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INTRODUÇÃO
A tuberculose (TB), doença infectocontagiosa, causada
pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, a qual é
transmitida predominantemente pelas vias aéreas, acomete
principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos e
tecidos. O Brasil figura como um dos países prioritários para o
enfrentamento da tuberculose e da coinfecção TB-HIV, de
acordo com a OMS. Isso significa que o país está entre os 48
países prioritários para a abordagem da tuberculose, tanto por
ser considerado um dos países com maior número de casos da
doença no mundo, como também por ser um dos países com
maior número de casos de TB-HIV. Este estudo propõe
estabelecer a prevalência da notificação dos casos de TB no
estado de Pernambuco.

Estudo do tipo epidemiológico, transversal, descritivo,
quantitativo. A fonte de dados consultada foi o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN, disponibilizado
pelo Ministério da Saúde (Brasil). Foram pesquisados dados
referentes ao total de casos com diagnóstico confirmado de TB
nos últimos 5 anos (2012-2017).
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Houve um registro de 33.511 casos de TB nos últimos 5 anos no
estado de Pernambuco, sendo 2012 o ano de maior prevalência
com 64 casos por 100.000 habitantes. O sexo masculino foi o
mais afetado com 23.656 (70,6%) do total de casos. Com relação
à faixa etária, a mais acometida ocorreu entre 20-39 anos com
15.511 (46,29%) que coincidem com a maior taxa de coinfecção
com HIV com 2.414 (7,2%) dos casos. O alcoolismo está
presente em 6.465 (19,30%) e o tabagismo em 3.055 (9,12%)
nos casos registrados. No que se refere a forma clínica da TB, a
pulmonar foi a mais frequente com 28.555 ( 85,21%). Os tipos de
entrada para notificação foram 25.885 (77,2%) casos novos,
seguidas de reingresso após abandono com 3.008 (9%) dos
casos. No encerramento dos casos, a cura foi predominante com
19.413 (57,9%), seguido por abandono com 3.754 (11,2%) dos
casos.

RESULTADOS

Através da análise estudo verificou-se que a notificação dos
casos de TB pela é de fundamental importância para que a
promoção de saúde ocorra de forma adequada. Por meio da
notificação é possível analisar todos os fatores relacionados à
doença, adesão do tratamento de modo que possam ser tomadas
atitudes que impeçam sua propagação.

CONCLUSÕES


