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OBJETIVO

Analisar os casos de tuberculose (TB) notificados no
sistema de informação de agravos de notificação
compulsória (SINAN) do Ministério da Saúde (MS).

A tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada
pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo hoje a maior causa
de morbidade e mortalidade entre as doenças infecto-
contagiosas no mundo.

INTRODUÇÃO

O baixo nível de escolaridade pode possuir como
consequência a dificuldade de acesso a informação de
medidas preventivas, diagnósticas e curativas. A média de
abandono do tratamento dos anos estudados encontra-se
superior aos 5% tolerados pelo MS, revelando a pouca
efetividade do acompanhamento do serviço. A co-infecção
de TB e HIV ocorre, dentre outros fatores, devido aos
grandes contingentes populacionais empobrecidos e à
desestruturação dos serviços públicos.

DISCUSSÃO

No total foram registrados no SINAN 1820 casos de TB
entre 2007 a 2016, com coeficiente de incidência de 58
casos por 100 mil habitantes, merecendo destaque os anos
de 2007 e 2008 que tiveram a menor e maior taxa de
incidência, respectivamente, 4 e 73 casos por 100 mil
habitantes, oscilando entre 54 e 70 nos outros anos. A
maioria (79%, n=1432) encontravam-se na faixa etária de
20 a 59 anos, 42% (n=795) dos casos tinham até 8 anos
de estudos e 69% (n=1259) eram negros. O índice de co-
infecção de TB e HIV foi de 14%, contudo um terço dos
casos notificados não realizaram exame para investigar a
soropositividade e a proporção de pessoas com AIDS foi de
12%. A taxa de abandono correspondeu a 12% e o
coeficiente de mortalidade de 42 óbitos para cada 10 mil
habitantes.

RESULTADOS PRINCIPAIS
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MÉTODOS

Estudo Descritivo, transversal, quantitativo. Foram utilizado
dados secundários do departamento de informática do SUS
(DATASUS). Dados coletados sobre o perfil da tuberculose,
numa série histórica de 10 anos (2007 a 2016) no município
pernambucano do Paulista, região metropolitana do Recife. A
busca dos dados ocorreu em junho de 2018. Utilizado
Tabwin versão 3.2 e excel versão 2016 para analise dos
dados e calculo das taxas e índices. A categorização das
varáveis investigadas foram: perfil demográfico dos
infectados com TB, co-infecção de TB e HIV e situação de
abandono.

CONCLUSÃO

O conhecimento do perfil socioeconômico e de fatores
associados ao agravo tuberculose se faz importante não
apenas para nortear as políticas públicas, mas também
para direcionar as ações de atenção básica.
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