos 

desagregadores sobre as instituições de saúde e as relações sociais de modo 

geral (PAIVA; AYRES; BUCHALLA, 2012. p. 16). 
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Figura 4: Dimensões das Vulnerabilidades 

 
Fonte: PAIVA; AYRES; BUCHALLA, 2012. p. 87.
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Portanto, adoecimento de pessoas em situação de rua pela TB e HIV se dá 

nesse cenário, visto que suas necessidades em saúde “são negligenciadas em 

sistemas políticos e culturais com potencial para silenciar as vozes de pessoas 

rechaçadas moralmente em função de seu pertencimento social” (ROSSETTO et al, 

2019). 

 

4.5  Modelo Teórico 

 

O modelo teórico revela as relações entre os elementos teóricos que vamos 

abordar no estudo, o conceito de vulnerabilidade (individual, social e programática) - 

que é uma forma de “olhar” o mundo, ou alocar os fatores de interesse numa 

pesquisa epidemiológica, os agravos, ou adoecimentos por TB e HIV (fenômeno), 

separando as dimensões biológica e social. Essas relações serão avaliadas no âmbito 

dos estudos com a população das pessoas em situação de rua.  

 

     Figura 5: Modelo teórico 

 

Fonte: elaboração própria. 2020 
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Tanto o HIV quanto a Tuberculose têm suas semelhanças através da 

estigmatização dos indivíduos acometidos por esses agravos e por estarem 

associadas às questões de vulnerabilidade individual, social e programática 

(NASCIMENTO, 2015).  

Segundo Rossetto et al (2019),  

As pesquisas que traçam perfis socioepidemiológicos relacionados à 

tuberculose e ao HIV/AIDS mencionam grupos e características que se 

associam a esses agravos, sendo frequente a ocorrência da coinfecção em 

homens, com idade entre 30 e 59 anos, baixa escolaridade, uso prejudicial de 

álcool e outras drogas, pessoas em situação de rua ou de cárcere, histórico 

de abandono de tratamento medicamentoso e multi-droga-resistência à 

tuberculose (ROSSETO et al, 2019. p. 2). 

Isso pode ser visualizado na população das pessoas em situação de rua, 

socialmente excluídas e, muitas vezes, negligenciadas na atuação do poder público. 

Logo, observamos o aparecimento de um ciclo vicioso, de modo que a vulnerabilidade 

em suas diferentes dimensões, favorecendo o adoecimento desses indivíduos pelas 

doenças descritas e que, também pelo aspecto social e programático, eles não 

tenham acesso ao tratamento, reforçando sua exclusão na dinâmica social. 

Temos ainda omissão do Estado (nível Municipal, Estadual e Federal) que não 

investe de forma eficaz para garantir os direitos das populações mais vulneráveis e 

redução do estigma, discriminação e violência, sendo muitas vezes o agente das 

muitas violações (Direitos Humanos e outros Direitos garantidos na Constituição e 

Leis publicadas). O investimento em formação continuada profissional, no 

financiamento e manutenção de políticas públicas sociais e de saúde, diminuiu nos 

últimos anos, um desmonte que podem comprometer a atuação a curto prazo. O 

Modelo teórico apresentado na figura 5, ambiciona expor as relações entre os 

elementos teóricos apresentados e os resultados dos artigos avaliados.  

 

 5 METODOLOGIA 

 

5.1 Desenho de Estudo 

 

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura (RSL) para os agravos de TB 

e TB+HIV no período de 2014 a 2020 na população de pessoas em situação de rua. A 

revisão sistemática é um método de pesquisa que, na área da saúde, consiste em 
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buscar e selecionar, avaliar, compilar e apresentar as evidências publicadas sobre um 

tema importante e de impacto na saúde das populações. A sistematização das 

evidências científicas são fundamentais para o avanço do conhecimento acadêmico. 

Existem alguns protocolos padronizados que orientam os processos e etapas de um 

RSL e neste trabalho utilizamos o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHLER et al, 2009). 

 

Tabela 4: Tabela PICOS (População de estudo; Intervenção realizada; Comparador alternativo à 
intervenção; Outcome, desfecho em inglês; e Study) 

 

População Pessoas em situação de rua 

Intervenção Exposição aos fatores de vulnerabilidade individual, social e 
programática 

Comparador Ausência dos fatores de vulnerabilidade 

Outcome Tuberculose, MDR-TB, ILTB, TB+HIV 

Study Quantitativos e qualitativos 

Fonte: Autoria própria, 2019 

O modelo PICOS é conceituado pela sistematização da estratégia de formulação 

de perguntas-chave que caracterizam a pesquisa clínica e meta-análise (COCHRANE 

LINKED DATA, 2020), sendo que sua sigla é composta pelos elementos que pautam 

a pesquisa: População de estudo; Intervenção realizada; Comparador alternativo à 

intervenção; Outcome, desfecho em inglês; e Study, estudo em inglês (tabela 4).  

 

5.2 Estratégias de busca 

 

A busca de referências foi realizada a partir dos descritores Tuberculosis, 

Homeless persons, HIV, Social Vulnerability, e Health Vulnerability e suas 

combinações entre si nas plataformas de pesquisa PubMed (através de MeSH) e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

No Pubmed (tabela 5), a estratégia de busca se deu de três formas: ("homeless 

persons"[MeSH Major Topic] AND "tuberculosis"[MeSH Major Topic]) AND 

"hiv"[MeSH], ("tuberculosis"[MeSH Major Topic]) AND "homeless persons"[MeSH 

Major Topic] (("Tuberculosis/analysis"[Mesh] OR "Tuberculosis/epidemiology"[Mesh] 

OR "Tuberculosis/mortality"[Mesh] OR "Tuberculosis/statistics and numerical 

data"[Mesh] OR "Tuberculosis/transmission"[Mesh])) AND ("Homeless 

Persons/epidemiology"[Mesh] OR "Homeless Persons/mortality"[Mesh] OR "Homeless 

Persons/statistics and numerical data"[Mesh]). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(tuberculosis%5BMeSH+Major+Topic%5D)+AND+homeless+persons%5BMeSH+Major+Topic%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(tuberculosis%5BMeSH+Major+Topic%5D)+AND+homeless+persons%5BMeSH+Major+Topic%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((%22
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 No LILACS, a estratégia de busca foi realizada com as seguintes combinações 

de descritores: tuberculose [Descritor de assunto] AND pessoas em situação de rua 

[Descritor de assunto], pessoas em situação de rua [Descritor de assunto] AND 

vulnerabilidade social [Descritor de assunto], pessoas em situação de rua [Descritor 

de assunto] AND vulnerabilidade social [Descritor de assunto] AND tuberculose 

[Descritor de assunto], vulnerabilidade social [Descritor de assunto] AND tuberculose 

[Descritor de assunto] e vulnerabilidade em saúde [Descritor de assunto] AND 

tuberculose [Descritor de assunto]. 

 

Tabela 5: Estratégias de busca 

Plataforma Descritores Resultados 

Pubmed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub 

med 

("homeless persons"[MeSH Major Topic] AND 
"tuberculosis"[MeSH Major Topic]) AND 
"hiv"[MeSH] 

4 

Pubmed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub 

med 

("tuberculosis"[MeSH Major Topic]) AND 
"homeless persons"[MeSH Major Topic] 

227 

Pubmed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub 

med 

(("Tuberculosis/analysis"[Mesh] OR 
"Tuberculosis/epidemiology"[Mesh] OR 
"Tuberculosis/mortality"[Mesh] OR 
"Tuberculosis/statistics and numerical data"[Mesh] 
OR "Tuberculosis/transmission"[Mesh])) AND 
("Homeless Persons/epidemiology"[Mesh] OR 
"Homeless Persons/mortality"[Mesh] OR 
"Homeless Persons/statistics and numerical 
data"[Mesh]) 

104 

Lilacs 
http://lilacs.bvsalud.org/en/ 

tuberculose [Descritor de assunto] AND pessoas 
em situação de rua [Descritor de assunto] 

13 

Lilacs 
http://lilacs.bvsalud.org/en/ 

pessoas em situação de rua [Descritor de 
assunto] AND vulnerabilidade social [Descritor de 
assunto], 

13 

Lilacs 
http://lilacs.bvsalud.org/en/ 

pessoas em situação de rua [Descritor de 
assunto] AND vulnerabilidade social [Descritor de 
assunto] AND tuberculose [Descritor de assunto] 

1 

Lilacs  
http://lilacs.bvsalud.org/en/ 

vulnerabilidade social [Descritor de assunto] AND 
tuberculose [Descritor de assunto] 

5 

Lilacs  
http://lilacs.bvsalud.org/en/ 

vulnerabilidade em saúde [Descritor de assunto] 
AND tuberculose [Descritor de assunto] 

5 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

5.3 Critérios de elegibilidade 

 

Nas análises foram incluídas as publicações que abordavam a TB e TB+HIV e 

os fatores de vulnerabilidade (Figura 4), e foram incluídos os trabalhos quantitativos e 

qualitativos nos idiomas inglês, espanhol e português e publicados entre os anos de 

2014 a 2020. A escolha do período foi norteada por um planejamento inicial para a 

análise de dados de notificação de TB na população em situação de rua no município 

do Rio de Janeiro, porém mesmo com a aprovação do CEP-HUAP-UFF (3.758.351) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(tuberculosis%5BMeSH+Major+Topic%5D)+AND+homeless+persons%5BMeSH+Major+Topic%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(tuberculosis%5BMeSH+Major+Topic%5D)+AND+homeless+persons%5BMeSH+Major+Topic%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=((%22
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
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não tivemos acesso aos dados via Secretaria Municipal de Saúde do município do Rio 

de Janeiro – Gerência de Área Técnica das Doenças Pulmonares Prevalentes. 

 

5.4 Classificações de risco de Viéses 

 

A análise de viés das publicações quantitativas analisadas foi realizada com o 

uso da ferramenta Joanna Briggs Institute Critical Appraisal (JBI Systematic Rewiews 

tools) e para estudos qualitativos, o Critical Appraisal Skills Programme (CASP). O JBI 

é composto por perguntas que avaliam a qualidade metodológica do estudo segundo 

seu delineamento. Os estudos transversais foram avaliados com o JBI Critical 

Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies (anexo 2) consiste em oito 

perguntas: (i) critérios de inclusão e exclusão claramente definidos; (ii) temática e 

método descritos em detalhes; (iii) exposição mensurada de forma apropriada; (iv) 

critérios de definição objetivos e padronizados para determinar a condição estudada; 

(v) identificação de fatores de confundimento; (vi) estratégias para lidar com fatores 

de confundimento; (vii) desfecho mensurado de forma apropriada; (viii) análise 

estatística apropriada (MOOLA et al, 2020). 

