
Trata-se de um estudo descritivo dos indicadores

epidemiológicos da TB no estado da Paraíba no período de

2012 a 2016. Os dados foram obtidos no site do DATASUS,

nas bases de dados do SINAN e do SIM. A apresentação

dos dados em gráficos e tabelas foi feita utilizando os

Softwares TabWin versão 3.2 e Microsoft Excel.

A tuberculose (TB), doença infectocontagiosa que incomoda

há décadas a população de países pobres e em

desenvolvimento, inclusive o Brasil, tem sido considerada,

desde o século XIX, uma das causas significantes de morte e

sofrimento. O Brasil ocupa a 18ª posição em carga de

tuberculose, representando 0,9% dos casos estimados no

mundo e 33% dos casos estimados para as Américas.

Considerando que o panorama epidemiológico de cada

estado, sofre variações e que o conhecimento desses dados é

fundamental para o estabelecimento de estratégias

especificas de controle da TB, este boletim objetiva de um

modo geral, apresentar indicadores epidemiológicos da TB no

estado da Paraíba no período de 2012 a 2016. E de modo

especifico, comparar a incidência de TB na Paraíba em

relação aos demais estados da região Nordeste; apresentar a

incidência e taxa de mortalidade por TB nos municípios

prioritários do estado da Paraíba.

Diante dos coeficientes de incidência e de mortalidade da TB na Paraíba,

sobretudo, nos municípios prioritários, apesar do possível alcance de metas

estabelecias pela OMS, o controle da TB ainda é um desafio.

Verifica-se que entre os municípios prioritários para o controle da TB na Paraíba,

Campina Grande mantém-se expressivamente com menor incidência desde

2012. Os municípios de João Pessoa, Cabedelo e Santa Rita apresentaram

redução gradual desse indicador ao longo de 2012 a 2015. Observa-se também

que nos municípios de Bayeux e Campina Grande houve um incremento na

incidência de TB no ano de 2013 com posterior redução nos anos de 2014 e

2015. A taxa de mortalidade dos municípios prioritários da Paraíba percebe-se

uma discreta variação em dois dos cincos municípios prioritários no período de

2012 a 2015. Em Campina Grande, a taxa de mortalidade passou de 6,93 em

2012 para 7,14 mortes por 1.000 habitantes em 2015; e em João Pessoa, a taxa

de 6,36 para 6,29. Nos demais municípios essa variação foi um pouco mais

acentuada.

REFERÊNCIAS

1.Tavares, W.; Marinho, L. A. C. Rotinas de Diagnóstico e tratamento das doenças

infecciosas e parasitárias. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

2.World Health Organization. Global Tuberculosis Report. Genebra: World Health

Organization, 2016

3. Organização Pan-americana da Saúde. Plano de Ação Para Prevenção e Controle da

Tuberculose [Internet]. Washington: Organização Pan-Americana; 2015.

4.SINAN. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Departamento de

Informação do SUS.Tuberculose -casos confirmados notificados no sistema de

informação de agravos de notificação –paraíba. 2016. Disponível em:

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tubercpb.def>. Acesso em: 06

de Out 2017.

BREVE PANORAMA DA TUBERCULOSE NO ESTADO DA PARAÍBA

Édija Anália Rodrigues de Lima1,2, Ivoneide Lucena Pereira1 , Renata Olívia Gadelha Romero1, Glaydes Nely Sousa da Silva1, Marclineide

Nóbrega de Andrade Ramalho3, Leidyanny Barbosa de Medeiros1, Sandra Aparecida de Almeida1, Jordana de Almeida Nogueira1. 

UFCG. UFPB.UFPE. 

edijaprof@hotmail.com

INTRODUÇÃO

MEDODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maior incidência de TB no estado da Paraíba, ocorreu no ano

de 2013, (36,40/100 mil habitantes) com redução nos anos

seguintes e apresentação de menor incidência no ano de 2016

(8,68/por 100 mil habitantes). Em relação aos demais estados

desta região, observa-se que nos anos de 2012 e 2015 a

Paraíba passou da quinta posição para a sétima em incidência.

Apesar da manutenção da queda na taxa de incidência, nos

anos de 2012 a 2015, sabe-se que a doença ainda representa

um desafio e que os dados aqui apresentados ainda estão longe

do que está definido pela OMS.

Gráfico 3 – Mortalidade por TB nos municípios prioritários da Paraíba, Brasil, 

2012-2016

Fonte: DATASUS/SIM/MS, 2017.


