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RESUMO
A tuberculose  é  uma  doença  infectocontagiosa  de  elevada  magnitude,  cujo  agente  etiológico  é  o  Mycobacterium
tuberculosis, sendo um problema de saúde pública global, devido ao fato de ser considerada uma doença negligenciada.
Por mais que tenha ocorrido uma redução do coeficiente de incidência da tuberculose em nível nacional e mundial, o
Brasil ainda ocupa a 16º posição quando associado ao número de novos casos notificados, dentre os 22 países que,
juntos, detêm 80% da carga mundial da doença. Entretanto, devemos considerar que os estado e as regiões não são
homogêneos, sendo necessário analisar as singularidades de cada local. Diante disto, o objetivo deste estudo é avaliar o
perfil epidemiológico da tuberculose no município de Maringá-PR, a partir de dados secundários que foram obtidos das
Fichas de Notificação / Investigação de Tuberculose ao Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN), no
período de 2014 a 2016.A análise dos dados ainda está em processo, mas já é possível verificar, que o controleda TB
em Maringá-PR está apresentando dificuldades, pois o coeficiente de incidência se manteve constantedurante o período
analisado,  observando também,  que o maior  índice de notificação  é entre  homens,  acometendo principalmente os
adultos, que é a faixa etária mais produtiva da população.As variáveis que estão sendo estudadas permitirão uma melhor
compreensão da incidência e prevalência da tuberculose, tendo condições de analisar as razões pelas quais o padrão da
doença tem mudado nesta microrregião.

PALAVRAS-CHAVE:Tuberculose; Epidemiologia; Estudo transversal.

1 INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença de elevada magnitude, conhecida há milênios e, mesmo
assim, continua sendo um problema de saúde pública, não só para o Brasil como para o mundo.
Isso  porque,  é  considerada  uma  das  doenças  infectocontagiosas  que  mais  matam  no  mundo,
situando-se acima da taxa de mortalidade causada por HIV/AIDS (WHO, 2016).

Causada  pelo  bacilo  Mycobacterium  tuberculosis(M.  tuberculosis),  com  transmissibilidade
aerógena, através dos bacilos presentes nos perdigotos expelidos pelo doente de tuberculose ativa,
por meio da fala, de espirros e, principalmente, da tosse. Estes perdigotos podem ficar suspensos no
ar  por  até  30  minutos,  aumentando  a  chance  de  ocorrer  à  inalação  dos  mesmos  e,
consequentemente, a infecção de indivíduos sadios (BRASIL, 2011).

A taxa de transmissão, está diretamente relacionada às condições socioeconômicas, como a
desnutrição,  habitações  insalubres  e  o  adensamento  populacional,  além  do  cuidado  ineficaz  à
saúde,  fazendo  com  que  a  TB  seja  considerada  uma  doença  negligenciada  (MAGALHÃES;
MEDRONHO, 2017).

O tratamento da TB dura no mínimo 6 meses,  resultando em baixa adesão a terapia ou
abandono da mesma após ser iniciada. Este é o motivo pelo qual as cepas estão cada vez mais
resistentes fármacos disponíveis, sendo considerado pela OMS, um dos maiores problemas para o
controle da doença. No país, a cada 100 brasileiros que começam o tratamento, nove o abandonam,
sendo que o máximo admitido pela OMS é a desistência de apenas cinco em cada 100 (COUTO, et
al., 2014; OLIVEIRA; PETRONI, 2017).

Em  2016  foram  diagnosticados  e  notificados  66.796  novos  casos  e  12.809  casos  de
retratamento de TB no Brasil. Além disso, neste mesmo ano foram diagnosticados 1.044 casos de
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resistência a medicamentos, onde 700 foram registrados como novos casos e 344 como retorno ao
tratamento (BRASIL, 2017). Devido a este motivo, o Brasil continua sendo um país que tem atenção
priorizada pela Organização Mundial  de Saúde (OMS) em relação à TB (SANTOS; NOGUEIRA;
ARCÊNCIO, 2012).