Para as análises para os estudos de coorte, utilizou-se o JBI Critical Appraisal 

Checklist for Analytical Cohort Studies (anexo 3), que consiste em 11 perguntas: (i) os 

dois grupos recrutados da mesma população; (ii) as exposições medidas de forma 

similar para atribuir os dois grupos, expostos e não expostos; (iii) exposição 

mensurada de forma apropriada; (iv) identificação de fatores de confundimento; (v) 

estratégias para lidar com fatores de confundimento; (vi) os participantes estavam 

livres do desfecho no início do estudo; (vii) desfecho mensurado de forma apropriada; 

(viii) o tempo de estudo suficiente a ocorrência do desfecho; (ix) acompanhamento 

completo/se não, suas razões descritas e exploradas; (x) estratégias para lidar com 

acompanhamento incompleto; (xi) análise estatística apropriada (MOOLA et al, 2020). 

Os estudos ecológicos foram avaliados pelo JBI Critical Appraisal Checklist for 

Analytical Cross Sectional Studies modificado segundo critérios propostos por Dufault 

e Klar (2011), que descrevem a avaliação metodológica para esse tipo de desenho de 

estudo (anexo 4), com as seguintes perguntas: (i) explicação sobre delineamento e 

tamanho amostral escolhido; (ii) critérios de inclusão e exclusão claramente definidos; 

(iii) temática e método descritos em detalhes; (iv) critérios de definição objetivos e 

padronizados para determinar a condição estudada; (v) exposição mensurada de 

forma apropriada; (vi) identificação de fatores de confundimento; (vii) estratégias para 
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lidar com fatores de confundimento; (viii) desfecho mensurado de forma apropriada; 

(ix) descrição clara dos resultados alcançados; (x) análise estatística apropriada; (xi) 

estratégias para lidar com acompanhamento incompleto; (xii) limitações do estudo 

apontadas (MOOLA et al, 2020; DUFALT & KLAR, 2011). 

Para a análise dos estudos de metodologia qualitativa, foi usado o Critical 

Appraisal Skills Programme (2018) (MUNRO et al. 2007). Trata-se de um questionário 

(anexo 5) com dez perguntas para análise de rigor metodológico, sendo estas: (i) 

objetivo do estudo claro; (ii) metodologia qualitativa apropriada para o objetivo; (iii) 

tipo de estudo qualitativo apropriado para o objetivo; (iv) estratégia de seleção da 

amostra apropriada; (v) coleta de dados descrita e explicitada; (vi) consideração sobre 

relação entre pesquisador e pesquisado; (vii) questões éticas; (viii) rigor analítico; (ix) 

resultados apresentados claramente; (x) contribuição da pesquisa no conhecimento 

científico. Esses estudos foram classificados também através da soma das respostas 

do questionário, sendo categorizados em: A com alto rigor metodológico, por 

preencherem 9 ou 10 respostas positivas às perguntas; e B, com moderado rigor, com 

8 ou menos itens atendidos (MAGNO, 2019). 

 

 6 QUESTÕES ÉTICAS 

 

O projeto inicial da dissertação que previa uma análise de dados das 

notificações de TB na população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro foi 

cadastrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUAP1 da Universidade Federal Fluminense com o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE): 25832719.6.0000.5243 e número do parecer de aprovação: 

3.758.351 e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde da Cidade do Rio de Janeiro com o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE): 25832719.6.3001.5279 e número do parecer de aprovação: 

4.034.26. 

Entre os benefícios esperados do estudo aqui apresentado é que os resultados 

possam ser usados por pesquisadores para subsidiar hipótese para suas futuras 

pesquisas. E gestores dos serviços de saúde, responsáveis pela formulação e 

implantação de políticas públicas, usem os resultados como evidências científicas 

para a tomada de decisão, melhora da qualidade do atendimento das pessoas em 

 

1 Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP – Universidade Federal Fluminense  
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situação de rua nos serviços de saúde, bem como subsídios para políticas sociais e 

de saúde voltadas para a população do estudo. 

 

7. RESULTADOS  

 

7.1 Características das publicações selecionadas 

 

Na pesquisa foram encontradas 372 produções nas plataformas pesquisadas, 

sendo selecionadas 103 de publicações dentro do período do estudo (2014 a 2020). 

Destas, duas foram excluídos por serem documentos oficiais governamentais para 

políticas públicas, 23 por se apresentarem em duplicidade e nove por não estarem 

indexados para leitura integral. Ao final, restaram 69 publicações para análise através 

da leitura dos resumos e leitura dinâmica, dos quais foram selecionados 19 segundo 

os critérios de elegibilidade. 

Entre as 19 publicações selecionadas, 14 usavam metodologia quantitativa e 

cinco qualitativa. A maioria dos estudos qualitativos foi realizado no Brasil (4/5) e um 

em Portugal, mas abordando a Tuberculose no Rio de Janeiro, enquanto, entre os 

quantitativos, se deu entre países do continente europeu (6/14), seguido pela Ásia 

(3/14), América do Norte (3/14), África (1/14) e América do Sul (1/14), com uma 

publicação brasileira.  

Em relação ao delineamento, 6/14 dos estudos quantitativos foram transversais, 

6/14 de coorte e 2/14, ecológicos. Entre os qualitativos, uma das publicações (1/5) 

consistia em entrevista semiestruturada e quatro (4/5) em observação participante, 

sendo uma dessas mista com entrevista compreensiva (1/4) e outra mista com 

entrevista sem conceituação metodológica descrita (1/4). Complementamos os 

resultados com a média de publicações anuais (3 artigos), média que se manteve 

entre os anos analisados, com o mínimo de dois e o máximo de quatro trabalhos 

publicados em cada ano. O processo de seleção das publicações está ilustrado a 

seguir (Figura 5), onde pode-se visualizar o trabalho de exclusão dos artigos que não 

atenderam aos critérios estabelecidos.  
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Figura 6: Fluxograma de publicações para a Revisão Sistemática de Literatura 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020 

 

A coleta das publicações foi realizada entre junho de 2019 e junho de 2020 e 

todos os dados dos estudos foram digitados em planilha Microsoft Excel contendo os 

segmentos: autores, população do estudo, ano de publicação, país de publicação, 

desenho de estudo e escore CASP ou risco de viés, para estudos qualitativos e 

quantitativos, respectivamente.  

 

7.2 Resultados das publicações qualitativas 

 

Os resultados do estudo de Zuim e Trajman (2018) mostraram que a doença era 

percebida principalmente por terceiros, indicando que as pessoas em situação de rua 

com sinais de TB deveriam procurar um serviço de saúde. Muitos deles usavam de 

recursos como melhoria da alimentação e ingestão hídrica e a automedicação, além 

do uso de drogas ilícitas para melhora do bem estar, já que a entrada aos serviços de 
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saúde de urgência é dificultada pela falta de documentação de identificação e pelo 

estigma, não ocorrendo de forma acolhedora e valorosa. Em contrapartida, as 

unidades básicas e as equipes do Consultório na Rua foram citadas pelos pacientes 

como respeitadores e vinculadores. Muitos conheciam a rede de saúde de forma 

estratégica para sua sobrevivência, sabendo em quais locais seriam mais bem 

acolhidos. Ainda assim, diversas ocorrências de interrupção do tratamento ou da 

desistência antes da tentativa estiveram presentes nos relatos, definidos como uma 

situação de “fracasso cristalizado” por parte dos pacientes.  

O TDO flexibilizado foi citado como forma de aumentar a adesão ao tratamento 

para TB, já que para muitos pacientes, permanecer em uma região por muito tempo 

significa dificuldades de obtenção de alimento. As internações para tratamento eram 

bem vistas por alguns pacientes, permitindo a continuidade do tratamento e a 

reaproximação de familiares através da atuação do serviço social. Porém, para 

muitos, as rotinas e normas do ambiente da internação fez com que surgisse a 

sensação de aprisionamento, além da abstinência pelo uso de drogas, ocasionando 

em altas por indisciplina, evasão ou à revelia. A percepção em relação aos 

funcionários, informações apresentadas de forma clara e participação do paciente no 

processo do tratamento, de forma geral foram facilitadores no cuidado da TB.  

 

Tabela 6: Descritores e publicações qualitativas selecionadas. 
 

Autores População 
de estudo 

Ano País Descritores Teor do estudo Escore 
CASP 

Zuim, Regina 
Célia Brazolino; 
Trajman, Anete 

19 pessoas em 
situação de rua. 

2018 Brasil  Vulnerabilidade 
Social + Pessoas 
em Situação de 
rua + 
Tuberculose 

Entrevistas 
semiestruturadas 

A-9 

Oliveira, Roberta 
Gondim. 

Uma pessoa em 
situação de rua 

2018 Brasil  Vulnerabilidade 
Social + Pessoas 
em Situação de 
rua 

Observação 
participante  

B-3 

Lindner, Liandro 
da Cruz. 

19 relatos de 
campo sobre 
pessoas em 

situação de rua 
acometidas pela 

TB. 

2016 Brasil  Tuberculose + 
Pessoas em 
Situação de rua 

Observação 
participante 

A-10 

Maffacciolli, 
Rosana. 

12 pessoas em 
situação de 
vulnerabilidade 
social 
internadas para 
tratamento da 
TB 

2015 Brasil  Tuberculose + 
Vulnerabilidade 
em saúde 

Observação 
participante e 

entrevista 
compreensiva 

A-9 

Brás, Oriana 
Cátia Rainho 

Uma pessoa em 
situação de rua. 

2014 Portugal Tuberculose + 
Vulnerabilidade 
em saúde 

Observação 
participante e 

entrevista 

B-8 

Fonte: autoria própria, 2020 
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Oliveira (2018) comenta inicialmente que a TB é um traçador da vulnerabilidade 

entre pessoas em situação de rua, também denominados de “pessoas-lixo”, por 

ocuparem espaços de descarte. Descreveu o caso de uma jovem usuária de drogas 

em risco de abandono de tratamento, cuja ação do CnaR e acionamento da 

assistência social para apoio com transporte, alimentação e vestimenta. O artigo 

descreve que negociações conjuntas são necessárias para completude do tratamento 

e que a ideia de cuidado em saúde e o fazer saúde devem respeitar o modo de vida e 

a autonomia do paciente e suas liberdades e vivências enquanto indivíduo. 

No estudo de Lindner (2016), também foi percebida a sensação de 

aprisionamento pela internação, apesar de dela ser implementada nos casos de 

descontinuidade prévia do tratamento do paciente em situação de rua. A ocorrência 

de TB foi colocada como um indicador para uso de drogas por um dos profissionais 

entrevistados, ao comentar que os pacientes teriam sempre um histórico de abuso de 

substâncias ilícitas. Em 19 relatos de campo, o autor descreve que muitas pessoas 

em situação de rua atendidas pelas equipes de saúde eram estrangeiras – angolanos, 

bolivianos, chilenos, coreanos e uma sul-africana – ou vindos de outras regiões do 

país, como do Nordeste. Também foi descrita a presença de crianças, adolescentes, 

mulheres grávidas, travestis e idosos, muitos com histórico de encarceramento ou 

medidas socioeducativas, prostituição, tráfico, roubo e furto.  

