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RESUMO 

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que pode atingir qualquer 

parte do corpo tendo, porém, predileção pelos pulmões. Apesar de ser 

conhecida ha muito tempo, ainda hoje mata muitas pessoas.O presente 

estudo foi desenvolvido com o objetivo de  mostrar o perfil epidemiológico dos 

casos notificados de Tuberculose no município de Teófilo Otoni no período de 

2007 a 2009. Trata-se de um estudo quantitativo, realizado através da análise 

de dados obtidos no SINAN e visando avaliar as alterações ocorridas no 

período utilizando os seguintes parâmetros: número de doentes; se a 

notificação é de um caso novo, transferência, recidiva ou de reingresso após 

abandono; se é forma pulmonar, extrapulmonar ou ambas; a raça e o grau de 

escolaridade do doente; se existe relação de co-infecção TB / SIDA e TB / 

etilismo; se a estratégia DOTS está sendo utilizada e qual a situação de 

encerramento, observando-se que durante o período analisado ocorreram 

mudanças relevantes no perfil epidemiológico da doença como: diminuição no 

número de casos, melhora nas notificações e aumento do número de casos 

acompanhados pelo DOTS.  

Palavras-chave: Tuberculose, perfil epidemiológico. 

 

ABSTRACT 

Tuberculosis is an infectious disease that can strike any part of the body but 

having a predilection for the lungs. Although it's known a long time, still kills 

many people. The present study was carried out to show the epidemiological 

profile of tuberculosis cases reported in the city of Teofilo Otoni the period 

2007 to 2009.This is a quantitative study, carried out the analysis of data 

obtained in the SINAN and to evaluate the changes in time using the following 

parameters: number of patients if the notification is a new case, transfer, or 

relapse after re-entry abandonment, if the pulmonary, extra pulmonary or both, 

race and education, if there is a relationship of co-infection TB / AIDS and TB / 

drinking if the DOTS strategy is being used is that the foreclosure situation, 

noting that during the period under review occurred relevant changes in the 

epidemiological profile of the disease as a decrease in the number of cases, 

improvement in the notifications and increase the number of cases studied by 

DOTS. 

 

Keywords: Tuberculosis, epidemiological profile. 
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Introdução 

 

 Temos hoje várias atividades realizadas na atenção primária à saúde para 

avaliação do perfil epidemiológico populacional, utilizando principalmente o Programa 

Saúde da Família (PSF); assim sendo, podemos observar as variações deste perfil bem 

como traçar ações e metas para que possamos melhorar quantiqualitativamente a vida 

da nossa população.   

 A tuberculose (TB) acomete milhões de pessoas anualmente no mundo, causando 

grande sofrimento e morte, principalmente nos países em desenvolvimento. Muito se tem 

estudado e escrito sobre o assunto; contudo, os resultados efetivos são discutíveis no 

controle da doença. Esta constatação se mostra surpreendente na exata medida em que 

existem métodos diagnósticos simples e de baixo custo, assim como medicações 

altamente eficazes para o tratamento (World Health Organization, 1974; Murray & cols, 

1991), conhecidos há décadas. A TB é atualmente conhecida como uma das mais 

importantes causas de mortalidade no mundo. Cerca de 1/3 da população mundial está 

infectada pelo Mycobacterium tuberculosis (MTB), o que resultou em aproximadamente 

8-9 milhões de novos casos da doença no ano 2000, dos quais menos da metade foi 

notificado. Destes casos não-notificados, estima-se que 3-4 milhões de casos sejam 

bacilíferos, a forma mais infecciosa da doença (Frieden et al., 2003). 

 A TB, segundo a Fundação Nacional de Saúde e Rouquayrol & Veras, é um 

problema social resultante de vários elementos intervenientes como: renda familiar baixa, 

educação precária, habitação ruim/ inexistente, família numerosa, adensamento 

comunitário, desnutrição alimentar, alcoolismo e doenças infecciosas associadas. 

