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A tuberculose (TB) configura-se como um problema de 

saúde pública mundial, inclusive no Brasil e no Ceará, 

influenciado pela infecção por HIV, aumento da resistência 

dos bacilos aos medicamentos e precárias condições 

socioeconômicas.  

Uma estratégia é o uso de sistemas de informação em 

saúde, como o Sistema de Informação de Agravos de 

notificação (SINAN) e o Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) para realizar análises das características 

clínicas e operacionais para compreender a magnitude da 

doença, dando subsídios para as ações de controle e 

definição de prioridades, bem como a distribuição de 

recursos e estratégias de intervenção dos serviços de saúde 

no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2017) 

 

 

INTRODUÇÃO 

. Em relação aos aspectos operacionais, a proporção de realização do 

tratamento diretamente observado (TDO) foi de 42% em 2005, e em 2014, foi 

para 63%, com tendência crescente (p=0,041), os casos com critério de 

encerramento por cura diminuíram no período, de 3.099 casos (69%) para 

(49%) em 2014 (p= 0,003). Os casos com critérios de encerramento por 

abandono aumentaram no período (p= 0,010), de 342 casos (8%), em 2005, 

para 388 casos (11%).  

Em todas as condições associadas, houve aumento de casos no período, 

como alcoolismo (p= 0,028), diabetes(p=0,000), AIDS (p=0,000), privação de 

liberdade a partir da institucionalização em presídios(p=0,003); doença 

mental(p=0,005); “outras” como tabagismo, dependência química (crack e da 

maconha), desnutrição, entre outras.  

As baixas condições socioeconômicas têm influenciado o adoecimento por 

tuberculose, em que o risco individual aumenta de acordo com as 

características socioeconômicas da população (CASSIANO, 2014). A 

tuberculose pulmonar, além de ser a mais freqüente, é também a mais 

relevante em saúde pública, por ser responsável pela manutenção da cadeia 

de transmissão, que ocorre pela inalação de partículas, contendo os bacilos 

expelidos pela tosse, fala e espirro do doente, com tuberculose ativa através 

das vias respiratórias 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E OPERACIONAIS DE CASOS DE TUBERCULOSE NO CEARÁ 

 

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.  

As variáveis sociodemográficas foram sexo, idade, 

raça/cor e escolaridade. As variáveis clínicas foram o 

tipo de entrada de casos, forma clínica, confirmação 

laboratorial, realização de teste para HIV e presença de 

condições associadas a TB. As variáveis operacionais 

foram realização de tratamento diretamente observado 

(TDO) e critérios de encerramento (cura, óbito e 

abandono). 

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. 
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Caracterizar os casos de TB quanto aos aspectos 

clínicos e operacionais no Estado do Ceará 

RESULTADOS 

Em 2005, os casos de TB pulmonar foram 3.778 (84%), 

com diminuição nos anos subseqüentes 

(p=0,006),inclusive dos casos com baciloscopia de 

escarro positiva (p=0,005).  

Em relação ao registro de infecção por HIV, houve 

aumento significativo de 818 casos, em 2005 (18%), 

para 2.006 casos, em 2014, 57% dos casos, (p=0,001). 

Em 2005, o número de registro de infecção por HIV 

positivo em casos de TB foi de 155 casos (3%) para 304 

casos (9%), em 2014, com tendência crescente no 

período (p=0,001). Entretanto, ainda há desafio de 

melhorar o registro ou a realização do exame para HIV, 

já que 43% dos casos não tinham o registro, em 2014 

CONCLUSÃO 

Houve decréscimo de casos novos e recidiva, a forma clínica pulmonar 

também diminuiu, a proporção de cura foi abaixo do esperado e com tendência 

decrescente, abandono maior que o esperado e com tendência crescente. É 

importante planejamento de estratégias para lidar com o alcoolismo, tabagismo 

e uso de drogas ilícitas, e interface Aids/TB. 

Fonte: Próprio autor 
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