Uso de álcool e drogas como maconha, crack e cocaína foi frequente entre a 

população em situação de rua, que vivia entre as malocas, cachorros e o lixo nos 

espaços públicos. A atuação da igreja em projetos sociais foi pontuada em uma das 

regiões visitadas. A atuação da rede pública de saúde foi deficitária em alguns 

momentos, como no desconhecimento do processo para encaminhamento de 

pacientes para locais de albergues, ou na atuação hostil e constrangedora desses 

pacientes que já estão em situação de vulnerabilização. Além disso, a própria falência 

medicamentosa, a ocorrência de MDR-TB e XDR e a descontinuidade do tratamento 

também foram relatados. Sobre comorbidades, um dos profissionais de saúde 

estimou a prevalência de quase 30% de HIV positivos entre os pacientes de TB, além 

de outras doenças como hepatite e sífilis. 

Segundo Maffacciolli (2015) e sua amostra de seis pessoas em situação de rua, 

quatro homens e duas mulheres, a média de idade dos pacientes era de 35 anos 

(DP=3) e 29 anos (DP=1,41), respectivamente. Muitos vinham do interior do estado 

do RS, onde foi realizado o estudo. Quatro pacientes entre os seis eram HIV positivos 
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e cinco eram pretos ou pardos, sendo apenas um branco. O histórico dessas pessoas 

era de tráfico, roubo e prostituição, inclusive com passagem por encarceramento. O 

uso de drogas foi relatado para aplacar a depressão em um deles. Também foi citada 

a ideação suicida entre os entrevistados. Nenhum dos seis completaram os estudos 

escolares. Agressão parental, interrupção do tratamento de TB e TARV, divisão de 

domicílio em maloca e o acionamento do serviço de saúde por terceiros também 

foram relatados pelos os entrevistados. 

Brás (2014) através de observação participante e entrevistas em ambulatórios 

de referência para o tratamento de TB, descreveu um paciente que estava desde os 

12 anos de idade em situação de rua. Em seu histórico, atuou no tráfico de drogas e 

esteve encarcerado. Era usuário de maconha e tinha os vínculos familiares rompidos. 

Além da infecção por TB, também tinha sífilis como comorbidade. Após muitas 

tentativas de tratamento, acabou ocasionando numa resistência bacteriana (MDR-TB) 

e descontinuou o tratamento, vindo a óbito na rua, como foi informado posteriormente 

por um parente.  

Em relação ao rigor metodológico para os estudos qualitativos (Tabela 6), duas 

publicações (40%) tiveram moderado rigor, com oito ou menos itens marcados no 

questionário CASP, enquanto os três restantes (60%) demonstraram alto rigor em sua 

metodologia. 

 

7.3 Análise da vulnerabilidade nos estudos qualitativos 

 

Os fatores de vulnerabilidade identificados nas pesquisas analisadas foram uso 

de álcool (LINDNER, 2016), tabagismo (LINDNER, 2016), uso de drogas ilícitas 

(ZUIM & TRAJMAN, 2018; OLIVEIRA, 2018; LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015; 

BRÁS, 2014), com maconha (LINDNER, 2016; BRÁS, 2014), crack (LINDNER, 2016; 

MAFFACCIOLLI, 2015) e cocaína (LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015), seja 

para o alívio dos sintomas (ZUIM & TRAJMAN, 2018) ou pelo prazer momentâneo 

necessário para enfrentar o sofrimento da vida na rua (ZUIM & TRAJMAN, 2018; 

MAFFACCIOLLI, 2015), ser transexual ou travesti (LINDNER, 2016), ser vítima de 

violência e agressões (ZUIM & TRAJMAN, 2018; LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 

2015), imigração (LINDNER, 2016), insalubridade local e vivência em malocas 

(LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015), histórico de encarceramento (LINDNER, 

2016; MAFFACCIOLLI, 2015; BRÁS, 2014), distúrbio psicológico (LINDNER, 2016); 

MAFFACCIOLLI, 2015), ideação suicida (MAFFACCIOLLI, 2015) e suicídio 
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propriamente (LINDNER, 2016), associação ao tráfico pela renda (LINDNER, 2016); 

MAFFACCIOLLI, 2015; BRÁS, 2014), prática de furto ou roubo (LINDNER, 2016; 

MAFFACCIOLLI, 2015), prostituição (MAFFACCIOLLI, 2015), inclusive entre homens 

que fizeram sexo com homens (MAFFACCIOLLI, 2015), ser beneficiário de programa 

de transferência de renda do governo (MAFFACCIOLLI, 2015), baixa escolaridade 

(LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015), desnutrição (OLIVEIRA, 2018), coinfecção 

por HIV (LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015) e outras doenças como hipertensão 

arterial (LINDNER, 2016), hepatites (LINDNER, 2016) e sífilis (LINDNER, 2016; 

BRÁS, 2014), além de recorrência da TB (LINDNER, 2016).  

Foi relatado por Zuim e Trajman (2018) e Maffacciolli (2015), ainda, que a 

percepção do adoecimento das pessoas em situação de rua era indicada por 

terceiros, sejam familiares ou pessoas próximas de seu convívio diário. Um dos 

pacientes observados começou sua vida na rua aos 12 anos (BRÁS, 2014), outra 

publicação que pontua a existência de muitos grupos de diferentes idades habitando 

os espaços públicos, como gestantes, crianças, adolescentes e idosos (LINDNER, 

2016). 

O desfecho relacionado às publicações acima foi ocorrência e internação por TB. 

Falência do tratamento (LINDNER, 2016), descontinuidade do tratamento 

medicamentoso (OLIVEIRA, 2018; LINDNER, 2016) ou do TDO por dificuldade em 

permanecer em apenas um território de sua abrangência (ZUIM & TRAJMAN, 2018), 

assim como interrupção da TARV (MAFFACCIOLLI, 2015) entre os soropositivos, 

óbito do paciente (BRÁS, 2014) e o desenvolvimento de TB resistente (LINDNER, 

2016; BRÁS, 2014) também foram citados entre os resultados. 

Duas publicações pontuaram que a maioria de seus pacientes observados eram 

pardos e negros (LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015), sendo a média de idade 

em um estudo (MAFFACCIOLLI, 2015) de 29 anos (DP=1,4) para mulher e 35 (DP=3) 

para homem.  
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Tabela 7: Sumarização dos atores de vulnerabilidade descritos nos estudos qualitativos 
 

Fator de Vulnerabilidade Esfera de vulnerabilidade Autor 

Distúrbio psicológico  Individual Lindner, 2016); Maffacciolli, 2015 

Uso de álcool  Individual e social Lindner, 2016 

 Tabagismo Individual e social Lindner, 2016 

Uso de drogas Individual e social Zuim & Trajman, 2018; Oliveira, 
2018; Lindner, 2016; Maffacciolli, 

2015; Brás, 2014 

Baixa escolaridade  Individual e Social Lindner, 2016; Maffacciolli, 2015 

Ser transexual ou travesti  Social e programática Lindner, 2016 

Insalubridade local e 
vivência em malocas  

Social e programática Lindner, 2016; Maffacciolli, 2015 

Atuação em trabalhos ilegais 
(roubo, furto, tráfico de drogas e 

prostituição)  

Social Lindner, 2016); Maffacciolli, 2015; 
Brás, 2014 

Ser vítima de violência e 
agressões  

Social  Zuim & Trajman, 2018; Lindner, 
2016; Maffacciolli, 2015 

Imigração  Social  Lindner, 2016 

Encarceramento   Social  Lindner, 2016; Maffacciolli, 2015; 
Brás, 2014 

Desnutrição Social Oliveira, 2018 

 Coinfecção por HIV e outras 
doenças como hipertensão 

arterial, hepatites e sífilis, além de 
recorrência da TB  

 
Social 

Lindner, 2016; Maffacciolli, 2015; 
Brás, 2014 

Pardos e negros Social Lindner, 2016; Maffacciolli, 
2015; 

Ser beneficiário de programa de 
transferência de renda do governo  

Programática Maffacciolli, 2015 

Falha no tratamento Programática Zuim & Trajman, 2018; Oliveira, 
2018; Lindner, 2016; Maffacciolli, 

2015; Brás, 2014 
Fonte: Autoria própria, 2020 

 

7.4 Resultados das publicações quantitativas 

 

O artigo produzido por Semunigus et al. (2016) apontou uma incidência de 

tuberculose de 505 casos por 100 mil habitantes na população em situação de rua, 

cuja maioria dos pacientes com TB estudados eram homens (92,7%), negros (88,2%) 

e tinham entre 15 e 44 anos (95,9%).  

No artigo de Korzeniewska-Koseła et al. (2015) os resultados demonstram que a 

maior parte dos acometidos (2.349) era do sexo masculino e com idade média de 

49.8 anos (DP=10,9) e que o sucesso no tratamento foi de apenas 44,1% e o 

aparecimento de resistência à Isoniazida, um dos fármacos utilizados no tratamento, 
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foi de 2,1%. Também descreveram a ocorrência de tuberculose miliar e fibro 

cavernosa entre os pacientes.  

No estudo de Pendzich et al. (2015), foram diagnosticados 11 infectados entre 

720 pessoas privadas de liberdade (1,5%) e 2 entre 177 pessoas em situação de rua 

(1,13%), que também apresentaram resistência aos fármacos protocolares de 

tratamento, entre outros fatores de vulnerabilidade.  

Nos resultados de Powell et al. (2017), foi observado que 78% entre as 110 

ocorrências de TB em abrigos para pessoas em situação de rua eram resistentes à 

Isoniazida. Entre os 110 pacientes que participaram do estudo, 96% era homem, 

88,2% era negro e 66,4% tinha idade entre 45 e 64 anos. 

Segundo Aldridge et al. (2018), a prevalência para ILTB foi de 16,5% na amostra 

analisada, demonstrando que histórico de encarceramento se apresentou como fator 

de risco para o agravo. Entre seus participantes, 89% era homem e 48,2% tinha entre 

30 e 49 anos. Além disso, 37% dos infectados por ILTB apresentavam Hepatite B 

como comorbidade. 

Para Amiri et al. (2014), a média de tempo em situação de rua dos 593 

indivíduos que participaram do estudo foi de 24 meses e a média de idade foi de 41 

anos. A maior ocorrência da ILTB foi associada ao maior tempo na rua (OR: 2,1) e 

entre homens (OR: 6,8) mais velhos (OR: 2,6), além de demonstrar em análise 

multivariada 22,2 vezes mais chance de contágio em casos de longas prisões. 

Vieira et al. (2018) mostrou que coinfecção com HIV, uso abusivo de álcool de 

pacientes com TB e a infecção pela TB entre pessoas de idade mais avançada, 

aumentaram a incidência da doença entre 3 a 14 novos casos em pessoas em 

situação de rua. Com esse estudo, chegou-se à incidência de 0,98 casos de TB em 

pessoas de situação de rua em 100 mil habitantes em 2014 par a região. 

Segundo Ranzani (2016), 87,1% dos 1726 pacientes estudados eram homens e 

55% tinham entre 35 e 55 anos, tendo os fatores idade, sexo e raça se mostrado com 

significâncias estatística para a infecção por TB (p<0,001). 