 O município de Teófilo Otoni é uma cidade localizada no nordeste mineiro, na 

microrregião do Vale do Mucuri, que abriga cerca de 130 mil habitantes (Cidade) e 283 

mil habitantes quando somados os municípios pertencentes a Teófilo Otoni, sendo 

prioritário para as ações do Programa Nacional de Combate a Tuberculose. Podem ser 

observados durante as atividades desenvolvidas no cotidiano das equipes de saúde da 

família grande número de pessoas com sintomas da doença, seja em tratamento ou que 

já passaram pelo mesmo com reflexos sociais negativos e muitas vezes irreversíveis 

causados pela doença. Diante disto realizaremos então o levantamento de dados para 

que possamos traçar o perfil epidemiológico dos portadores de TB deste município do 

nordeste mineiro.  

 Nosso objetivo no presente trabalho é avaliar o perfil epidemiológico da TB em 

Teófilo Otoni nos anos de 2007 a 2009, identificando o número de doentes, o tipo de 

entrada, as formas do diagnóstico, a raça, escolaridade, a relação da co-infecção 

[U1] Comentário: Sugiro que você 
reserve o termo infectado para outras 
situações. Muitos são portadores sãos, 
colonizados ... 

[U2] Comentário: Regionlal? 

[U3] Comentário: Como o 
levantamento já foi realizado talvez você 
deva mudar o tempo do verbo 



TB/SIDA e nos alcoólatras e diabéticos, qual o tratamento prevalente nos pacientes 

tratados e em qual situação foi encerrado o caso (alta por cura, óbito, transferência - 

paciente que iniciou o tratamento no município e mudou-se ou dará continuidade ao 

mesmo em outro município, abandono, mudança de diagnóstico), observando se 

houveram mudanças nesse período e, em caso afirmativo, quais foram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seção 1 

 

Tuberculose 

  

Parte 1 

 

Breve histórico  

  

 Apesar de ser uma doença antiga a TB ainda aflige muitos sanitaristas e 

profissionais de saúde em geral ainda hoje e, conforme Rosen (1994), é uma das 

doenças transmissíveis mais antigas do mundo, afetando o homem desde a pré-história. 

Existem registros arqueológicos da doença entre diversos povos da Antigüidade, como 

nas múmias egípcias, onde foram encontradas lesões que sugeriam a doença na coluna 

espinhal, conhecida como Mal de Pott.  

 Nas Américas segundo Leite e Telarolli (1997): 

Apesar de alguns autores sugerirem que esta doença já existia antes da 

colonização, é de consenso geral que foram os europeus que trouxeram-

na durante as suas expedições, causando milhares de mortes nas 

populações indígenas, virgens de contato com o Mycobacterium 

tuberculosis, o agente causal da doença. 

 

 Para Souza (2006): 

A história da disseminação da TB no Brasil sobrepõe-se a história da 

colonização do país. A partir da constatação de que os habitantes 

nativos aparentemente viviam mais e melhor que seus conterrâneos, os 

colonizadores europeus estimularam a vinda de portadores de 

“moléstias” para o Brasil, certos que o clima ameno favoreceria a cura 

das doenças. 

Sendo a TB uma doença infecciosa, a disseminação foi muito rápida nas 

grandes cidades européias durante a urbanização e Revolução Industrial 

no século XIX. Assim como na Europa, no Brasil não foi diferente. A 

epidemia se tornou muito comum nas maiores cidades brasileiras. 

Estimativas apontam que a mortalidade por TB no Brasil, em 1855, era 

de 1/150 habitantes (Leite; Telarolli Jr., 1997). 

 



  Em 24 de Março de 1882, Robert Koch descobriu o microorganismo responsável 

pela TB, que posteriormente viria a ser batizado de bacilo de Koch. A partir de então, a 

data passou a ser assinalada como Dia Mundial da Tuberculose. Apesar da descoberta 

do bacilo ter acontecido no século XIX, só em 1913 é que Albert Calmette e Camile 

Guerin identificaram o BCG (abreviatura de bacilo de Calmette e Guerin), microrganismo 

capaz de prevenir a doença.  

 

A partir de 1927, sob o monitoramento da Liga Brasileira Contra a 

Tuberculose, começava a vacinação de recém-nascidos nas 

maternidades do Rio de Janeiro. Em seguida, o Bacilo de Calmette e 

Guérin (BCG) despertaria interesse em outros centros nacionais. Foram 

organizados laboratórios para produção e distribuição da BCG no Rio 

Grande do Sul e em São Paulo, sob a direção de Pereira Filho, Faillace e 

Clemente Vaz (Mac Dowell, 1949). 

