
O número de notificações manteve linearidade com os anos,

mas a população cresceu 6,87% no período, segundo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O elevado número

de casos em homens está atrelado ao fato da menor busca por

cuidados com a saúde, em grande número, bem como a faixa

etária mais acometida pela infecção é explicada pela maior

exposição a fatores de risco como tabagismo, doença renal,

silicose e AIDS, por exemplo (PINTO, 2017). Sendo o contato

com partículas aéreas de pessoas doentes, além do abandono

ao tratamento, a principal forma de transmissão, explica-se a

maioria de casos em área urbana – de maior população – e a

forma encontrada, por predominância do agente etiológico da

tuberculose pulmonar (NICOLAI; IOZZI; SANTOS, 2017).

Edilmax Araújo Marques dos Santos¹; Marcos Alan Sousa Barbosa¹; Francisco Geyson Fontenele Albuquerque¹; Isaac Carioca de 

Oliveira¹; Brida Magalhães Teixeira Macêdo¹; Rayllane Santos Nunes¹; Rebeca Karollyne Rolim Ribeiro¹; Rayanne de Sousa Barbosa¹.

¹Bacharelando em medicina pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), campus Cajazeiras.

MÉTODO
Configura-se em um estudo transversal de caráter

descritivo e natureza quantitativa que teve como

população os pacientes com casos confirmados

de tuberculose entre os anos de 2010 e 2017 na

Paraíba. Os dados obtidos foram coletados no

DATASUS por meio do Sistema de Informações

de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis

selecionadas foram “Zona Residência”, “Faixa

Etária 13”, “Sexo” e “Forma”.

A tuberculose é uma doença antiga, de fácil

prevenção e diagnóstico, com tratamentos

eficientes, porém, tem demonstrado ser um

agravo ainda preocupante, graças aos números

constantes de notificação e abandono de

tratamento, causando complicações (CONDE,

2009). O estudo visa analisar o perfil

epidemiológico dos casos confirmados de

tuberculose no estado da Paraíba, entre 2010 e

2017, nas variáveis de forma do agravo, sexo,

faixa etária e zona de residência.

INTRODUÇÃO

É essencial que haja efetivo controle de casos e efetiva

notificação de agravos, especialmente nos casos de

tuberculose pulmonar. Por isso, deve haver investimento em

programas prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos,

com devido acompanhamento do profissional de saúde.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE NO ESTADO DA PARAÍBA – ENTRE 2010 E 2017 –

SEGUNDO AS VARIÁVEIS DE FORMA DE AGRAVO, SEXO, FAIXA ETÁRIA E ZONA DE RESIDÊNCIA

RESULTADOS

No período analisado, a Paraíba apresentou total

de 10863 casos, com média de 1357 casos/ano.

Desses, 7555 (69,55%) no sexo masculino, contra

3308 (30,45%). Quanto à residência, 87,46% dos

casos estavam presentes na zona urbana,

enquanto na zonas rural e periurbana apenas

9,69%. Os dados relacionados a faixa etária

revelam 930 casos até os 19 anos (8,56%), 4976

casos entre 20 e 39 anos (45,80%), 3453 entre 40

e 59 anos (31,78%) e 1504 casos em pacientes a

partir dos 60 anos (13,84%). As formas de

acometimento são a tuberculose pulmonar

(84,23%), extrapulmonar (12,87%), pulmonar e

extrapulmonar (1,66%).
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