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OBJETIVO 

A tuberculose (TB) é considerada um problema de saúde 

pública prioritário, demostrado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Dados do ministério da saúde mostram 

que em 2017 ocorreram 69.569 casos novos de 

tuberculose. O Ceará é terceiro estado do Nordeste com 

o maior número de casos diagnosticados em 2017, com 

3.076 pessoas acometidas pela doença (BRASIL, 2018).  

Os sistemas de informações para monitoramento dos 

casos, como o Sistema de Informação de Agravos de 

notificação (SINAN) e o Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) são importantes ferramentas para 

compreender a magnitude da doença e subsidiar ações 

de controle.  

 

INTRODUÇÃO 

Todos os municípios do Estado do Ceará registraram pelo menos um caso 

novo. A incidência média no Ceará foi de 39,7 casos novos/100.000 hab. A 

distribuição da incidência média variou de 4,2 e 110,0 casos novos/100.000 

hab.  

Na macrorregião de Sobral, a maior concentração de municípios com elevado 

risco foi nas regiões de Sobral, Camocim e Crateús. Apesar de Sobral ser 

considerado o segundo município mais rico e desenvolvido do estado, este 

apresenta áreas de risco, devido à baixas condições socioeconômicas, 

habitação precárias e famílias numerosas (CEARÁ, 2014; FARIAS et al., 2013). 

Na macrorregião de Fortaleza, a maior concentração foi nas regiões de 

Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Itapipoca. Além desses, o município de 

Canindé localizado na macrorregião do Sertão Central e os municípios de 

Milagres e Juazeiro do Norte, na macrorregião do Cariri, também apresentaram 

elevado risco de adoecer por TB. 

A falta de planejamento e de gestão urbana dificulta o acesso à infraestrutura 

urbana e equipamentos sociais/saúde, associado a piores condições de 

moradia, fluxos de pessoas e mercadorias, aumentando as vulnerabilidades 

socioambientais (COSTA e PEQUENO, 2015). 

 

Figura 1 - Coeficiente bruto de incidência média da tuberculose por 100.000 

habitantes, segundo município de residência, após o relacionamento com SINAN 

TB, SIM e SINAN Aids/TB, Ceará, 2005 a 2014 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E ESPACIAL DA TUBERCULOSE NO CEARÁ- BRASIL, 2005-2014 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico seccional, de 

casos de TB com 15 anos a mais de idade, residentes 

em municípios do Ceará, no nordeste do Brasil.  

A coleta de dados foi realizada no SINAN e SIM, sendo 

incluídos casos e óbitos de TB ocorridos no período de 

1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2014.  

Os dados foram obtidos junto ao Núcleo de informação e 

análise em saúde da coordenadoria de promoção e 

proteção à saúde da Secretaria da Saúde do Ceará em 

2015, após a aprovação pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Ceará, conforme parecer nº 

1.292.605/2015. 

A distribuição espacial da incidência da tuberculose 

(coeficiente bruto estratificado pelo método de quartis) 

foi realizada por meio de mapas temáticos que tiveram 

como unidade de análise os municípios do Estado do 

Ceará, sendo utilizado o sistema de informações 

geográficas ArcGIS versão 9.3 (Environmental Systems 

Research Institute – ESRI, Resdlands, CA) e utilizada a 

malha digital municipal do Ceará em 2010, a partir da 

base cartográfica do IBGE.  
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Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de TB, no 

Estado do Ceará.  

RESULTADOS 

No período de 2005 a 2014, foram notificados 38.782 

casos no SINAN/SIM. A TB foi mais frequente nos casos 

de sexo masculino, na faixa etária de 20 e 39 anos, 

raça/cor pardos e 42,9% dos casos com o ensino 

fundamental incompleto. 

A média anual de casos foi de 3.844 casos/ano. Houve 

diminuição de casos novos (p=0,040) no período, em 

2005, houve 3.647 casos e, em 2014, foram 2.992 

casos.   

CONCLUSÃO 

Este estudo definiu a epidemiologia da TB, apontando para áreas geográficas 

prioritárias para o controle da morbimortalidade, subsidiando o planejamento e 

monitoramento das ações programáticas no Ceará. 
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