 

 Em 1970, a saúde pública começou a desenvolver planos de vigilância 

epidemiológica, fazendo levantamento de prevalência da infecção em escolares, visando 

a implantação nacional da vacina BCG por via intradérmica. Nessa época, foi criada 

também a Rede Nacional de Laboratórios de TB, integrada aos Laboratórios de Saúde 

Pública de cada Estado (Hijjar, 1994). 

  Em 1978 ocorreu a criação da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

com a primeira sede em Porto Alegre e, em 1984, foi criado o Centro de Referência 

Professor Hélio Fraga que ainda hoje é o mais importante centro de referência para o 

controle da TB nas áreas de diagnóstico, ensino especializado e pesquisa científica e 

epidemiológica para os demais centros do país. 

 Porém, a doença permaneceu incurável até 1943 quando ocorreu a descoberta da 

estreptomicina. A partir de então se tornou possível utilizar antibacilares que, quando 

associados a esta substância, permitiam a cura de quase todos os casos. A evolução no 

tratamento da TB foi positiva até os anos 80, época em que sofreu um retrocesso. Surgia 

nessa altura uma nova epidemia: o VIH/SIDA. O cruzamento destas duas doenças 

contagiosas conduziu ao reaparecimento das formas graves de TB e à ineficiência dos 

fármacos utilizados no seu tratamento. Perante este agravamento, a Organização 

Mundial de Saúde acabou por declarar a doença como emergência mundial, em 1993.  

 Em 1999 foi lançado pelo Ministério da Saúde o Plano Nacional de Controle da 

Tuberculose que, segundo Tuberculose - Guia de Vigilância Epidemiológica (2002), dá 

continuidade à política de governo que, a partir dos anos trinta, confiou o combate à TB a 

[U4] Comentário: Apenas como 
sugestão, sugiro que você leia mais artigos 
sobre o tema. Existem muitas dúvidas de 
que o BCG seja mesmo efetivo na 
prevenção da TB, motivo pelo qual vários 
países não o utilizam. 
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sucessivas entidades públicas, sendo atualmente de responsabilidade da Coordenação 

de Pneumologia Sanitária. 

 Hoje contamos com um Programa Nacional de Controle da Tuberculose que, 

segundo Tuberculose – Guia de Vigilância Epidemiológica (2002), é definido como: 

 

 .. um conjunto de ações descentralizadas e está sob responsabilidade 

de diferentes setores do Ministério da Saúde – Área técnica de 

Pneumologia Sanitária, coordenações macrorregionais, Fundação 

Nacional de Saúde, Centro de Referência Prof. Hélio Fraga – e das 

secretarias estaduais e municipais de Saúde, com atribuições e funções 

definidas pelo plano.  

   

Parte 2  

 

Epidemiologia e etiologia 

 

  A TB é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo 

um problema de saúde prioritário no Brasil que, juntamente com outros 21 países em 

desenvolvimento, alberga 80 % dos casos mundiais da doença (Brasil, 2005). 

 Conforme Brasil (2005) é uma doença de distribuição universal. No Brasil estima-

se que mais de 50 milhões de pessoas estejam infectadas com aproximadamente 85 mil 

novos casos por ano e 5 mil óbitos anuais, sendo mais freqüente em áreas de grande 

concentração populacional e precárias condições sócio-econômicas e sanitárias. 

 Ainda podemos ressaltar, segundo Brasil (2002), que: 

 

Entre outras características destacamos as seguintes: idade, estado 

imunológico e nutricional e doenças intercorrentes. A TB é uma doença 

que atinge principalmente as pessoas em idade produtiva entre 15 e 59 

anos (70%), tendo características distintas segundo as faixas de idade. 

(...) O aparecimento do vírus da imunodeficiência humana (HVI), 

modifica a epidemiologia da TB e dificulta seu controle. (...) A TB tem 

sido um dos principais complicadores dos infectados pelo HIV. Nos 

países da África, da América Latina e em algumas populações de países 

desenvolvidos, 30%a 60% dos infectados com HIV estão co-infectados 

pelo bacilo da TB. 



 No Brasil entre as notificações em 2000 de pessoas com 13 ou mais anos de 

idade, a TB estava presente em 26,9% do total de casos de AIDS notificados (Brasil, 

2002). 