O  Brasil  apresentou  uma  redução  no  coeficiente  de  incidência  na  última  década
(SANTOS;NOGUEIRA; ARCÊNCIO, 2012), mas mesmo assim, deve-se levar em consideração que
os estados e as regiões não são homogêneas, sendo recomendado analisar as singularidades de
cada local. Diante disto, faz-se necessária uma avaliação do perfil  epidemiológico da doença no
município  de  Maringá-PR,  para  uma  melhor  compreensão  da  incidência  e  prevalência,  tendo
condições de analisar as razões pelas quais o padrão da doença tem mudado nesta microrregião.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal descritivo de dados secundários obtidos das Fichas de
Notificação /  Investigação de Tuberculose ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) no período de 2014 a 2016. O universo amostral incluirá todos os casos notificados da
doença nesse período ao Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de
Maringá. O município está localizado na Região Noroeste do Estado do Paraná e possuía em 2010,
segundo  o  IBGE,  uma  população  de  357.117  habitantes  e  estimada  para  2016  em  403.063
habitantes.

A coleta de dados foi realizada nos mês de junho de 2017, após liberação do Cecaps (Centro
de Capacitação Permanente em Saúde) da Secretaria Municipal de Saúde e aprovação do Projeto
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do UniCesumar, sendo firmado um Termo de Proteção de Risco e
Confidencialidade.

As  variáveis  estudadas  foram  categorizadas  em  quatro  grupos:  I)  características
sociodemográficas; II) características gerais do diagnóstico; III) características complementares das
notificações; IV) características do tratamento farmacológico e acompanhamento.Os dados obtidos
foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 e analisados estatisticamente com o
auxílio do Software Statistica Single User versão 13.2. Para as variáveis qualitativas foram obtidas
tabelas  de  frequências  simples  e  de  dupla  entrada  seguidas  do  teste  qui-quadrado  conforme
necessidade. Foi realizado também a avaliação de médias, desvios padrão, mínimo e máximo para
as variáveis quantitativas. O nível de significância adotado nos testes foi  de 5%, ou seja,  foram
consideradas significativas as comparações cujo p<0,05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados todos os casos de TB notificados no SINAN pela Secretaria Municipal de
Saúde de Maringá/PR, totalizando 218 registro no período compreendido entre os anos de 2014 a
2016.

Do total de casos analisados no período de 2014-2016, não houve significância estatística (p
>0,05) entre as médias de idade, mas apresentou predomínio de incidência na faixa etária dos 21
aos 50 anos (Tabela 1), possivelmente por essa ser uma faixa etária em que representam o setor
mais produtivo da população, mostrando que a tuberculose acomete mais adultos,que são pacientes
que estão mais expostos a fatores de risco. Por outro lado, pode ser explicada pela eficácia da
vacina BCG, que reduz o risco da infecção na comunidade mais jovem. Situação semelhante foi
encontrada no município de Teresina - PI, onde a faixa etária mais acometida foi dos 20 aos 49
anos(COÊLHO, et al., 2010).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

Tabela 1. Distribuição do perfil dos pacientes avaliados segundo o ano de notificação.

Variáveis Ano de notificação
2014

(n=83)
2015

(n=66)
2016

(n=69)
Faixa etária (%)

Até 20 anos 3,61 4,54 4,35
De 21 a 35 anos 25,3 34,86 26,10
De 36 a 50 anos 32,53 24,24 37,68
De 51 a 65 anos 26,51 22,73 21,74
De 66 a 80 anos 9,64 9,09 8,69
81 anos ou mais 2,41 4,54 1,44

Gênero (%)
Masculino 73,49 63,64 69,57
Feminino 26,51 36,36 30,43

Tipo de entrada (%)
Caso novo 87,95 83,33 88,40
Recidiva 2,41 6,06 4,35
Transferência 3,62 9,09 2,90
Reingresso após abandono 6,02 1,52 4,35

Raio X do Tórax (%)*
Suspeito 75,90 60,61 76,81
Não realizado 8,44 24,24 14,49
Outra doença 0,00 1,51 1,45
Normal 15,66 13,64 7,25

* p significativo pelo teste qui-quadrado considerando nível de significância de 5%.

Quanto  ao  sexo,  no  período  analisado,  houve  maior  prevalênciaentre  os  homens,
apresentando uma média de 68,9% de casos positivos, enquanto entre as mulheres, a média de
casos positivos foi 31,1% e este perfil não sofreu alterações ao longo dos anos em análise(p > 0,05;
Tabela 1). Essa maior prevalência no sexo masculino pode estar associada aos hábitos de vida e
maior exposição fora do lar, contrapondo-se às condições relacionadas às mulheres, onde a menor
incidência de casos pode ser  associada ao fato de que elas buscam o serviço de saúde mais
rapidamente, quando necessário. Resultados semelhantes foram descritos por Silva et al., (2015),
em estudo realizado no estado de Alagoas e por Takao et al., (2013), para a cidade de Maringá/PR.

