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OBJETIVO

Descrever as características epidemiológicas dos casos de tuberculose na
população privada de liberdade (PPL) de Pernambuco, no período de 2011 a
2016.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE DE PERNAMBUCO 
ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2016

MÉTODOS

Estudo epidemiológico, descritivo, de coleta retrospectiva, de corte transversal,
que procurou compreender a evolução dos casos de tuberculose na PPL em
Pernambuco no período de 2011 a 2016.

Para caracterização dos casos, consideraram-se as seguintes variáveis:

a) Sociodemográficas: Sexo (masculino; feminino); Faixa etária; Escolaridade
(Analfabeto; Ensino Fundamental incompleto; Ensino Fundamental completo;
Ensino Médio incompleto; Ensino médio completo; Ensino Superior incompleto;
Ensino Superior completo); Cor da pele ou raça (Branca; Preta; Parda; Amarela;
Indígena).

b) Clínico-epidemiológicas: Forma Clínica (Pulmonar; extrapulmonar; pulmonar
+ extrapulmonar); Tipo de Entrada (caso novo; recidiva; reingresso após
abandono; não sabe; transferência); Situação de Encerramento (cura;
abandono; óbito por TB; óbito por outras causas; transferência; TB-DR,
mudança de esquema; falência; abandono primário).
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Foram notificados e confirmados 4.138 casos de tuberculose dentro da
população privada de liberdade em Pernambuco, notando-se um crescimento
nos casos notificados, sendo o ano de 2016 com maior quantitativo, com 823
casos.

Por se tratar de estudos com dados secundários possuem lacunas quanto a
ausência de preenchimento de alguns campos da ficha de notificação por parte
dos profissionais, o que dificultou as análises, entretanto não inviabilizou a
análise temporal das variáveis consideradas permitindo verificar as condições
da TB na PPL.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O processo de infecção e adoecimento por tuberculose é determinado não
apenas pela ação de fatores biológicos, mas também por processos sociais
intrinsecamente relacionados às características do espaço e de determinantes
econômicos, sociais e culturais que tornam algumas pessoas e grupos sociais
mais vulneráveis que outros e que o diagnóstico precoce é fundamental na
identificação do quadro de Tuberculose.

As características epidemiológicas da TB na PPL, retratam as condições prévias
ao encarceramento. A partir das análises realizadas no estudo, foi possível
verificar que o adoecimento é determinado pelo contexto no qual o indivíduo
está inserido. Para tanto, faz-se necessário garantir visibilidade desse grupo
vulnerável com o objetivo de alcançar melhores resultados no controle da
doença

Estima-se que cerca de um terço da população mundial esteja infectada com o

Mycobacterium tuberculosis, estando sob risco de desenvolver a enfermidade.

Em geral, a fonte de infecção é o indivíduo com a forma pulmonar da doença,

que elimina bacilos para o exterior, que é conhecido como bacilífero. O Brasil

permanece na 17º posição entre 22 países que concentram 80% dos casos de

tuberculose no mundo (BRASIL, 2017).

Desde o ano de 2007 foi incorporada ao Sistema de Informação de Agravos de

Notificação (SINAN) a notificação dos casos de TB referentes aos presídios, sendo

um importante instrumento para coletas de dados e análise da TB e que tem

como objetivo o registro e processamento dos dados sobre agravos de

notificação em todo Brasil (PERNAMBUCO, 2016).

As populações vulneráveis, principalmente a população privada de liberdade
(PPL), possuem maiores chances de desenvolver a tuberculose em que as raízes
sociais também estão intimamente ligadas ao adoecimento.

O aumento dos casos de tuberculose dentro da população prisional apresenta
características condizentes com o modo de vida do indivíduo anterior à prisão,
como a baixa escolaridade, o uso de álcool e outras drogas, entretanto as
condições ambientais carcerárias também influenciam no crescimento dos casos
com estruturas físicas e de recursos humanos inadequados, acrescido da
precariedade de higiene, ventilação e iluminação solar nas celas.

A maior ocorrência em homens jovens, aponta para a existência de
contaminação recente. A baixa escolaridade, longe de ser um indicador isolado,
representa a reprodução de todo um contexto social que o indivíduo está
inserido. Sabe-se que, a população prisional tendencialmente é advinda de
condições socioeconômicas gerais precárias, provenientes de segmentos com
baixas oportunidades de acesso à educação de qualidade e pouco instruídos.
Observou-se um maior número de casos novos, seguido das recidivas em todo
período. A despeito da situação de encerramento, os desfechos na PPL dos
casos de cura foram predominantes.

Nessa perspectiva, a epidemiologia da tuberculose deve ser compreendida além
das fronteiras clínicas e que envolvem as circunstâncias que o indivíduo está
inserido. Além do mais no sistema prisional, por ser local em que as iniquidades
de informação são marcantes, e isso enfatiza o caráter excludente. Tento em
vista a complexidade da temática da PPL e que a situação de confinamento é um
dificultador para o controle da TB, vale considerar que pela compreensão do
perfil epidemiológico dos detentos é necessário reduzir as fontes de infecção
para o controle da transmissão.