 A multidroga resistência é outro fator importante para a epidemiologia da TB que, 

segundo Brasil (2002): 

 

É fundamentalmente conseqüência de falhas no tratamento, tais como 

irregularidade, abandono e prescrições inadequadas. Devem ser levadas 

em conta, também, as trocas de drogas por efeitos colaterais, as 

mudanças precipitadas do esquema I para o esquema III e, em alguns 

momentos, a interrupção do suprimento de medicamentos para a rede 

de serviços. A conseqüência deste conjunto de fatores é o aparecimento 

de formas clinicas de resistência majoritariamente adquirida. 

  

 A transmissão do Mycobacterium tuberculosis pode ocorrer por três vias. A 

primeira ocorre com a ingestão de material contaminado, como leite in natura, infectando 

a submucosa intestinal, que se torna um foco de infecção primária (Spkowitz et. al, 1995). 

Esses casos  atualmente são muito raros, pois a pasteurização elimina o M. bovis do 

leite. A segunda via de transmissão é a inoculação direta do bacilo, que acomete 

particularmente os trabalhadores de saúde. Essas pessoas têm cinco vezes mais 

chances de contrair a doença, comparadas com a população em geral (Brasil, 1994), pois 

estes profissionais contaminam-se entrando em contato direto com pacientes diariamente 

que podem ou não estar contaminados pelo bacilo ou mesmo em laboratórios 

manuseando material biológico. A terceira via se dá por transmissão aérea, pela inalação 

de gotículas contendo M. tuberculosis, quando o infectado espirra ou tosse. Esta forma 

de transmissão é a mais importante, pois propaga rapidamente a doença. Estima-se que 

uma pessoa infectada, antes mesmo do diagnóstico e tratamento da doença, pode 

transmiti-la para mais cinco pessoas (Smith; Moos, 1994). 

 Segundo Hijjar (1994): 

 

A TB pode infectar qualquer órgão do corpo. Mas a principal incidência é 

a da TB pulmonar bacilífera. Em 1992, foram registrados no Brasil 

85.955 casos, dos quais 86% eram pulmonares. Entre as formas 

extrapulmonares, que correspondem a 15%, as mais comuns são as 

pleurais e ganglionares periféricas, seguidas pelas genito-urinárias, 

ósseas e oculares, em menores percentuais. Outras formas 



extrapulmonares, como a TB- meningite e miliar, contribuem com 5% e 

6%, respectivamente.  

 

 Segundo Brasil (2002), a TB pleural no estado de São Paulo no ano de 1999 

correspondeu a 40,1% dos casos notificados de TB e a forma ganglionar é mais comum 

em mulheres na proporção 2:1. 

 Conforme Teixeira (2002): 

 

A magnitude e a importância social do problema da tuberculose estão 

dadas pela expressão da transcendente meta formulada pela 

Organização Mundial da Saúde que projeta, para o ano 2050, a 

eliminação da tuberculose como problema de saúde pública, isso, claro, 

se alcançadas as metas precedentes: até 2005: diagnosticar 70% dos 

casos infecciosos e curar 85% deles; até 2010, reduzir em 50% a 

prevalência e a mortalidade por tuberculose e, até 2020, evitar 25 

milhões de mortes. 

 

Parte 3 

 

Diagnóstico e definição de caso 

 

 Para realizar o diagnóstico da TB é necessário o levantamento da história clinica 

do individuo e, conhecer seus sinais e sintomas da doença que conforme Brasil (2002) 

são: tosse seca ou produtiva por três semanas ou mais, emagrecimento, sudorese 

noturna, febre vespertina, dor torácica, dispnéia, astenia, ter tido contato com uma 

pessoa com TB ou história anterior para a doença e presença de fatores de risco. 

 A partir da hipótese diagnóstica pela história clinica inicia-se os exames para a 

confirmação do diagnóstico que segundo Brasil (2002) são: bacteriológicos, bioquímicos, 

citológicos, radiológicos, histopatológicos e imunobiológicos. 

 

A baciloscopia direta do escarro é o método fundamental porque permite 

descobrir as fontes mais importantes da infecção – os casos bacilíferos. 

Esse exame, quando executado corretamente, permite detectar de 70 a 

80% dos casos de TB pulmonar em uma comunidade. (...) Deverá ser 

considerada como TB pulmonar positiva o caso que apresentar: duas 

baciloscopias diretas positivas, uma baciloscopia direta positiva e cultura 



positiva ou, uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica 

sugestiva de TB. Brasil (2002). 