Entre os 301 pacientes estudados por Dolla et al. (2017), cinco foram positivos 

para tuberculose (1,66%), todos homens e com idade média de 51,6 anos (DP=9,18) 

e um deles positivo para HIV e tendo ido a óbito. Apenas um entre os quatro restantes 

teve seu tratamento completo, enquanto os outros perderam o acompanhamento. 

No estudo de Hwang, Lee e Kong (2017), os fatores raça, idade, uso abusivo de 

álcool e tabagismo foram fatores estatisticamente significantes para a infecção pela 
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TB. A idade média desses pacientes foi de 52,7 anos (DP=8,9) e 31,4% deles foi a 

óbito pela TB (p<0,05). 

Segundo Dias et al (2017), a incidência de tuberculose em Portugal entre 

pessoas em situação de rua em 2011 foi de 122 para 100 mil habitantes. Entre 2008 e 

2014, foram notificadas 734 pessoas em situação de rua com a doença e tendo como 

o uso de drogas e idade variáveis estatisticamente significativas para o seu desfecho 

desfavorável. A idade média foi de 48,1 anos (DP=18,4) e 60,4% teve sucesso no 

tratamento. 11% perdeu contato, restando a informação incompleta quanto ao 

desfecho. 

Os fatores de risco encontrados por Munn et al (2015) para a infecção pela TB 

foram tempo de exposição, imigração e ser da raça negra. A média de idade dos 

participantes foi de 60 anos (DP=4,0) e a média de noites hospedados em exposição 

nos abrigos estudados foi de 23,5 noites. 

Entre os resultados de Agarwal, Nguyen e Graviss (2019), pessoas com mais de 

45 anos e homens tiveram 4 vezes mais chance de serem infectados pela TB que 

mulheres. 91,2% dos participantes era homem e 65% tinha idade entre 45 a 64 anos. 

Além disso, uso abusivo de álcool (p<0,001), uso de droga injetável (p<0,001) e HIV 

positivo (0,03) foram fatores de risco para o adoecimento dos 543 pacientes 

analisados. 
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Tabela 8: Descritores e artigos selecionados entre as publicações com metodologia quantitativa 
 

Autores População de 
estudo 

Ano País Descritores Desenho 
de estudo 

Risco 
de viés 

Semunigus T, et al. 351 pessoas em 
situação de rua 

2016 Etiópia Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua + 
HIV 

Estudo 
transversal 

Baixo 

Korzeniewska-
Koseła M et al. 

2.349 pessoas 
em situação de 

rua 

2015 Polônia Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua  

Estudo de 
coorte 

Alto 

Pendzich J, et al. 117 pessoas em 
situação de rua 

2015 Polônia Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo de 
coorte 

Alto 

Powell KM, et al. 110 ocorrências 
de MDR-TB  

2017 EUA  Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo 
transversal 

Alto 

Aldridge RW, et al. 491 pessoas em 
situação de rua 

2018 Inglaterra Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo 
transversal 

Baixo 

Amiri FB, Gouya MM, 
Saifi M, Rohani M, et 

al. 

593 pessoas em 
situação de rua 

2014 Irã Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo 
transversal 

Alto 

Vieira AL, et al. População de 18 
distritos 

portugueses 

2018 Portugal Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo 
ecológico 

Alto 

Ranzani OT, et al. 1726 pessoas 
em situação de 

rua 

2016 Brasil Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo de 
coorte 

Médio 

Dolla C, et al.. 301 pessoas em 
situação de rua 

2017 Índia Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo 
transversal 

Alto 

Hwang YW, Lee YJ, 
Kong SY. 

3292 pessoas 
em situação de 

rua 

2017 Coreia do 
Sul 

Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo de 
coorte 

Médio 

Dias M, Gaio R, et al. 92053 pessoas 
em situação de 

rua  

2017 Portugal Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo de 
coorte 

Alto 

Munn MS, et al. 64 pessoas em 
situação de rua 

2015 EUA Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo de 
coorte 

Médio 

Agarwal S, Nguyen 
DT, Graviss EA. 

 

543 pessoas em 
situação de rua 

2019 EUA Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo 
ecológico 

Alto 

von Streit F, Bartels 
C, Kuczius T, Cassier 

C, Gardemann J, 
Schaumburg F. 

 

142 pessoas em 
situação de rua 

2019 Alemanha Tuberculose + 
Pessoas em 

Situação de rua 

Estudo 
transversal 

Alto 

Fonte: Autoria própria, 2020 

No estudo de Von Streit et al (2019) uma amostra de 142 pessoas em situação 

de rua foi analisada para a ILTB, sendo 91% homens. A média de idade foi de 45 

anos (DP=15) e a média de anos de educação foi de 9 anos. Tosse por mais de três 

semanas se mostrou como característica de 44% dos positivos para ILTB. E 22% dos 

pacientes perderam acompanhamento da radiografia torácica e 33% do exame de 

escarro. 



56 
 

 

7.5 Análise dos fatores de vulnerabilidade para TB nos estudos quantitativos 

  

Entre os 14 artigos com metodologia quantitativa, identificamos os seguintes 

fatores de risco que foram relacionados como variáveis independentes para os 

desfechos: uso de álcool (SEMUNIGUS et al, 2016; ALDRIDGE et al, 2018; VIEIRA et 

al, 2018; RANZANI et al, 2016; HWUANG; LEE; KONG, 2017; DIAS et al, 2017; 

AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019), tabagismo (SEMUNIGUS et al, 2016; 

ALDRIDGE et al, 2018; AMIRI et al, 2014; HWUANG; LEE; Kong, 2017), uso de 

drogas ilícitas (POWELL et al, 2017; ALDRIDGE et al, 2018; AMIRI et al, 2014; 

RANZANI et al, 2016; DIAS et al, 2017; AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019), 

entre elas, injetáveis (ALDRIDGE et al, 2018; AMIRI et al, 2014; AGARWAL; 

NGUYEN; GRAVISS, 2019), podendo haver compartilhamento de agulhas (POWELL 

et al, 2017; AMIRI et al, 2014), e metanfetamina (AMIRI et al, 2014), histórico de 

encarceramento (POWELL et al, 2017; ALDRIDGE et al, 2018; AMIRI et al, 2014), 

imigração (DIAS et al, 2017; MUNN et al, 2015; VON STREIT et al, 2019), distúrbio 

psicológico (POWELL et al, 2017; RANZANI et al, 2016), prostituição (AMIRI et al, 

2014), inclusive entre homens que fizeram sexo com homens (AMIRI et al, 2014), 

analfabetismo (SEMUNIGUS et al, 2016; AMIRI et al, 2014), desnutrição 

(SEMUNIGUS et al, 2016) e coinfecção por HIV (SEMUNIGUS et al, 2016; 

ALDRIDGE et al, 2018; AMIRI et al, 2014; RANZANI et al, 2016; DOLLA et al, 2017; 

HWUANG; LEE; KONG, 2017; DIAS et al, 2017; AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 

2019) e outras doenças crônicas como diabetes (AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 

2019), insuficiência renal crônica (AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019) e hepatites 

(ALDRIDGE et al, 2018; AMIRI et al, 2014) B e C.  

Os desfechos relacionados nos artigos acima foram ocorrência da TB e ILTB 

(infecção latente de tuberculose). A não completude do tratamento (SEMUNIGUS et 

al, 2016; KORZENIEWSKA-KOSEŁA et al, 2015; RANZANI et al, 2016; DOLLA et al, 

2017; HWUANG; LEE; KONG, 2017; AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019, 

POWELL et al, 2017) ou seu fracasso (SEMUNIGUS et al, 2016; RANZANI et al, 

2016; DIAS et al, 2017), o óbito (SEMUNIGUS et al, 2016; POWELL et al, 2017; 

RANZANI et al, 2016; DOLLA et al, 2017; HWUANG; LEE; KONG, 2017; AGARWAL; 

NGUYEN; GRAVISS, 2019) e o desenvolvimento de resistência aos fármacos de 

tratamento (SEMUNIGUS et al, 2016; AMIRI et al, 2014; HWUANG; LEE; KONG, 

2017; DIAS et al, 2017; AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019) também foram 
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citados entre os resultados. A ocorrência de tuberculose extrapulmonar também foi 

descrita (SEMUNIGUS et al, 2016; DIAS et al, 2017; AGARWAL; NGUYEN; 

GRAVISS, 2019) e os principais meios diagnósticos foram RX torácico (RANZANI et 

al, 2016; AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019; VON STREIT et al, 2019), cultura 

(POWELL et al, 2017; AMIRI et al, 2014; AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019), 

citologia de escarro (SEMUNIGUS et al, 2016; AMIRI et al, 2014; RANZANI et al, 

2016; DIAS et al, 2017; AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019), exame molecular 

(AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019) e diagnóstico clínico (AGARWAL; NGUYEN; 

GRAVISS, 2019). 

 
Tabela 9: Sumarização dos fatores de vulnerabilidade de produções quantitativas 

Fator de Vulnerabilidade Esfera de vulnerabilidade Autor 

Distúrbio psicológico  
Individual 

Powell et al, 2017; Ranzani et al, 2016 

Uso de álcool  Individual e social Semunigus et al, 2016; Aldridge et al, 2018; Vieira et al, 
2018; Ranzani et al, 2016; Hwuang; Lee; Kong, 2017; 

Dias et al, 2017; Agarwal; Nguyen; Graviss, 2019 

 Tabagismo Individual e social Semunigus et al, 2016; Aldridge et al, 2018; Amiri et al, 
2014; HWUANG; LEE; KONG, 2017 

Uso de Drogas Individual e social Powell et al, 2017; Aldridge et al, 2018; Amiri et al, 2014; 
Ranzani et al, 2016; Dias et al, 2017; Agarwal; Nguyen; 

Graviss, 2019 

Baixa escolaridade  Individual e social Semunigus et al, 2016; Amiri et al, 2014; Ranzani et al, 
2016 

Imigração Social  Dias et al, 2017; Munn et al, 2015; Von Streit et 
al, 2019 

Encarceramento   Social  Powell et al, 2017; Aldridge et al, 2018; Amiri et 
al, 2014 

Atuação em trabalhos ilegais (roubo, 
furto, tráfico de drogas e 

prostituição)  

Social Amiri et al, 2014 

Desnutrição  Social Semunigus et al, 2016 

 Coinfecção por HIV e outras 
doenças como hipertensão arterial, 

hepatites e sífilis, além de 
recorrência da TB 

 
Social 

Semunigus et al, 2016; Aldridge et al, 2018; Amiri et al, 
2014; Ranzani et al, 2016; Dolla et al, 2017; Hwuang; 
Lee; Kong, 2017; Dias et al, 2017; Agarwal; Nguyen; 

Graviss, 2019. 

