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OBJETIVO
Analisar a prevalência da tuberculose
pulmonar no Brasil.

A tuberculose pulmonar é uma doença
infectocontagiosa e tem como principal agente
etiológico o Mycobacterium tuberculosis. O
diagnóstico presuntivo é realizado através da
história clínica e dos achados radiológicos do
paciente, sendo a confirmação feita através da
baciloscopia e/ou cultura de escarro. A
baciloscopia é um método diagnóstico barato e
rápido, porém apresenta baixa sensibilidade. Já a
cultura apesar de apresentar alta sensibilidade,
possui um di demora para o diagnóstico (4 a 8
semanas), pois a reprodução do bacilo é lenta,
logo, boa parte dos pacientes são tratados sem
confirmação para tuberculose pulmonar, com
base apenas no quadro clínico-radiológico.

INTRODUÇÃO

A tuberculose pulmonar é um problema de saúde pública que
requer mais políticas públicas de combate e prevenção, pois
se observa que muitas vezes há abandono do tratamento por
não saber a real gravidade da doença. Portanto, faz-
se necessário mais informações e assistência aos portadores
dessa enfermidade, priorizando a população mais acometida.

CONCLUSÃO

O número de casos obtidos da doença em questão no período
estudado foi de 433.463, dos quais 196.687 (45,3%) foram na
região Sudeste. A faixa etária mais acometida foi entre 20 e 39
anos, responsável por um total de 196.789 (45,3%) casos. O
sexo masculino obteve 298.258 (68,8%) casos, enquanto o
sexo feminino obteve 135.205 (31,2%) casos. Nestes
pacientes, foram realizados um total de 346.959 testes para o
Vírus da Imunodeficiência humana (HIV), dos quais 49.158
foram positivos, representando 11,3% do número total de
casos. A partir dos dados coletados, pôde-se observar que a
região sudeste representa quase a metade dos casos do
Brasil, tendo intrínseca relação com a população indígena que
vive nesta região, implicando em baixa escolaridade,
analfabetismo, condições precárias de vida e pouco acesso
aos profissionais da saúde. Além disso, observou-se que há
uma relação entre HIV e a tuberculose pulmonar, pois em
11,3% houve concomitância de tais doenças.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Morbidade Hospitalar do SUS. Disponível em:
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tubercbr.def>. Acesso em: 14
julho 2018.
SASAKI, Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos et al. Atrasos na suspeita e no
diagnóstico de tuberculose e fatores relacionados. Rev. bras. epidemiol., São
Paulo, v.18, n.4, p.809-823, Dec. 2015. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2015000400809&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 14 Jun. 2018.

DESENHO DE ESTUDO E 
MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal,
observacional e descritivo. Os dados foram
obtidos através dos registros do
Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS) entre os anos de
2013 a 2017 em todo o território brasileiro. As
variáveis associadas foram: faixa etária, casos
confirmados, região de notificação, sexo, HIV.
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