 

 A cultura segundo Brasil (2005) é indicada para casos suspeitos de TB pulmonar 

com baciloscopia repetidamente negativa e diagnóstico de formas extrapulmonares, 

forma esta cujos métodos de diagnósticos como o histológico, o citológico e o bioquímico 

também são indicados.  

 Para Brasil (2002): 

 

O exame radiológico é auxiliar no diagnóstico da TB justificando-se sua 

utilização, se possível, nos casos suspeito. (...) O exame radiológico, em 

pacientes com baciloscopia positiva, tem como função principal a 

exclusão de outra doença pulmonar associada que necessite de 

tratamento concomitante, além de permitir avaliação da evolução 

radiológica dos pacientes, sobretudo naqueles que não respondem à 

quimioterapia.  

 

 Outro método auxiliar de diagnóstico da TB é a prova tuberculínica que segundo 

Brasil (2005) indica apenas a presença da infecção e não é suficiente para diagnóstico da 

doença. 

 Ao buscar o diagnóstico deve-se lembrar que a TB pode comprometer ao mesmo 

tempo, mais de um órgão no sistema em um mesmo paciente (Tuberculose,2002) 

 

Parte 4 

 

Notificação 

 

 Todos os casos de TB confirmados deverão ser notificados, conforme Brasil 

(2002), através do preenchimento da ficha de notificação do Sistema Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN) pelo profissional de saúde (enfermeiro ou médico). O 

SINAN tem por objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente 

pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde (BRASIL, 2003), É uma ferramenta fundamental para acompanhar o 

comportamento das doenças de notificação compulsória e avaliar se as ações de 

controles que estão sendo implementadas produzem impacto na comunidade (BRASIL, 

2002).  



Parte 5 

 

Tratamento 

 

A tuberculose é uma doença grave, porém curável em praticamente 100% 

dos casos novos, desde que os princípios da quimioterapia sejam 

seguidos. O tratamento dos bacilíferos é a atividade prioritária de controle 

da tuberculose, uma vez que permite anular rapidamente as maiores 

fontes de infecção. Poucos dias após o início da quimioterapia, os bacilos 

da tuberculose praticamente perdem seu poder infectante. Assim, os 

doentes “pulmonares positivos” não precisam, nem devem, ser 

segregados do convívio familiar e comunitário. A associação 

medicamentosa adequada, doses corretas (conforme anexo A), uso por 

tempo suficiente, com supervisão da tomada dos medicamentos, são os 

meios utilizados para evitar a persistência bacteriana e o desenvolvimento 

de resistência às drogas, assegurando a cura do paciente. (Tuberculose, 

2007) 

 

Parte 6 

 

Estratégia DOTS 

 

 A atual estratégia do tratamento supervisionado DOTS (Directly Observed 

Treatment Short Course) tem como objetivo garantir a adesão ao mesmo, reduzindo o 

risco de transmissão da doença na comunidade (BRASIL, 2002).  

 Conforme Brasil (2002), antes de se iniciar a quimioterapia é necessário orientar o 

paciente quanto ao tratamento em entrevista inicial em linguagem acessível sobre as 

características da doença e esquema do tratamento como drogas, duração, problemas 

com abandono e possíveis efeitos colaterais. O tratamento supervisionado requer a 

supervisão da ingestão dos medicamentos no melhor lugar para o doente, assegurando 

que este tome uma única dose diária, e poderá ser feito por profissional de saúde, 

familiar ou pessoa da comunidade devidamente orientada para a atividade, que deverá 

ser realizada pelo menos três vezes por semana nos primeiros dois meses e uma 

observação por semana, até seu final, com atenção especial dos doentes pulmonares 

http://www.medicinanet.com.br/palavras/2194/tuberculose.htm
http://www.medicinanet.com.br/palavras/2194/tuberculose.htm
http://www.medicinanet.com.br/palavras/2194/tuberculose.htm


bacilíferos, quando etilistas, casos de retratamento após abandono, mendigos, 

presidiários e doentes institucionalizados (asilos, manicômios). 