 Pardos e negros  Social Powell et al, 2017; Ranzani et al, 2016; Munn et 
al, 2015 

Falha no tratamento Programática Semunigus et al, 2016; Korzeniewska-Koseła et al, 
2015; Ranzani et al, 2016; Dolla et al, 2017; Hwuang; 
Lee; Kong, 2017; Dias et al, 2017; ; Agarwal; Nguyen; 

Graviss, 2019; Von Streit et al, 2019 

Fonte: Autoria própria, 2020 
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Em todos os estudos analisados, a maioria dos pacientes acometidos pela TB 

era preto ou pardo (SEMUNIGUS et al, 2016; POWELL et al, 2017; RANZANI et al, 

2016; MUNN et al, 2015), do gênero masculino e com de idade média de 49.7 anos 

(DP ± 6,04). Também foi descrito que a média de tempo em situação de rua está 

relacionada à maior ocorrência de TB e ILTB (SEMUNIGUS et al, 2016; ALDRIDGE et 

al, 2018; AMIRI et al, 2014). 

 

7.6 Análise dos vieses 

 

7.6.1 Estudos de coorte 

 

 Em relação aos vieses encontrados nas seis publicações com metodologia 

longitudinal (coortes), os resultados são apresentados na tabela 10, grande parte dos 

estudos não apresentou similaridade dos grupos recrutados (PENDRICH et al, 2015; 

RANZANI et al, 2016; HWANG; LEE; KONG, 2017), identificação dos fatores de 

confundimento (KORZENIEWSKA-KOSEŁA et al, 2015; PENDRICH et al, 2015; DIAS 

et al, 2017) ou estratégia para lidar com os mesmos (KORZENIEWSKA-KOSEŁA et 

al, 2015; PENDRICH et al, 2015; DIAS et al, 2017; MUNN et al, 2015) ou com o 

acompanhamento incompleto dos participantes (PENDRICH et al, 2015; HWANG; 

LEE; KONG, 2017, DIAS et al, 2017). 
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Tabela 10: Análise de viés para estudos de coorte. 

 

Korzeniewska-
Koseła M et al 

(2015) 
Pendzich J, 
et al. (2015) 

Ranzani OT, 
et al. (2016) 

Hwang YW, 
Lee YJ, Kong 

SY (2017) 
Dias M et 
al (2017) 

Munn MS, et al. 
(2015) 

Similaridade dos 
grupos recrutados  Sim Não Não Não Sim Sim 

Exposição medida em 
ambos os grupos Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Medição da 
exposição confiável Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Identificação dos 
fatores de 

confundimento Não Não Sim Sim Não Sim 

Estratégias para lidar 
com os fatores de 

confundimento  Não Não Sim Sim Não Não 
Desfecho inexistente 
ao início da pesquisa Não aplicável Não Sim Sim Sim Sim 
Medição do desfecho 

confiável Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Tempo de 
acompanhamento 
para ocorrência do 

desfecho Não aplicável Não Sim Sim Sim Sim 
Acompanhamento 
completo/descrito 
caso incompleto Sim Não Sim Sim Incerto Sim 

Estratégias para lidar 
com 

acompanhamento 
incompleto Sim Não Não aplicável Incerto Incerto Não aplicável 

Análise estatística 
apropriada Sim Não Sim Sim Sim Incerto 

Fonte: autoria própria, 2020. 
 

7.6.2. Estudos transversais 

 

 Em relação aos vieses encontrados nas seis publicações com metodologia 

transversal, os resultados são apresentados na tabela 11, os quais grande parte dos 

estudos não apresentou a identificação dos fatores de confundimento (POWELL et al, 

2017; AMIRI et al, 2014; DOLLA et al, 2017; VON STREIT et al, 2019) ou estratégia 

para lidar com os mesmos (POWELL et al, 2017; AMIRI et al, 2014; DOLLA et al, 

2017; VON STREIT et al, 2019). 
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Tabela 21: Análise de viés para estudos transversais. 

 
Semunigus T. 

et al (2016) 
Powell KM et 

al. (2017) 
Aldridge RW. 
et al (2018) 

Amiri FB, et 
al. (2014) 

Dolla C, et 
al. (2017) 

von Streit F 
et al. (2019) 

Critérios de inclusão bem 
definidos Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

População alvo e métodos 
descritos detalhadamente Sim Sim Sim Sim Parcialmente Parcialmente 

Medição da exposição 
confiável Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Critério objetivo de 
definição da condição Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Identificação dos fatores de 
confundimento Sim Não Sim Não Não Não 

Estratégias para lidar com 
os fatores de 

confundimento  Sim Não Sim Não Não Não 
Medição do desfecho 

confiável Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Análise estatística 

apropriada Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

7.6.3. Estudos ecológicos 

 

Em relação aos vieses encontrados nas publicações ecológicas, os resultados 

são apresentados na tabela 12. Nenhum dos dois estudos apresentou a identificação 

dos fatores de confundimento (VIEIRA et al, 2018; AGARWAL et al, 2019) ou 

estratégia para lidar com os mesmos (VIEIRA et al, 2018; AGARWAL et al, 2019). 

Tabela 32: Análise de viés para estudos ecológicos. 

 Vieira AL. et al. (2018) Agarwal S. et al. (2019) 

Explicação sobre o delineamento e tamanho amostral 
escolhidos Sim Sim 

Critérios de inclusão para os grupos/indivíduos bem 
definidos Sim Sim 

Temática e métodos descritos detalhadamente Sim Sim 

Critério objetivo de definição da condição Sim Sim 

Medição da exposição confiável Sim Sim 

Identificação dos fatores de confundimento Não Não 
Estratégias para lidar com os fatores de 

confundimento  Não Não 

Medição do desfecho confiável Sim Sim 

Descrição clara dos resultados  Sim Sim 

Análise estatística apropriada Sim Sim 
Estratégias para lidar com acompanhamento 

incompleto Sim Sim 

Limitações do estudo discutidas Sim Sim 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Sobre o risco de viés, foi observado poucos estudos trouxeram suas limitações 

descritas (AMIRI et al, 2014; RANZANI et al, 2016; DOLLA et al, 2017; DIAS et al, 

2017), sendo que os outros estudos apresentaram falhas na exposição da 

metodologia e resultados, como Powell et al (2017), Munn et al (2015) e Von Streit et 

al (2019) que tiveram pequeno espaço amostral para suas análises e Amiri et al 

(2014), cuja medida de associação apresentada foi Odds Ratio e não Razão de 

Prevalência como padrão para estudos transversais. Analogamente foi usado por 

Munn et al (2015) e não Risco Relativo ao realizar um estudo de coorte. O artigo de 

Pendrich et al (2015) foi excluído das análises posteriores sobre resultados por não 

demonstrar validade em sua metodologia ou relevância estatística para estudos 

quantitativos. 

 

7.7 TB e HIV  

 

Entre as 14 publicações com delineamentos quantitativos analisadas, em sete foi 

descrita a associação entre as comorbidades TB e HIV. Na produção de Semunigus 

et al (2016), a proporção de coinfecção chegou a 55,5%. Segundo Dias et al. (2017), 

ser HIV positivo se mostrou 2,1 vezes mais provável de ter um desfecho desfavorável 

e a comorbidade estava presente em 32,6% dos pacientes analisados. Para Ranzani 

et al (2016), 17,3% das pessoas em situação de rua eram HIV positivas. Segundo 

Agarwal, Nguyen e Graviss (2019), 16% dos participantes com TB eram HIV positivos 

e a razão de chance para mortalidade nesses indivíduos foi de 3.57 maior do que 

para os com exame de HIV negativo. Na publicação de Hwang, Lee e Kong (2017), 

5,7% tinha a coinfecção TB+HIV. No estudo de Amiri et al (2014), 1,2% das PSR 

eram HIV positivos e ILTB. Vieira et al (2018) relata que o aumento de 100 casos da 

coinfecção por HIV+TB na população em geral leva ao aumento da incidência da TB 

entre pessoas em situação de rua a 14 casos por 100 mil habitantes. 

Já entre os estudos qualitativos, dois comentaram a ocorrência da comorbidade. 

No estudo de Lindner (2016), foi relatado por uma das equipes de profissionais 

observadas que a prevalência de HIV chegava a quase 30% entre os pacientes em 

situação de rua com TB. Já no estudo de Maffacciolli (2015), dos seis pacientes em 

situação de rua internados para tratamento de TB em hospital de referência, quatro 

eram soropositivas (66,7%). 
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8 DISCUSSÃO 

Os resultados dessa revisão sintetizam os fatores de vulnerabilidades (social, 

individual e programática) associadas a TB e TB+HIV entre as pessoas em situação 

de rua que participaram dos estudos analisados. Destacamos a vulnerabilidade 

segunda a dimensão social (Tabelas 7 e 9), e estes fatores descrevem a 

vulnerabilização da vida nas ruas. Podemos observar que nos estudos com 

metodologia quantitativa, realizadas em variadas regiões, o consumo de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas – fatores da vulnerabilidade social pelo estigma associado ao 

vício, que é, ao mesmo tempo, uma condição individual de vulnerabilidade, foi 

recorrente, seja para a fuga da realidade de sofrimento, ou ainda para buscar uma 

melhoria do bem estar geral. O que foi comum também nos resultados encontrados 

nos estudos qualitativos (ZUIM; TRAJMAN, 2018; MAFFACCIOLLI, 2015; HINO; 

SANTOS; ROSA, 2018). Assim temos uma sobreposição de vulnerabilidade social e 

individual.  

Sexo e idade também entram na dimensão da vulnerabilidade social, assim 

como a coinfecção por outras doenças transmissíveis, histórico de encarceramento e 

imigração, tendo em vista que estas são características que estigmatizam os 

indivíduos perante a sociedade. A falta de completude do tratamento e 

desenvolvimento de resistência aos medicamentos de tratamento estão incluídos na 

esfera da vulnerabilidade programática, (a nível das instituições) pois demonstram a 

falha do sistema de saúde de fornecer tratamento, informação e estrutura adequados 

para o tratamento desses pacientes (Figura 4). 

A desumanização e estigma associados às pessoas em situação de rua são 

descritas em todos os estudos revisados nessa dissertação (Tabelas 7 e 9), sendo 

estes fatores determinantes nas suas vivências e nos seus acessos aos serviços de 

saúde (ZUIM & TRAJMAN, 2018). Esses fatores caracterizam a vulnerabilidade social 

das PSR, estigma e discriminação a que estão expostas, pois são pessoas que 

habitam áreas de descarte, e como nos apresenta Oliveira (2018), são tratadas como 

“pessoas-lixo”, incapacitadas de tratamento digno e de seus direitos básicos. Além do 

desrespeito atrelado à incompreensão em relação ao modo de vida que adotaram, 

sem sua autonomia enquanto sujeitos, com suas dificuldades e suas experiências 

individuais sendo desconsideradas (OLIVEIRA, 2018). 

Os estudos de abordagem qualitativa deram ênfase ao tratamento para 

tuberculose na população em situação de rua e as vulnerabilidades associadas à 

completude ou não do tratamento a partir das percepções de saúde por parte da 
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própria PSR e pelos profissionais de saúde que os atenderam. Já nos estudos de 

metodologia quantitativa, a ênfase foi na própria ocorrência de TB e seus fatores de 

associação para o acometimento, agravamento ou cura dessa condição (Tabela 8).  

