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OBJETIVO

Objetivou-se analisar a tendência da tuberculose,

segundo faixa etária e sexo, nos estados do Nordeste

brasileiro entre 2009 e 2017.

Segundo a OMS, o Brasil está entre os 22 países que

concentram 80% da carga mundial de TB. Somente

em 2017, o número total de casos confirmados de

tuberculose no Brasil foi de 84.735 casos. Desse total,

22.076 ocorreram na região Nordeste.

INTRODUÇÃO

O decréscimo da tuberculose em homens e mulheres, faixa etária

entre 1-59 anos e 70-79 anos evidencia melhora na atenção por parte

do sistema de saúde, que podem ser justificadas pela melhoria do

acesso ao cuidado em saúde e ao tratamento diretamente observado

(TDO). Embora os resultados sejam favoráveis, ressalta-se a

necessidade de aprimorar ainda mais as estratégias de controle, cuja

atuação é de fundamental importância para a redução da morbidade

e mortalidade da tuberculose no Brasil.

CONCLUSÃO

No período estudado foram registrados 212.459 casos

de tuberculose no Nordeste. Tendências de redução

estatisticamente significativas foram observadas nas

faixas etárias: 1-4 anos (APC -8,6%; IC95% -11,9 a -

5,1), 5-9 anos (APC -7,9%; IC95% -10,8 a -4,9), 10-14

anos (APC -6,8%; IC95%-8,3 a -5,2), 15-19 anos (APC

-1,7%; IC95% -2,6 a -0,8), 20-39 anos (APC -1,8%;

IC95% -2,5 a -1,0), 40-59 anos (APC -2,2; IC95% -2,7

a -1,6), 70-79 anos (APC -1,7%; IC95% -3,1 a -0,3).

Em indivíduos com idade inferior a um ano e nas faixas

entre 60 e 70 anos e com mais de 80 anos, o padrão

observado foi estacionário. Também foi observada

diminuição no número de casos no sexo masculino

(APC -1,3%; IC95% -2,0 a -0,6) e feminino (APC -3,2%;

IC95% -3,9 a -2,4).
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SEGUNDO CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

MÉTODOS

Tipo de Estudo: ecológico de séries temporais.

População do Estudo e Período: casos de

tuberculose, segundo faixa etária e sexo, entre 2009 e

2017.

Área de estudo: A região de estudo compreende o

Nordeste brasileiro.

Coleta de dados:Sistema Nacional de Agravos de

Notificação.

Variáveis: : faixa etária e sexo.

Análise dos dados: Aplicou-se modelo de regressão

segmentada (joinpoint regression) para cada

característica. A tendência foi classificada em

estacionária, crescente e decrescente. Calculou-se o

APC (annual percent change) e IC 95%. Significância

5%.
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Tabela 2. Tendência de tuberculose, conforme casos confirmados segundo sexo e 

faixa etária. Nordeste- Brasil, 2009-2017.