 O tratamento para caso suspeito de tuberculose sem comprovação bacteriológica 

deve ser iniciado após tentativa de tratamento inespecífico, com antibiótico de amplo 

espectro, sem melhora de sintomas. (Tuberculose, 2002) 

 

  Esquemas de tratamento segundo a situação do caso 

 

 Para falarmos de tratamento da TB necessitamos classificar os tipos de casos 

para então saber qual esquema utilizar (anexo B).  

Conforme Brasil (2002): 

 

Considera-se caso de abandono o doente que, após iniciado o 

tratamento para TB, deixou de comparecer à unidade de saúde por mais 

de 30 dias consecutivos, após a data aprazada para seu retorno. 

Reicidiva, o doente com TB em atividade que já se tratou anteriormente 

e recebeu alta por cura, desde que a data da cura e a data do 

diagnóstico da recidiva não ultrapassem cinco anos. Se esse intervalo 

exceder cinco anos, o caso é considerado como “caso novo” e o 

tratamento preconizado é o esquema básico. Caso de falência é a 

persistência da positividade do escarro ao final do 4º ou 5º mês de 

tratamento, tendo havido ou não negativação anterior do exame ou, 

aqueles com positividade inicial seguida de negativação e nova 

positividade por dois meses consecutivos, a partir do 4º mês de 

tratamento. O aparecimento de poucos bacilos no exame direto do 

escarro, na altura do 5º ou 6º mês, isoladamente, não significa, 

necessariamente, falência do esquema, em especial se acompanhado 

de melhora clínico-radiológica. Nesse caso, o paciente será seguido com 

exames bacteriológicos. 

 

 As drogas utilizadas para formar os esquemas (anexo B) conforme Brasil (2002) 

são rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, estreptomicina, etionamida. 

 

 

 

 

 



Seção 2 

 

Metodologia 

  

 Este é um estudo descritivo, retrospectivo de análise de dados secundários. Para 

a realização do estudo, os dados foram coletados por meio das Fichas de 

Notificação/Investigação, cedidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, 

disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Todos os 

casos notificados como tuberculose pulmonar ou extrapulmonar no município nos anos 

de 2007 a 2009 foram avaliados. Os dados foram coletados no mês de janeiro de 2010. 

 As variáveis usadas para análise dos dados foram as que estão contidas na ficha 

do SINAN e incluem: número de casos notificados, tipo de entrada, formas de 

diagnóstico, situação de encerramento, raça, escolaridade, coinfecção HIV/TB, 

alcoolismo, diabetes, tipo de tratamento. 

 A fundamentação teórica foi realizada através da pesquisa em livros e guias 

epidemiológicos buscando entender a história da doença, sua etiologia e tratamento bem 

como seu perfil epidemiológico no Brasil e no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seção 3 

 

Objetivo 

 

 Avaliar o perfil epidemiológico da TB em Teófilo Otoni nos anos de 2007 a 2009, 

identificar o número de doentes, o tipo de entrada, as formas do diagnóstico, a raça, 

escolaridade, relação da co-infecção TB/SIDA e nos alcoólatras e diabéticos, qual o 

tratamento prevalente nos pacientes tratados e a situação de encerramento, buscando 

observar se houveram mudanças nesse período e, em caso afirmativo, quais foram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seção 4 

 

Discussão 

 

 Ao analisar os dados obtidos na pesquisa das notificações inseridas no SINAN no 

município de Teófilo Otoni observa-se que foram notificados nos anos de 2007 a 2009 um 

total de 200 casos de tuberculose (Tabela 01) sendo 84 em 2007, 64 em 2008 e 52 em 

2009 respectivamente. O número de casos vem diminuindo ano a ano, tendo diminuído 

23.80% do ano de 2007 para o ano de 2008 e 18.75% do ano de 2008 para o ano de 

2009 totalizando uma redução de 38.09% no período. A tabela 02 mostra a distribuição 

da TB em relação à raça, mostrando uma maior incidência em 2007 na raça branca com 

pequena diferença para a parda. Em 2008 e 2009 ocorre mudança de maior incidência 

para a raça parda com grande diferença em relação a 2007.  

