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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil 

sociodemográfico e clínico operacional dos casos de TB no 

município de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. 

O Brasil é um dos países com maior carga de tuberculose (TB) 

no mundo e o controle da doença tem sido um problema para o 

país. A Estratégia “End TB”, lançada pela Organização Mundial 

de Saúde para o período pós 2015, estabelece a meta de 

redução da incidência da doença para menos de 10 casos por 

100 mil habitantes até 2035, o que requer um novo olhar sobre 

novas políticas de enfrentamento da doença. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os resultados sugerem a necessidade de maior investimento em 

políticas que visem melhoria da cobertura de exames diagnósticos e 

complementares, bem como do DOTS. Conhecer o perfil dos casos 

notificados de TB torna-se fundamental para subsidiar as ações de 

controle da doença para que as metas propostas pela estratégia “End 

TB” sejam alcançadas. 

CONCLUSÃO 

Foram notificados 6.728 casos de TB no período, sendo que 67,1% 

(n=4.514) ocorreram entre homens e 82,4% (n=5.542) possuíam idade 

entre 15-59 anos. A maioria possuía cor de pele parda (n=4.132; 61,4%) e 

ensino fundamental incompleto (n=2.732; 40,5%) (figura 1). A forma 

pulmonar foi predominante (n=5.942; 88,3%), sendo que 59,1% (n=3.976) 

não realizaram teste tuberculínico, 87,1% (n=5.857) não realizaram cultura 

de escarro (figura 2) e 48,5% (n=3.265) não realizaram teste de HIV(figura 

3). O tratamento diretamente observado (DOTS) foi realizado em 56% 

(n=3.770) dos casos. O índice de cura foi de, 57,5% (n= 3.866), com 

abandono de 11,3% (n=791) e 3,3% (n=225) de óbitos por TB (figura 4). 

Homens em idade economicamente ativa e com baixa escolaridade são 

mais afetados pela TB. 

 

RESULTADOS 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS NOTIFICADOS DE 
TUBERCULOSE SOB A PERSPECTIVA DA ESTRATÉGIA “END TB” 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório de dados obtidos do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

entre 2006 e 2016. 
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Figura 1: Escolaridade dos casos de TB. 
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Figura 2-  Realização da cultura de escarro. 

Figura 3-  Realização do teste HIV. 
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Figura 4 – Índice de cura, abandono e óbitos por TB. 