Sobre a coinfecção com outras doenças, se relaciona a vulnerabilização das 

existências no ambiente da rua, assim alguns comportamentos não podem ser 

evitados pelo fato da exposição ambiental potencializando os riscos para algumas 

doenças crônicas e infecciosas (HINO; SANTOS; ROSA, 2018). Também o fato de 

que questões mais práticas e necessárias à manutenção da vida como segurança e 

alimentação sejam mais urgentes do que o cuidado com a saúde (HINO; SANTOS; 

ROSA, 2017; HINO et al, 2018). 

Devido as altas prevalências de TB e HIV na PSR, sua prevenção e tratamento 

devem ser uma prioridade na saúde pública brasileira que precisa construir uma 

agenda de enfrentamento para esses agravos, visando atender aos objetivos de 

redução da TB (em 80% - ODS) e HIV atingir a meta 90-90-90 da UNAIDS – 90% das 

pessoas testadas, 90% dos diagnosticados em usa da TARV e 90% das pessoas que 

usam TARV com supressão viral) (UNAIDS, 2015). 

Como mostramos (Tabelas 7 e 9), sete estudos apresentaram a associação 

entre os fatores de vulnerabilidade e TB, e/ou infecção pelo HIV, por outro lado, 

Aldridge et al (2018) pontuou que nenhum paciente que participou da sua pesquisa 

sobre ILTB era HIV positivo, trazendo um contraponto ao conhecimento estabelecido 

dessa associação. Este resultado pode ser devido ao pequeno tamanho da sua 

amostra, ou por algum viés de seleção. Já no município do Rio de Janeiro, foi 

observado que, de fato, a proporção de pessoas em situação de rua com HIV (17,7%) 

é maior que do restante da população (12,9%), sendo esta última compatível com a 

literatura (BRASIL, 2019a). 

Entre os resultados, sete estudos de metodologia quantitativa citaram a relação 

entre TB e HIV. A maior prevalência de HIV entre os positivos para TB foi descrita por 

Semunigus et al (2016), (55,5%), seguido por Dias et al (2016), (32,6%), por 17,3% 

segundo Ranzani et al (2016), 16% para Agarwal, Nguyen e Graviss (2019), 5,7% 

para Hwang, Lee e Kong (2017) e 1,2% dos pacientes positivos para ILTB (AMIRI et 

al, 2014). Vieira et al (2018) relacionou o aumento da TB entre pessoas em situação 

de rua em uma incidência de 14 casos em 100 mil habitantes a cada 100 pessoas da 

população em geral coinfectadas com TB e HIV. Segundo dados do Boletim 

epidemiológico TB+HIV do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019c), a coinfecção com o 

HIV afeta 11,4% dos pacientes para TB entre a população brasileira. Assim, os 
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estudos de Ranzani et al (2016) e Agarwal, Nguyen e Graviss (2019) estão mais 

alinhados com a prevalência descrita em literatura por se tratar de amostras mais 

representativas. 

Nos estudos qualitativos, todos os participantes eram TB positivos, já entre os 

quantitativos, Agarwal, Nguyen e Graviss (2019) reportam a prevalência de 4,1% em 

literatura no ano de 2018 e Ranzani et al (2016) encontrou o resultado de 2,8% de 

pessoas em situação de rua positivas para tuberculose pulmonar em sua amostra. 

Semunigus et al (2016) encontrou o resultado de prevalência de 2,6% na sua 

amostra, com incidência de 505/100 mil habitantes. Dolla et al (2017) relata a 

incidência de 270/100 mil habitantes entre PSR na cidade de São Francisco à época 

do estudo. Para Dias et al (2017), a incidência encontrada foi de 122/100 mil 

habitantes. Quanto à ILTB, as prevalências observadas foram de 46,7% (AMIRI et al, 

2014), 16,5% (ALDRIDGE et al, 2018) e 16% (VON STREIT et al, 2019).  

 

Tabela 13:  Incidências e Prevalências achadas nos estudos revisados. 
Autores (ano) Incidência  

TB 
Prevalência 

 TB 
Prevalência  

ILTB 
Prevalência  

TB+HIV 
Prevalência  
ILTB+HIV 

Maffacciolli 
(2015) 

   66%  

Lindner  
(2016) 

   30%  

Semunigus et 
al (2016) 

505/100 mil hab 2,6%  55,5%  

Dolla et al 
(2017) 

270/100 mil hab     

Dias et al 
(2016) 

122/100 mil hab   32,6%  

Ranzani et al 
(2016) 

 2,8%  17,3%  

Agarwal, 
Nguyen e 

Graviss (2019) 

 4,1%  16%  

Hwang, Lee e 
Kong (2017) 

   5,7%  

Amiri et al 
(2014) 

  46,7%  1,2% 

Aldridge et al 
(2018) 

  16,5%   

von Streit et al 
(2019) 

  16%   

Fonte: autoria própria, 2020. 

 

Estima-se que 25% da população mundial esteja infectada com a forma latente 

da TB (OPAS, 2020a). Na produção de Amiri et al (2014), realizada no Irã, um país 
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marcado por conflitos, guerras e desestruturações de sua política interna, essa 

prevalência chega quase ao dobro em PSR. De modo geral nos estudos que 

relataram, a incidência também foi maior nas amostras de pessoas em situação de 

rua que as descritas em literatura sobre a população em geral, como a do Brasil de 35 

casos em 100 mil habitantes, um dos 22 países com maior incidência para TB 

(BRASIL, 2020a; OMS, 2020) 

Quanto à nacionalidade dos estudos, chama a atenção que seis das 19 

publicações usadas para esta revisão sejam referentes à realidade brasileira, 

representando quase um terço da produção de conhecimento (31,6%). Isso é de 

extrema importância para a manutenção e ajuste dos programas direcionados à TB e 

às PSR no Brasil, principalmente neste momento em que o temos diversos cortes de 

verbas para a saúde e políticas sociais por parte do Governo Federal, como a 

Emenda Constitucional Nº95 de 2016 (BRASIL, 2016b), conhecida como o “Teto dos 

Gastos”, que pode a longo prazo comprometer o enfrentamento e redução da TB e 

HIV, principalmente agora no contexto da epidemia do COVID-19, devido à 

realocação dos recursos da saúde (OPAS, 2020b).  

Diante da diversidade das metodologias dos artigos analisados, percebeu-se 

também uma variabilidade na quantidade de publicações anuais com os temas TB e 

HIV para a população das PSR. A média anual foi de menos de três (2,71), o que se 

considera pouco na comparação dos mesmos temas entre outras populações também 

classificadas como vulneráveis. Por se tratar de uma questão importante de saúde 

pública mundial a ponto de estar listada entre os ODS, chamou a atenção algumas 

falhas metodológicas como: pequeno tamanho amostral em alguns dos estudos, o 

que fragiliza os resultados e conclusões apresentados; falta de acesso direto aos 

pacientes positivos para TB (AMIRI et al, 2014); subestimação do número real de 

pessoas em situação de rua (RANZANI et al, 2016, DIAS et al, 2017) e também da 

incidência e prevalência da tuberculose nessa população (DOLLA et al, 2017; DIAS et 

al, 2017); amostra composta somente de pessoas com tuberculose pulmonar 

(RANZANI et al, 2016), excluindo-se as formas extrapulmonares.  

Entre os estudos qualitativos (OLIVEIRA, 2018; BRÁS, 2014), com a premissa 

da descrição etnográfica, reforçam estereótipos da vivência na rua quando se 

propõem a relatar apenas uma vivência específica, não ponderando outras 

existências possíveis entre as PSR. Já Lindner (2016) descreve com maiores 

detalhes a heterogeneidade da população quanto às idades, nacionalidades, 

sexualidades e identidades de gênero.  
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8.1. Vulnerabilidade programática 

 

Esta dimensão da vulnerabilidade, relacionada ao acesso aos equipamentos 

públicos e institucionais, é importante e com um reconhecimento da importância do 

referencial da vulnerabilidade para estudos epidemiológicos (MUÑOZ e 

BERTOLOZZI, 2007), não foi discutida nos os estudos quantitativos, por outro lado, 

entre pesquisas qualitativas houve uma abordagem  deste aspecto relacionado a ser 

transexual ou travesti (LINDNER, 2016), insalubridade local, vivência em malocas 

(MAFFACCIOLLI, 2015; LINDNER, 2016) e ser beneficiário do programa de 

transferência de renda do governo (MAFFACCIOLLI, 2015). A identidade de gênero, 

além de fator de vulnerabilidade social por ser extremamente estigmatizada e 

atravessada por questões morais cristãs da sociedade, também fortalece uma 

barreira de acesso aos serviços de saúde pelo constrangimento e discriminação em 

que são submetidos pelos outros usuários e pelas equipes dos ambulatórios (MAGNO 

et al, 2019).  

A falta de completude do tratamento e desenvolvimento de resistência aos 

medicamentos de tratamento estão incluídos na esfera da vulnerabilidade 

programática, pois demonstram a falha do sistema de saúde de fornecer tratamento, 

informação e estrutura adequados para o tratamento desses pacientes (PAIVA; 

AYRES; BUCHALLA, 2012). Nas produções de Zuim e Trajman (2018) e Lindner 

(2016), foi observada a dificuldade da percepção das queixas feitas pelas pessoas em 

situação de rua aos integrantes das equipes de saúde, a pouca escuta ativa, o 

acolhimento não vinculador e a falta do debate terapêutico e explicações dos 

protocolos de tratamento com o paciente por parte dos profissionais, se mostrou como 

importante barreira para o tratamento da enfermidade, muitas vezes cristalizando o 

fracasso através da desistência de tratamento pela desumanização desses pacientes.  

A própria expressão “abandono de tratamento” é problemática, pois gera a impressão 

do paciente estar agindo de forma irresponsável quanto ao seu tratamento, gerando 

mais estigma e descrença, quando muitas vezes não é o que de fato ocorre e sim 

inúmeras dificuldades pelas quais ele passa, precisando, às vezes, interrompê-lo 

(ZUIM & TRAJMAN, 2018). 

 Alguns estudos (LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015) apontaram que 

funcionários e os seguranças dos abrigos, ou ainda a infraestrutura física destes 

locais “não eram boas” para algumas pessoas, e consequentemente não 
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concordavam em ficarem no local preferindo estar em malocas, além do sentimento 

de aprisionamento que vem da necessidade de “prestar contas” das razões de 

retornarem ou não a instituição. Esse sentimento de aprisionamento também é 

descrito em resposta às entrevistas semiestruturadas usadas para a revisão. Em 

ambos os casos, a autonomia das pessoas é tolida pela mesma incompreensão 

acerca do estilo de vida que levam. 

 

8.2. Vulnerabilidade individual 

 

Nas publicações revisadas (tabelas 7 e 9) ficou evidente que o uso de drogas 

ilícitas, álcool ou tabaco que fazem parte dos fatores de vulnerabilidade individual 

(Figura 4), mostrando a importância desse elemento na vida da PSR, apontando para 

a necessidade de uma atenção singular no enfrentamento da TB nessa população. 