Tabela 01 

 
        Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 

 

Tabela 02 

 
         Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 
 

 Quanto ao tipo de entrada, conforme nos mostra a tabela 03, observa-se que 

existe predominância em todos os anos de casos novos, notando-se uma queda na 

[U5] Comentário: Grazielle, quando 
traatamos de perfil epidemiológico 
esperamos, quase sempre, conhecer um 
conjunto de variáveis que carcterize uma 
determinada população ou grupo. No caso 
em questão, senit falta de muitas vriáveis 
extremeamente importates como: sexo, 
idade, local de moradia 
(centro/periferia/zona rural), renda, renda 
familiar, além das que vc mencionou (co-
morbidades escolaridade. Como não 
conheço a base (layout( das fichas que 
você utilizou não sei se estas informações 
eram passíveis de serem analisadas. De 
qualquer forma, mereceriam um 
comentário seu, pois a ausencia das 
mesma, sem mencionar outros faz com 
que o perfil epidemiológico fique um tanto 
quantolimitado. 



quantidade de casos de reingresso após abandono e um aumento nos casos de 

transferência.  

Tabela 03 

 
    Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 

  

 Segundo Hijjar (1994), em 1992, dos casos de TB no Brasil 86% eram pulmonares 

e 15% extrapulmonares; podemos observar através da tabela 04 que no município de 

Teófilo Otoni no período analisado foram encontrados dados semelhantes: 88.09% dos 

casos são de formas pulmonares, 10.71% de forma extrapulmonares e apenas 1.2% dos 

casos é de forma pulmonar e extrapulmonar no ano de 2007. Nota-se um declínio no 

número de casos notificados de 2007 para 2008 e, mesmo assim surge um aumento de 

4.91% nas formas extrapulmonares; já a forma pulmonar/ extrapulmonar apresenta 

diminuição dos anos de 2007 e 2008 para o ano de 2009.  

Tabela 04 

 
            Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 
 

 Nos dados sobre escolaridade oberva-se que existe um grande número de casos 

ignorados ou branco (sem informação) para esta informação que, para o agravo é de 

grande relevancia, uma vez que o resultado da análise desta variável mostra que existe 

[U6] Comentário: ??? 



grande declinio no número de casos quão maior seja o grau de escolaridade, como 

podemos observar na tabela 05.  

 

Tabela 05 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 
 

 Ao analisarmos os dados sobre outras situações / doenças  concomitantes a TB 

como o etilismo e a SIDA, podemos observar na tabela 06 que o número de casos 

ignorados / brancos sobre o etilismo é de 17,85% em 2007, 4.68% em 2008 e 13,46% em 

2009. No ano de 2008 a taxa de casos ignorados / branco diminuiu porém, em 2009 essa 

taxa volta a subir observando-se que 17.39% dos casos com informação sobre a situação 

são etilistas no ano de 2007, 26.97% em 2008 e 25.94% em 2009; pode-se assim notar 

um aumento do número de casos TB  associada ao alcoolismo.  

 Em relação à associação TB/ SIDA (tabela 07), observamos um aumento no 

número de casos sem informação do ano de 2007 para o ano de 2009 chegando a 

48.07% dos casos notificados em 2009. Quanto a realização da sorologia existe também 

um aumento no número de casos positivos, no ano de 2007 onde tivemos dos casos 

notificados com informação 7.54%, 5.88% em 2008  e chegando a 14.81% de casos 

positivos em 2009. Ainda analisando a tabela 06 temos no período analisado um grande 

número de casos sem a realização da sorologia durante o tratamento; em todos os anos 

o número é superior a 39% das notificações. 



 
Tabela 06 

  
    Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 
 

Tabela 07 

 
             Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 
 



 Conforme (BRASIL, 2002), a atual estratégia do tratamento supervisionado 

(DOTS) tem como objetivo garantir a adesão ao mesmo, reduzindo o risco de 

transmissão da doença na comunidade; podemos observar na tabela 08 que houve um 

aumento significativo no número de casos com tratamento supervisionado. No ano de 

2007 o número de tratamento não supervisionado era maior que o supervisionado 

chegando em 2009 com um percentual de 65.38% dos casos com supervisão, 

aumentando portanto em 17.77% o número de casos supervisionados durante o período 

estudado. 

