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OBJETIVO

Este estudo teve por objetivo avaliar a situação do diagnóstico
por baciloscopia nos laboratórios que compõem a rede de
Tuberculose em Pernambuco. Foi realizada uma pesquisa
descritiva, exploratória de abordagem quantitativa, utilizando
como base de dados o Sistema de Informação Ambulatorial do
SUS (SIA/SUS) e o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), considerando dados de 2011 a 2017.

A Tuberculose é provocada pelo Mycobacterium
tuberculosis, sendo um grave problema de saúde pública com
importante impacto na morbimortalidade. A baciloscopia
diagnóstica é uma técnica simples, segura e de baixo
custo, realizada para identificar a doença indicando a maioria
dos casos bacilíferos. Enquanto a baciloscopia de controle
permite verificar o acerto ou a falha do tratamento do
indivíduo, devendo ser realizada pelo menos a cada dois meses
após confirmação da doença.

INTRODUÇÃO 

No entanto, estudos recentes apontam que Pernambuco ainda se
encontra abaixo de 60% na taxa de confirmação laboratorial. No decorrer
dos anos houve um crescente aumento no número de exames, entretanto
para alcançar bons resultados de abrangência de confirmação laboratorial
estadual, ações relacionadas à vigilância epidemiológica e adequação do
sistema laboratorial de saúde devem ser constantemente melhoradas.

A quantidade de baciloscopias de diagnóstico foi de
16.498, 38.690, 49.435, 27.593, 41.617, 40.368 e 55.274, respectivamente
para os anos de 2011 a 2017, foi verificada tendência de aumento no
quantitativo de exames nos últimos 3 anos. A quantidade de baciloscopias
de controle foi de 12.691, 21.167, 15.587, 8.619, 12.524, 12.991 e 15.580
respectivamente para os anos de 2011 a 2017, foi verificada, uma
tendência de aumento no quantitativo de exames com exceção na
diminuição verificada no ano de 2014. Houve predomínio de baciloscopias
diagnóstico nas I, VII e III regiões de saúde destacando-se a capital Recife.
Comparando a produção da baciloscopia de diagnóstico com o
quantitativo de casos notificados no período (média de 5.531 por ano), foi
verificado que a notificação correspondeu a um pouco mais que 10% nos
anos avaliados, com exceção de 2011 (33%) e 2014 (20%) nos quais a
produção de exames apresentou os menores índices
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METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa descritiva, exploratória de
abordagem quantitativa, utilizando como base de dados o
Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS) e o
Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), considerando dados de 2011 a 2017. Foi obtido o
mapeamento dos laboratórios públicos e conveniados ao SUS
que realizam baciloscopia de Tuberculose em
Pernambuco, sendo 114 públicos e 54
conveniados, observando-se uma variação de 2% no
quantitativo de laboratórios no período. A quantidade de
baciloscopias de diagnóstico foi de
16.498, 38.690, 49.435, 27.593, 41.617, 40.368 e
55.274, respectivamente para os anos de 2011 a 2017, foi
verificada tendência de aumento no quantitativo de exames
nos últimos 3 anos.
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Apoio:

Foi obtido o mapeamento dos laboratórios públicos e
conveniados ao SUS que realizam baciloscopia de Tuberculose
em Pernambuco, sendo 114 públicos e 54
conveniados, observando-se uma variação de 2% no
quantitativo de laboratórios no período. Foi obtido o
mapeamento dos laboratórios públicos e conveniados ao SUS
que realizam baciloscopia de Tuberculose em
Pernambuco, sendo 114 públicos e 54
conveniados, observando-se uma variação de 2% no
quantitativo de laboratórios no período.
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Gráfico 1. Quantitativo das baciloscopias de diagnóstico e baciloscopia
controle, 2011 a 2017.

Fonte: SIA/SUS
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