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Introdução: A tuberculose (TB) infecta pessoas em todos os países do mundo, tanto ricos
como pobres, estando intimamente relacionada com os indicadores de desenvolvimento
social, alta densidade populacional, aumento migratório e a infecção do HIV sendo esses
fatores que contribuem para desenvolvimento, disseminação e conseqüente agravo da
doença. No mundo, mais pessoas morrem de Tuberculose do que de qualquer outra
infecção curável e percebe-se que a grande maioria dos óbitos que acontecem são em
países que estão em desenvolvimento afetando principalmente adultos jovens em seus anos
mais produtivos.Objetivos: O estudo visa descrever e analisar a mortalidade por
tuberculose no município de São José do Rio Preto no período de 2000 a 2010, com base
em variáveis relativas a características pessoais, da doença, do diagnóstico, presença de comorbidades e causa básica do óbito.Metodologia:Trata-se de um estudo epidemiológico
retrospectivo e descritivo. Serão utilizados nesta pesquisa dados secundários do Sistema de
informação do WEB – TB, atestados de óbito de TB e registros da Vigilância
Epidemiológica e da Secretaria de Saúde do Município de São José do Rio Preto. As
variáveis analisadas serão relativas a características pessoais, da doença, do diagnóstico,
presença de comorbidade e da causa básica do óbito. Serão utilizados métodos de análises
de freqüência e de análise descritiva por meio do Teste Qui-Quadrado e com o programa
Statistica. Resultados esperados: Esperamos caracterizar e traçar em um perfil as causas de
óbitos por TB ou relacionados a ela, visando possíveis intervenções especificas nas
situações que prevalecerem, com o intuito de combater com maior eficácia e conseguir
diminuir as taxas de mortalidade relacionadas a TB no município de São Jose do Rio Preto.
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