Principalmente nos estudos de metodologias qualitativas mostram a necessidade das 

pessoas em obter refúgio da dura realidade cotidiana, para aumentar o bem-estar 

físico e psicológico inclusive ao se perceberem doentes (ZUIM; TRAJMAN, 2018; 

MAFFACCIOLLI, 2015).  

Amiri et al (2014) obteve uma proporção de 36,1% da sua amostra ser usuária 

de drogas no momento da pesquisa, a mais alta entre todas as descritas. Este 

percentual é alto quando comparado à população geral brasileira entre 12 e 65 anos 

(consumo nos últimos 30 dias) (1,7%-2%) (BASTOS et al, 2017). Quanto ao uso de 

álcool, a prevalência brasileira é de 24% (BRASIL, 2013d), enquanto a maior 

proporção achada entre as produções analisadas foi de 53,8% entre PSR 

(AGARWAL; NGUYEN; GRAVISS, 2019). Entre os tabagistas, a maior proporção 

achada foi na produção de SEMUNIGUS et al (2016), com 88,9% de tabagistas entre 

os positivos pra TB pulmonar. A prevalência de tabagistas na população brasileira 

segundo a Pesquisa Nacional da Saúde (BRASIL, 2013d) é de 15%.  

O uso constante dessas drogas acarreta o desenvolvimento de transtornos 

mentais como afirma o último relatório mundial sobre drogas, do UNODC – Escritório 

de Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas, em livre tradução – em 

2020. Em duas publicações (POWELL et al, 2017; RANZANI et al, 2016) de 

metodologia quantitativa, foi descrita a variável “transtorno mental”, evidenciando sua 

constante ocorrência entre as amostras usadas para os estudos. Já entre os estudos 

de metodologia qualitativa, nos quais essa questão é abordada com mais 
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profundidade e investigação, aparecem outros fundos como causas para esses 

transtornos, como a própria condição de estar na rua e falta de perspectiva, ou outros 

processos traumáticos, tendo sido relatados desde depressão até tentativa de suicídio 

(LINDNER, 2016; MAFFACCIOLLI, 2015). O rompimento com familiares, seja por não 

adequação ao seu modelo estrutural, seja por histórico de violência e assédio, ou 

também por não aceitarem formas de sustento escusas e o próprio vício, expõe essas 

pessoas a uma condição de vulnerabilidade individual, pois não podem contar com 

suas famílias num momento de dificuldade.  

O histórico de encarceramento foi frequente entre os estudos usados nessa 

revisão, como pode ser observado nas tabelas 7 e 9. O sistema prisional brasileiro, 

teoricamente incumbido de reabilitar e reinserir o apenado à sociedade, falha nessa 

tentativa de reinserção pelo estigma que o condenado carrega após o cumprimento 

de sua pena, seja pela sociedade em geral, pela falta de apoio familiar e pela falta de 

oportunidade de emprego, o que faz com que muitos acabem sem recursos 

monetários para continuarem sua vida e tenham que recorrer à vida nas ruas ou, 

novamente, atuando em trabalhos ilegais, o que se segue num ciclo vicioso (DAS 

CHAGAS, 2018).  

Segundo ranking realizado pelo World Prison Brief (2020), banco de dados que 

reúne informações prisionais de acesso público entre os países, o Brasil tem a 

terceira maior população carcerária do mundo, fato intrinsecamente ligado ao racismo 

estrutural e, consequentemente, à marginalização sistemática de pessoas pretas e 

pardas, por se tratarem de 61,7% dos encarcerados (CALVI, 2018). Também já se 

sabe que a TB tem alta incidência entre presos por ser um ambiente que propicia a 

infecção, locais sucateados, sem ventilação, superpopulosos, entre outras 

características (ALLGAYER et al, 2018). Com isso, nós podemos observar que esses 

fatores de vulnerabilidade relacionados ao recorte social, racial e econômico se 

perpetuam nas populações mais precárias.  

 

8.3. Vulnerabilidade social 

 

A redução da situação de vulnerabilidade social, pelo menos parcialmente, é 

enfrentada pelo Estado com a implantação de programas de transferência de renda 

do governo, que são implementados para diminuir o número de pessoas abaixo da 

linha da pobreza e dar melhores condições de alimentação (SOARES et al, 2006). 

Essa importante medida é programática com consequenciais sobre a vulnerabilidade 
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social e deve ser mantida e ampliada no sentido de reduzir as pessoas na linha 

abaixo da miséria e consequentemente da PSR. A sobreposição ou intersecção das 

dimensões de vulnerabilidades ajudam a ampliam o olhar da epidemiologia para a 

forma de adoecer e resolubilidade ou não das questões de saúde por parte dos 

indivíduos e do Estado para o enfrentamento do dessas questões. 

A produção de vidas vulnerabilizadas e não integráveis faz com que as pessoas 

em situação de rua convivam continuamente com a  dificuldade no acesso à 

educação, trabalho, cuidado e serviços de saúde, entre outros, e pode levar a que 

algumas resolvam exercer atividades como prostituição, associação ao tráfico, roubo 

e furto e trabalho análogo à escravidão. Os fatores da vulnerabilidade social 

apresentados nas publicações analisadas mostram que as PSR são em geral 

analfabetas, fator associado à TB, em três publicações quantitativas (Tabela 9). Amiri 

et al (2014) encontrou uma porcentagem de 11,8% em sua amostra, Semunigus et al 

(2016) (46,4%), estas maiores do que a porcentagem de analfabetismo brasileira de 

6,6% (BRASIL, 2019e), porém diferenças regionais podem elevar esse percentual, 

assim como ao considerarmos as categorias de renda, raça e gênero. Já Ranzani et 

al (2016) encontrou 5,9% dos participantes da sua pesquisa como analfabetos. 

Alguns resultados mostram a porcentagem de analfabetismo na PSR similar ao da 

Etiópia, onde o analfabetismo é bastante elevado (48,2%) (UNESCO, 2020).  

A vulnerabilidade social está associada a questões relacionadas à classe social 

e raça negra, embora a maior parte da população brasileira seja composta por pretos 

e pardos (56,2%) (BRASIL, 2020c), onde algumas vidas são consideradas mais 

descartáveis do que outras pela sociedade, e essa estrutura está refletida no perfil 

das PSR, como mostram os resultados dos estudos analisados. A proporção de 

pretos e pardos entre os resultados encontrados nas publicações foi de 55,3%. A 

Idade média dos participantes dos estudos é de 49.7 anos (DP ± 6,04), essa 

ocorrência pode ser devido à maior mobilidade espacial se comparado às mulheres 

ou pessoas de diferentes faixas etárias como idosos, que transitam menos pelas ruas, 

portanto se expõem menos em seus trajetos (PEDRO & OLIVEIRA, 2013). 

A desnutrição é outro fator que vulnerabiliza as PSR para TB, Semunigus et al 

(2016) descreveu que 7,1% de sua amostra de PSR eram de pessoas consideradas 

desnutridas, resultado um pouco acima se comparado à população brasileira, com 

cerca de 5% segundo dados do SINAN para o Brasil (BRASIL, 2007). Porém, entre os 

positivos para TB, essa taxa sobe para 55,6% na publicação da Etiópia.  
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A violência sofrida é um fator predominante na vida das PSR, todas as 

produções de metodologia qualitativa descreveram agressões sofridas pelos 

participantes das pesquisas. É importante que as pesquisas quantitativas entre PSR 

obtenham dados sobre este fator a fim de se dimensionar a violência na PSR e seu 

papel na TB, bem como permitir a comparação com a população geral brasileira, que 

segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, agressões com origem de pessoas 

desconhecidas por brasileiros maiores de 18 anos foi de 3,1% (BRASIL, 2013d).  

O cenário apresentado no qual vivem as PSR, diante das perspectivas da 

sociedade brasileira e das consequências observáveis e estimadas para a economia 

e políticas sociais, no contexto da pandemia do COVID-19 aliado ao cenário político, 

já se estima um aumento da pobreza e na quantidade da PSR, ao menos seu 

aumento na percepção da população em geral (SANT’ANNA, 2020). Em estimativa 

realizada em 2016 pelo IPEA, o Brasil contava com mais de 100 mil pessoas vivendo 

nas ruas (BRASIL, 2016c). No Rio de Janeiro, desde 2019 está para ser iniciada a 

coleta de dados sobre a população em situação de rua na cidade através de um 

censo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

da cidade, firmado pelo Decreto nº 46483 de 12 de setembro de 2019 (RIO DE 

JANEIRO, 2019b) 

Entre as consequências, pode-se esperar um aumento da TB na PSR, como em 

população de outras populações vulnerabilizadas, seja nas favelas, em situação de 

habitação precária (PEREIRA et al, 2015), ou ainda na rua, onde se mantém esse 

mesmo padrão de maior incidência de TB. 

 

8.4. Estratégias para superar as vulnerabilidades da PSR 

 

Os países onde alguns dos estudos analisados ocorreram, como Etiópia, Irã, 

Alemanha e Índia (Tabela 8) não apresentaram em suas plataformas online oficiais 

governamentais nenhuma informação sobre o manejo da saúde de pessoas em 

situação de rua. Portugal tratou dessa questão com uma Resolução Ministerial e com 

a implementação de estratégias de intervenção dessas pessoas, a Estratégia 

Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 

(PORTUGAL, 2017). O Ministério da Família e Política Social da Polônia, em livre 

tradução, conta com o Programa de Assistência aos Moradores de Rua, uma 

estratégia governamental avaliada e ajustada anualmente e com o foco na 

reintegração das pessoas em situação de rua (POLONIA, 2020).  
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O Department of Health and Human Service dos Estados Unidos desde 2007 

definiu um plano de ação estratégico para diminuir a condição de rua e devolver os 

direitos básicos, inclusive implementando as Mobiles Health Clinics – clínicas móveis 

de saúde em tradução livre – para busca ativa de pessoas em situação de rua e o 

manejo de sua saúde (EUA, 2020). Na Coréia do Sul, o Ministry of Heath and Welfare 

permite a assistência médica para pessoas em situação de rua que não tenham 

família ou outras fontes de suporte (COREIA DO SUL, 2018). EM 2017 na Inglaterra, 

foi estabelecido o Homeless Reduction Act – Ato para redução da falta de moradia, 

em livre tradução – que determinou na mudança na legislação para evitar 

antecipadamente a situação de rua de pessoas em situação de vulnerabilidade e 

concedendo-as acesso aos serviços de saúde, além das próprias já em situação de 

rua (REINO UNIDO, 2017). 

No Brasil, o Consultório na Rua foi implantado na atenção básica de saúde em 

2011 (BRASIL, 2020a) com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade programática de 

pessoas em situação de rua, fazendo-as terem acesso aos serviços de saúde sem 

que estas passassem por constrangimentos ou estigmas ao procurarem as unidades 

de atenção básica. Atualmente, o país conta com 307 equipes de CnaR elegíveis para 

financiamento pelo Governo Federal, com a distribuição relacionada ao número de 

habitantes por cidade, com 122 equipes para municípios com mais de 300 mil 

habitantes e 185 para municípios entre 100 e 300 mil habitantes (BRASIL, 2020d), 

mas apenas 177 são financiadas atualmente. 

