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MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza quantitativa e de 
corte transversal. Foram utilizados dados secundários provenientes 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
referente ao período de 2015 a 2017. Os dados colhidos foram 
armazenados e tabulados pelo programa Excel 10, e posteriormente 
analisados. 

A Tuberculose é uma doença de caráter infeccioso e de magnitude 
global. Estima-se que em 2016, ocorreram mais de 12 milhões de 
casos novos e um milhão de óbitos relacionados a doença. No Brasil 
entre os anos de 2011 e 2014 foram confirmados mais de um milhão 
de casos novos e, desses casos, cerca de 70.000 evoluíram a óbito. 
Recentemente o Ministério da Saúde, divulgou que o Estado de 
Pernambuco ocupa o 3° lugar no Brasil em incidência e Recife ocupa o 
1° lugar no coeficiente de mortalidade de TB no país. Uma das 
variáveis mais relevantes é o abandono do próprio tratamento 
compreendido pelo Ministério da Saúde como a ausência do usuário 
por mais de 30 dias consecutivos após a data aprazada para o retorno. 
Essa ruptura na adesão acaba por gerar acentuado impacto nos 
indicadores de incidência, resistência a múltiplas drogas, doenças e 
agravos associados, e mortalidade. Em nível nacional, entre as 
Unidades da Federação do país, a proporção de abandono variou de 
2,8 a 15,9% no ano de 2014. As causas conhecidamente associadas à 
interrupção do tratamento envolve fatores intrínsecos ao usuário (uso 
de álcool e outras drogas, diabetes, falsa impressão de cura e 
desconforto causado pela falta de alimento) e fatores extrínsecos 
(modalidade de tratamento aplicado e operacionalização dos serviços 
de saúde).  A tuberculose ainda é um problema de saúde pública e 
dada a complexidade de combinação de fatores de risco como 
diabetes, alcoolismo e uso de drogas ilícitas é importante identificar 
essas correlações em pacientes com tuberculose a fim de assegurar 
um manejo adequado dessa doença. 

INTRODUÇÃO 

 

 

  
Analisando os fatores predisponentes associados a tuberculose, segundo estudo da 
autora SILVA et. al, 2018, apontou que pacientes com diabetes mellitus (DM) correm 
maior risco de passar de tuberculose latente para tuberculose ativa. Estudos de caso-
controle demonstraram que a razão de chances de desenvolvimento da tuberculose é 
de 2,44 a 8,33 vezes maior em pacientes com diabetes do que naqueles sem a doença. 
Alguns estudos também demostraram que pacientes com DM são mais propensos a 
desenvolver tuberculose multirresistente (TBMR), embora ainda não haja uma 
explicação para essa associação. Em relação ao abuso do uso de álcool uma das maiores 
dificuldades é quantificar sua ingestão. Trabalhos mostram que o uso de álcool altera 
significativamente a resposta imune, aumentando a suscetibilidade a tuberculose, não 
elevando só a incidência da doença mas também sua evolução clínica e seus desfechos. 
Foi observado que indivíduos com transtorno do uso de álcool (TUA) são considerados 
mais infectáveis do que os que não a têm, pois a TUA tem sido associado a descoberta 
de doença cavitária em radiografia de tórax e, portanto, à positividade da baciloscopia. 
Além de ter sido associado as taxas mais altas de abandono de tratamento. Em 
continuidade, entre todas as formas de uso de drogas ilícitas a mais comum é o uso da 
cocaína. Dados epidemiológicos sugerem que a associação entre TB e drogas ilícitas 
envolve aspectos políticos, humanos, sociais e econômicos. Entre os usuários a infecção 
por TB e a progressão para a doença ativa são promovidas por vários fatores como: o 
estilo de vida arriscado desses usuários; condições de habitações superlotadas; 
isolamento de pessoas em ambiente fechado para consumo da droga; partilha de 
materiais como cachimbo; a desnutrição e a tosse grave apresentada por muitos 
usuários; propagação de HIV entre os usuários e o número de detentos. 

DISCUSSÃO  

CONCLUSÃO 
Infere-se que além de ter um efeito direto sobre a saúde dos indivíduos, a tuberculose 
é um problema de saúde pública. Dada a abrangência da combinação do uso de 
drogas ilícitas com a tuberculose, o agravante da diabetes mellitus e o alcoolismo, 
juntamente com o perfil da população afetada, é necessário que autoridades e 
profissionais de saúde criem estratégias novas e melhores para avaliar o 
comportamento dos usuários, estabelecendo políticas de intervenção para o controle 
dessa combinação de doenças. 

 

ANÁLISE DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PERNAMBUCO 

RESULTADOS 

Nesse estudo observou-se um aumento para ambos os fatores de 
risco associados à doença, sendo mais expressivos entre pacientes 
alcoolista (32,4%) e entre os usuários de drogas ilícitas (19,7%) 
quando comparados a presença de diabetes (12,2%) no ano de 2017. 
Embora os fatores de risco abordados sejam relevantes para o 
surgimento da tuberculose, evidenciou-se maior prevalência entre 
pacientes que não os possuíam. Apesar do presente trabalho não ter 
identificado relação significativa entre os fatores de risco e a TB, 
estudos apontam associação entre esses elementos e o risco de 
desenvolvimento da doença. 

 

Em relação ao gráfico podemos observar os dados dos fatores que 
predispõem risco em relação a tuberculose na Região Metropolitana 
do Recife – PE no ano de 2017. 

Área exclusiva para inclusão das informações de contato de sua 
preferência (taisamoreira_@hotmail.com), os quais os 

participantes poderão utilizar para interagir com o(s) autor(es). 
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