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OBJETIVO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa,

provocada pelo Mycobaterium tuberculosis e de grande

impacto à saúde pública (COUTINHO et al, 2012).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a

tuberculose tornou-se uma emergência no âmbito

mundial devido alta taxa de incidência e mortalidade.

No Brasil, são notificados cerca de 70 mil casos novos

por ano e o número de óbitos chega a 4,5 mil em

decorrência deste agravo (BRASIL, 2017).

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Tabela 1- Comparativo da distribuição das notificações e doentes

residentes nos cinco municípios com maiores números de

notificações de tuberculose na Paraíba.
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AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE NA PARAÍBA

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, transversal com

abordagem quantitativa. O universo do estudo foi

constituído por dados secundários disponíveis no

banco de dados online do Departamento de

Informática do SUS- DATASUS, referente às

notificações realizadas no Estado da Paraíba no ano

de 2016.

Dessa forma, este estudo objetivou-se avaliar os

casos de TB através dos diagnósticos e notificações

no ano de 2016, no estado da Paraíba.

CIDADE
N° DE

NOTIFICAÇÕES

N° DE DOENTES 

NOTIFICADOS 

RESIDENTES 

NO MUNICIPIO

CAMPINA 

GRANDE
170 155

JOÃO PESSOA 835 494

No ano do estudo houve 1398 notificação por

tuberculose, sendo 1101 dessas notificações de casos

novos, as demais tratavam-se de recidivas e

transferências. Se tratando de sexo encontrou-se 964

(68,96%) do sexo masculino e 434 (31,04%) do sexo

feminino. As notificações foram realizadas por 118

municípios paraibanos, porém os grandes centros

demográficos paraibanos se mantiveram com 70,43%

das notificações, como pode ser visto na tabela a seguir:

A faixa etária dos doentes diagnosticados pode ser visto

do gráfico a seguir.

Gráfico 1- Distribuição quando a faixa etária dos

doentes:

RESULTADOS

Fonte: DATASUS,2018

Fonte: DATASUS,2018

Este estudo levanta a inquietação para novas pesquisas sejam

realizas no intuito de avaliar e compreender os motivos que levam

os doentes procurarem grandes centros para realizarem seu

diagnóstico. Pontua-se limitações do estudo ao considerar

incompletude no banco de dados estudado e prováveis

subnotificações.

Destaca -se a capital João Pessoa, a capital do estado destaca-

se, com 835 notificações realizadas, dessas constatou-se que

494 residiam de fato e, João Pessoa e 59,04% das notificações,

advinham de municípios circunvizinhos.

Sabendo-se que a TB ainda carrega consigo um grande estigma

social (TOUSO et al.,2014). O doente além do processo de

adoecimento ainda carrega consigo a vergonha de seus

familiares, vizinhos e amigos por está acometido pela doença.

Partindo deste princípio, sugere-se que o alto número de casos

notificados na cidade de João Pessoa equiparado ao número de

notificações dos municípios circunvizinhos de pequeno porte

deve-se a busca da população no intuito de evitar o estigma da

doença em sua cidade.