 

Tabela 08 
 

 
     Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 
 

 Quando observamos os dados da situação de encerramento na tabela 09 temos a 

cura como o principal motivo de encerramento sendo que, do ano 2007 para o ano 2008, 

tivemos um aumento nas curas de 7.15% dos casos e, no ano de 2009, pudemos 

observar que houve uma redução de 44.24% nas curas em relação ano anterior; isso 

pode ser devido ao número de casos com o situação de encerramento ignorado/branco 

que, provavelmente, estão ainda em tratamento, pois em relação as outras situações de 

encerramento não observa-se alterções tão discrepantes. Podemos observar ainda que o 

segundo motivo de encerramento em 2007 e 2008 é o abandono e, em 2009, a 

transferencia, que em 2007 e 2008 é a terceira maior causa  de encerramento. Observa-

se ainda que existe declínio no número de óbitos por tuberculose no período estudado. 



Tabela 09 
 

 
 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni / SINAN 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seção 5 

Conclusão 

 

 Durante a análise destes dados observamos que grandes foram as mudanças do 

perfil epidemiológico da tuberculose no município de Teófilo Otoni;  o declínio no número 

de casos notificados pode apontar tanto na direção de uma melhora na vigilancia 

epidemiologica da doença como na de uma sub-notificação. A mudança do número de 

casos notificados em relação às raças nos sugere também duas opções: a mudança da 

maior incidencia da doença na raça branca para parda ou ainda mudança na avaliação 

do profissional quanto a raça do paciente, podendo esta alteração ser motivo de outro 

estudo para análise dos motivos de uma alteração tão significativa. 

 Quando analisado o tipo de entrada, percebemos que em relação ao reingresso 

após abandono ocorreu uma diminuição, nos levando a deduzir que o número de 

abandonos do tratamento está sendo menor, mostrando o que parece ser um progresso 

em direção ao objetivo da estratégia DOTS, cujo percentual de aplicação aumentou 

durante o período analisado. 

 Nota-se que tanto quanto ao etilismo como ao grau de escolaridade existem 

falhas na notificação. Deixa-se de assinalar a presença do etilismo e o grau de 

escolaridade no momento do preenchimento do formulário ou no momento de digitá-lo 

mesmo sabendo-se que estes são agravos de perfil epidemiológico previamente 

definidos; ainda assim, pudemos observar que é grande o número de etilistas em 

tratamento e que quanto maior o grau de escolaridade, menor a incidência do agravo.  

Sabe-se que a relação TB / SIDA também é muito preocupante, pois existe 

relação intima entre os dois agravos; pudemos porém perceber que o número de pessoas 

que não realiza a sorologia aumenta a cada ano analisado e, nos casos em que foi 

realizado o exame, o número de pacientes positivos para a SIDA aumentou.  

 Sabendo-se que o objetivo da estratégia DOTS é a redução dos casos de 

abandono; pudemos deduzir que este objetivo está sendo alcançado quando observamos 

que, na situação de encerramento, ocorreu um aumento do número de altas por cura e 

uma diminuição do número de encerramentos por abandono, 

 As alterações do perfil epidemiológico demonstrado neste estudo são um estímulo 

para um estudo mais aprofundado de cada variável apresentada neste trabalho, visando  

levantarmos os fatores que levaram a estas mudanças que, no caso deste estudo, são 

positivas e demonstram que o municipio de Teófilo Otoni está conseguindo caminhar 

para o controle da TB; São porém necessários ainda alguns ajustes nas ações, como a 



melhora no preenchimento e/ou digitação da notificação, maior aderencia aos exames de 

sorologia para HIV e melhora nas condições socioeconomicas da população.  
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Anexo A 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde / Secretaria de Políticas Públicas de Saúde 
/ Departamento de Atenção Básica 

 

 

 

 



Anexo B 

 

Situação Esquema Indicado 

Caso novo: caso sem tratamento 

anterior, tratamento por menos de 30 

dias ou com tratamento anterior há mais 

de 5 anos. 

Esquema Básico (esquema I) 

Com tratamento anterior (retratamento): 

Recidiva após cura com o esquema 

básico ou retorno após abandono do 

esquema básico 

Esquema básico + etambutol 

(esquema IR) 

Tuberculose meningoencefálica Esquema para tuberculose 

meningoencefálica 

(esquema II) 

Falência dos esquemas básico ou básico 

+ etambutol 

Esquema para falência  

(esquema III) 

Fonte: Ministério da Saúde / Secretaria de Políticas Públicas de Saúde / Departamento 

de Atenção Básica 

 