Considerando o tipo de entrada, não houve diferenças das proporções entre os anos de 2014
a 2016 (p > 0,05). Dentre os casos notificados, verificou-se predomínio de casos novos em todo o
período analisado, representando respectivamente, 73 casos em 2014, 55 casos em 2015 e 61
casos em 2016. Esse predomínio de casos novos, pode ser relacionado ao fato de haveruma grande
oferta de serviços de saúde no município, apresentando melhores condições de notificação.Segundo
Augustoet al., (2013), para reduzir o número de casos novos é necessário o desenvolvimento de um
processo que identifique as áreas com diferentes necessidades e ações, nas quais, o programa de
controle da tuberculose buscará os pacientes com sintomas respiratórios e fará a identificação da
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população de risco para a tuberculose latente, e quando estes casos forem identificados e tratados
corretamente ocorrerá redução do número de casos novos.

Em  relação  às  notificações  por  recidivas,  ocorreu  uma  tendência  de  aumento  de  casos
registrados em 2015 e 2016, quando comparados ao ano de 2014. Resultados semelhantes foram
observados para os casos oriundos de transferência,  registrados entre 2014 e 2015, entretanto,
houve tendência de redução no número de casos notificados entre os anos de 2015 e 2016 (p >
0,05; Tabela 1). Ao comparar a incidência de casos associados a reingresso após abandono da
terapia,  houve  tendência  de  redução  de  casos  notificados  nos  anos  de  2015  e  2016,  quando
comparados ao ano de 2014, contudo, observa-se tendência de aumento destas notificações em
2016, em relação ao ano de 2015 (p > 0,05; Tabela 1). Todos estes dados em relação ao tipo de
admissão de TB, apresentamsituação semelhante em estudo realizado no município de Iguatu/CE,
onde 86,3% eram novos casos, e uma média de 5,5% eram de retratamento (CAMPOS, et al.,
2014).

Considerando a realização e resultados de radiografia de tórax, verificou-se a maioria dos
pacientes  foram  submetidos  à  realização  do  exame,  dentre  estes,  em  média  71%
foramconsiderados suspeitos para TB, não havendo diferenças entre as proporções obtidas nos
anos de 2014 e 2016 (p > 0,05), por outro lado ocorreu redução de 15,3% dos casos suspeitos em
2015, quando comparado aos anos de 2014 (p < 0,05; Tabela 1). Comparando os anos de 2015 e
2016 em relação ao ano de 2014, observou-se aumento de 15,3% e de 6,1%, respectivamente, de
casos em que não foi realizada a radiografia de tórax(p < 0,05; Tabela 1). Todavia, houve redução
de 9,7% dos casos sem a realização do exame quando foi comparado o ano de 2016 em relação ao
ano de 2015 (p < 0,05; Tabela 1). Ao analisar o número de casos em que a radiografia de tórax
apontou para outras doenças, nota-se o registrode um caso em 2015 e 2016 em relação ao ano de
2014  (p  <  0,05;  Tabela  1).  Houve  redução  de  2%  e  de  8,4%  na  incidência  de  radiografias
compatíveis com a normalidade nos anos de 2015 e 2016, respectivamente, em relação ao ano de
2014 (p < 0,05; Tabela 1).Situação e valores que diferem do estudo realizado no Maranhão, onde
notificou  89%  de  casos  suspeitos,  apenas  1%  considerado  normal  e  6%  não  realizaram  o
exame(NETO, et al., 2012).

4 CONCLUSÃO

A análise  dos dados ainda está em processo,  mas já  é  possível  verificar,  que a  TB em
Maringá-PR, acomete essencialmente os adultos economicamente ativos, do sexo masculino. Além
disso, o perfil  de entrada de notificação nos permite verificar que o número de novos casos da
doença no município aumentou, sendo considerado um dos maiores desafios que a saúde pública
ainda  tem  em  relação  ao  controle  da  doença,  que  é  diminuir  o  coeficiente  de  incidência.O
diagnóstico é realizado na maior parte dos casos por meio do exame de radiografia do tórax, mas
ainda apresenta um percentual alto de pacientes que não realizaram este exame como parte de
diagnóstico.  
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