No município do Rio de Janeiro, pode-se perceber uma falta de uniformidade na 

distribuição da estratégia CnaR pelo município. Entre as dez áreas de Coordenação 

de Atenção Primária existentes, apenas seis contam com equipes para esse tipo de 

atendimento: Centro, Benfica, Jacarezinho, Acari, Realengo e Paciência. A maior 

concentração de pessoas em situação de rua ocorre onde há maior circulação de 

transeuntes, como em certos pontos na região Central da cidade. Outras regiões da 

cidade, embora tenham PSR, são negligenciadas na oferta do CnaR, como a Zona 

Oeste que também não tem a atenção do terceiro setor, diferente da Zona Sul da 

cidade, cuja região é assistida minimamente pela ação de muitas Organizações Não 

Governamentais. (RIO DE JANEIRO, 2020). 

Foi relatado em alguns dos estudos (ZUIM & TRAJMAN, 2018; LINDNER, 2016) 

que essa estratégia teve boa aceitação pela população, desempenhando papel 

fundamental no tratamento da TB e HIV e outras infecções e doenças. O TDO de 

maneira flexível também foi pontuado como importante, sendo levada em 
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consideração a questão de serem andarilhos e necessitarem dessa movimentação 

para conseguirem recursos e alimentação (ZUIM & TRAJMAN, 2018). Ao mesmo 

tempo, é necessário que se estabeleça a padronização de condutas protocolares de 

tratamento, principalmente no que diz respeito à MDR-TB, a fim de evitar acidentes 

devido à periculosidade de algumas pessoas em situação de rua e pela dificuldade de 

alcance de resultados positivos em relação a adesão ao tratamento da TB (DE 

ALMEIDA BALLESTERO et al, 2019). 

Tendo em vista essa dificuldade de acesso aos serviços de saúde por parte das 

PSR, a política de inclusão realizada pelo CnaR parece uma boa estratégia para esta 

população, ao conseguir em algum nível criar vínculos com as pessoas e permitir que 

se tenha alguma continuidade de tratamentos. A educação permanente para 

profissionais de saúde é uma estratégia para manter o padrão de atenção à saúde da 

PSR, e superar estigmas sobre essa situação, sob uma perspectiva da humanização 

no atendimento dessa população (BRASIL, 2014). 

 

9. CONCLUSÃO 

 

Nosso olhar pelas lentes do conceito de vulnerabilidade (social, individual e 

programática) permitiu verificar que os resultados encontrados nas publicações 

analisadas deu uma nova roupagem para os fatores associados a TB e HIV entre 

PSR, destacando as diferentes dimensões da precarização das vidas e atenção a sua 

saúde. Assim este conceito foi um suporte fundamental para classificar e entender os 

diferentes tipos susceptibilidades que permeiam a vida das PSR e dificultam o 

tratamento da TB e HIV, bem como falha no tratamento por descontinuidade e, 

consequentemente, aparecimento de cepas resistentes. Mesmo com diretrizes 

estabelecidas em portarias e normas técnicas para a prevenção e tratamento dos 

agravos estudados entre pessoas em situação de rua, é perceptível que a execução 

dos planos de ações traçados pelas estratégias governamentais apresenta falhas.  

As vulnerabilidades social e programática evidenciaram as fragilidades do 

Sistema de Saúde e políticas públicas voltadas para PSR, e as questões de estigma e 

preconceitos sociais que se reproduzem nos serviços de saúde. Neste sentido nos 

apoiamos com Judith Butler (2006), que comenta que algumas vidas são política e 

socialmente menos dignas de luto do que outras. Traçando um paralelo à realidade 

norte-americana sobre a qual discorre, dentro da ótica capitalista ocidental na qual 

também estamos inseridos – e hoje mais do que antes – percebemos que os corpos 



73 
 
que habitam as ruas são indignas do enlutamento, sendo sistematicamente 

desumanizadas até seu último momento pelo conceito de “enterrado como indigente”, 

sem nome ou laços ou histórico. Assim, certas vidas mais expostas a situações de 

vulnerabilidade e, consequentemente, com menos acesso a aparatos de proteção, 

logo, mais susceptíveis à violência do que outras. Isso é produzido por variados 

atravessamentos que marcam essas vidas como mais vulneráveis e não 

reconhecidas como vida.  

A partir da revisão sistemática observamos que a maioria dos artigos analisados 

se refere a estudos transversais e longitudinais do tipo coorte, frequentemente 

utilizando dados primários ou secundários, provenientes de prontuários e entrevistas 

com os pacientes. Também foi observado um foco na coleta das variáveis clínicas, 

demográficas, resultados de teste de sensibilidade e exames de cultura para 

resistência, além de exames de imagem radiográfica e microscopia e identificação. 

Consideramos baixa a produção acadêmica sobre a temática TB e TB+HIV para a 

população em situação de rua. Outro ponto importante, é que os leitores devem ficar 

atentos e fazer uma leitura crítica, visto que foram observadas algumas fragilidades 

nas metodologias dos estudos publicados, o que é uma preocupação na geração de 

conhecimentos para os temas aqui abordados. 

 

9.1. Recomendações 

 

Entendemos que ficou evidente a necessidade da melhoria nas ações da rede 

estratégica para a PSR, inclusive no município do Rio de Janeiro. Para ilustrar essa 

necessidade, vamos lembrar do caso de uma pessoa em situação de rua que foi 

paulatinamente expulsa e não atendida na Coordenação Regional de Emergência no 

Centro da cidade ao final de 2019 e morreu sem ter seu direito assegurado. Após 

esse fato, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro instaurou uma apuração para 

identificação dos responsáveis e foi realizada a perícia local pela Polícia Civil da 

região, com abertura de investigação, mas nenhuma atualização foi feita segundo o 

veículo de comunicação, parecendo, por ora, não haver consequências para essa 

desumanização (GRINBERG, 2019). 

A partir dos resultados dessa dissertação, recomenda-se uma maior atenção a 

TB e TB+HIV na PSR, desde a Atenção Básica, mantendo uma rotina de avaliação 

das vulnerabilidades impostas às pessoas em situação de rua. Aos gestores e 

técnicos, avaliar a necessidade de alteração e ajustes dos protocolos da atenção 
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básica para as PSR, além da distribuição integral de recursos para as demandas já 

conhecidas e aqui apresentadas. Também é necessário esforço e comprometimento 

político com a distribuição dos recursos destinados a saúde, políticas sociais e de 

assistência as PSR. Além do cálculo atualizado para as demandas da  

E finalmente no contexto da atenção à PSR, não esquecer dos profissionais de 

saúde que trabalham com esta população. Estes enfrentam muitas dificuldades na 

sua atuação, seja quando necessitam recriar os protocolos de atenção e cuidado 

dependendo dos casos encontrados nos seus atendimentos, seja por estarem 

diariamente expostos às outras dificuldades como, por exemplo, a segurança física. 

Também enfrentam um sofrimento pessoal pelo desamparo e ainda agravadas pelo 

sentimento de impotência para mudarem questões estruturais do modelo de saúde 

vigente e suas condições de trabalho. Segundo Alecrim (2016), existe, inclusive, entre 

os profissionais de saúde, o medo de estarem contribuindo para o aumento de casos 

de resistências, por se tratar de um protocolo diferenciado de tratamento e que, em 

muitos momentos, faltam recursos impedindo o andamento do processo de 

atendimento a PSR. 

 

9.2. Limitações 

 

Esse trabalho apresenta limitações quanto à revisão sistemática, visto que é 

recomendado que a leitura e crítica dos artigos seja realizada pelo menos por duas 

pessoas para que não seja tendenciosa ou enviesada em apenas uma perspectiva. 

Porém, a ideia inicial não era fazer uma revisão sistemática e sim uma revisão de 

literatura para apoiar a discussão dos resultados das análises dos dados das 

notificações de TB no período de 2014 a 2020. Mas os dados do SINAN para TB em 

PSR não foram entregues à autora pela gerência de dados da SMS do município do 

Rio de Janeiro, mesmo com o parecer de aprovação nos Comitês de Ética em 

Pesquisa do Hospital Antônio Pedro na UFF e da Secretaria Municipal de Saúde, 

portanto, a revisão assumiu um lugar de protagonista no projeto da dissertação.  

Independente do ocorrido, os resultados encontrados são coerentes com os 

resultados apresentados em Censos e levantamentos oficiais da TB e HIV na PSR. E 

a sistematização dos fatores de vulnerabilidade podem ser utilizados para embasar 

hipóteses para futuras pesquisas, subsidiar políticas públicas de saúde e sociais para 

o enfrentamento da TB e HIV na PSR. Os achados, quando comparadas com outras 

revisões sistemática parecem avançar ao discutir pela ótica do conceito de 
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vulnerabilidade o que é inédito nas publicações nacionais, para a população das 

pessoas em situação de rua no contexto da TB e TB+HIV. 

 

9. CRONOGRAMA 

 
Tabela 44: Cronograma do mestrado 

 

Prazos 2019 2020 

Atividades 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Disciplinas do Mestrado 

x x x x x x x x x x             

Revisão de Literatura e 
produção do projeto 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Coleta de dados (Artigos) 

          x x x x x x x x x    

Submissão ao Conselho 
de Ética 

       x               

Qualificação do projeto 

          x            

Análise dos dados de 
interesse  

              x x x      

Redação da dissertação  

          x x x x x x x x x x x x 

Defesa da dissertação 

                     x 

 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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ANEXO 4 

 

Análise de Viés para Estudos Ecológicos: 
 

 Yes        No       Unclear 

1. Explain how the study size was arrived at □           □           □ 

2. Were the criteria for inclusion in the sample 

clearly defined? Give the eligibility criteria, and the 

sources and methods of selection of participants. 

 

□           □           □ 

3. Were the study subjects and the setting de-

scribed in detail? Describe the setting, locations, and 

relevant dates, including periods of recruitment, exposure, 

follow-up, and data collection. 

 

□           □           □ 

4. Was the exposure measured in a valid and reli-

able way? For each variable of interest, give sources of 

data and details of methods of assessment (measure-

ment). 

 

□           □           □ 

5. Were objective, standard criteria used for meas-

urement of the condition?  

 

□           □           □ 

6. Were confounding factors identified?  

 

□           □           □ 

7. Were strategies to deal with confounding factors 

stated? Describe all statistical methods, including those 

used to control for confounding. 

 

□           □           □ 

 

8. Were the outcomes measured in a valid and re-

liable way?  

 

      □           □           □ 

9. Does it describe any efforts to address potential 

sources of bias? 

□           □           □ 
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10. Was appropriate statistical analysis used?  

Cross-sectional study—If applicable, describe analytical 

methods taking account of sampling strategy  

 

       □           □           □ 

11. Does it explain how missing data were ad-

dressed? 

 

      □           □           □ 

12. Were the limitations of the study discussed？ 

 

□           □           □ 

13. OVERALL appraisal:  
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