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RESUMO 
 
Introdução: A Tuberculose (TB) é uma doença altamente contagiosa sendo 
transmitida de forma direta, de pessoa a pessoa, principalmente, por via aérea. 
Alguns fatores de riscos contribuem para a disseminação da doença, como os 
relacionados à pobreza e à má distribuição de renda, a escolaridade, a 
desnutrição, o local de moradia e as más condições sanitárias. Assim, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar as variáveis sociodemográficas dos 
casos notificados de tuberculose no estado do Piauí. Metodologia: Tratou-se 
de uma pesquisa documental, retrospectiva, descritiva com abordagem 
quantitativa. Os casos notificados de TB foram coletados a partir do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) tendo 
como variáveis estudadas: sexo, faixa etária, escolaridade e zona de residência 
dos casos notificados de tuberculose do estado do Piauí. Os dados foram 
descritos em gráficos utilizando o programa Microsoft Excel 2016®. 
Resultados e Discussão: Foram estudados 10.956 casos de TB no estado do 
Piauí e, através desses casos verificou-se o predomínio de pessoas do sexo 
masculino (64,1%), meia-idade (34,4%), baixa escolaridade (24,5%) e, 
residentes da zona urbana (72,9%). Conclusões: Os resultados demonstram 
que, da população estudada, a mais atingida é do sexo masculino, com idade 
entre 20-59, com baixa escolaridade, sendo a maioria residente da zona 
urbana. 
Palavras-chave – Saúde coletiva; Epidemiologia; Bacilo de Koch. 
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ABSTRACT 

Introduction: Tuberculosis (TB) is a highly contagious disease that is 
transmitted directly from person to person, mainly by air. Some risk factors 
contribute to the spread of the disease, such as those related to poverty and 
poor income distribution, education, malnutrition, place of residence and poor 
sanitary conditions. Thus, the present study aimed to evaluate the 
sociodemographic variables of notified cases of tuberculosis in the state of 
Piauí. Methodology: This was a documentary, retrospective, descriptive 
research with a quantitative approach. The notified cases of TB were collected 
from the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS) 
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having as studied variables: gender, age, education and area of residence of 
the notified cases of tuberculosis of the state of Piauí. Data were described in 
graphs using the Microsoft Excel 2016® program. Results and Discussion: 
We studied 10,956 cases of TB in the state of Piauí and, through these cases, 
there was a predominance of males (64.1%), middle age (34.4%), low 
education (24 , 5%) and urban residents (72.9%). Conclusions: The results 
show that, of the studied population, the most affected is male, aged 20-59, with 
low education, most of them living in the urban area. 

Keywords - Collective Health; Epidemiology; Koch's bacillus. 
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INTRODUÇÃO 
A TB é uma doença altamente contagiosa sendo transmitida de forma direta, 
de pessoa a pessoa, principalmente, por via aérea. A infecção ocorre a partir 
da inalação dos bacilos que são eliminados do organismo por meio de 
aerossóis (PEDDIREDDY; DODDAM; AHMED, 2017). 
 
O indivíduo infectado é a principal fonte de infecção por possuir a forma 
pulmonar da doença. Estima-se que um doente bacilífero tem a capacidade de 
infectar, em uma comunidade, de 10 a 15 pessoas, em um ano (BRASIL, 
2019).  
 
Alguns fatores de riscos contribuem para a disseminação da doença, como os 
relacionados à pobreza e à má distribuição de renda, a escolaridade, a 
desnutrição, o local de moradia e as más condições sanitárias (GROSSI, 
2016). 
 
Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar as variáveis  
sociodemográficas dos casos notificados de tuberculose no estado do Piauí. 
 
METODOLOGIA 

Tratou-se de uma pesquisa documental, retrospectiva, descritiva com 
abordagem quantitativa. 

 
Os dados foram coletados a partir do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS) através da opção >> “Acesso à informação" >> 
“Informações em Saúde (TABNET)” >> “Epidemiológicas e Morbidade” >> 
Casos de Tuberculose - Desde 2001 (SINAN). 

 
Foram extraídos casos notificados de tuberculose no Estado do Piauí entre os 
anos de 2009 a 2018 tendo como variáveis estudadas: sexo, faixa etária, 
escolaridade e zona de residência. 
 
Os dados foram descritos em gráficos utilizando o programa Microsoft Excel 
2016®. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados fornecidos pela plataforma do DATASUS via Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre os anos de 2009-2018 
foram notificados 10.956 casos de tuberculose no estado do Piauí.  
 

No gráfico 1, observa-se que dos casos notificados houve predomínio do sexo 
masculino (n: 7020 / 64,1%) em relação ao sexo feminino (n: 3.936 / 35,9%).  
 
Gráfico 1 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por sexo 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
 

De um modo geral, os indivíduos do sexo masculino apresentam uma 
resistência em procurar os serviços de saúde, enquanto as mulheres, 
culturalmente, tendem a buscar mais esses serviços por se preocuparem mais 
com o cuidado à saúde (MOURA; GOMES; PEREIRA, 2017). 
 
No gráfico 2, observa-se que a faixa etária com maior número de pessoas 
acometidas foi àquela compreendida entre 40-59 anos (n: 3764 / 34,4%), 
seguida da faixa 20-39 anos (n: 3640 / 33,2%). 
 
Gráfico 2 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por faixa etária 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
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Esses resultados apontam que o maior número de casos afeta a população 
com faixa etária mais ativa e produtiva o que pode apresentar um impacto 
econômico e social importante (ALMEIDA et al., 2015). 
 
No gráfico 3, observa-se que a escolaridade mais frequente nesse estudo se 
refere a 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental correspondendo a 
24,5% (n: 2.684) das notificações. 
 
Gráfico 3 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por escolaridade 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
 

O analfabetismo ou a baixa escolaridade podem influenciar na compreensão 
das informações sobre a doença, o tratamento e o acesso ao serviço de saúde 
comprometendo qualidade do tratamento do indivíduo (SÁ et al., 2017). 
 
No gráfico 4, observa-se que há predomínio dos indivíduos residentes da zona 
urbana contabilizando 72,9% dos casos notificados (n: 7.983). 
 

 
Gráfico 4 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por zona de residência 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 

Esses resultados podem ser justificados pelo ao fato da doença ter frequência 
elevada em áreas de grande concentração populacional como na zona urbana 
(CAMPOS, 2014). 
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Vale ressaltar que o baixo número de notificações de indivíduos residentes da 
zona rural pode estar associado à dificuldade que essas pessoas possuem em 
ter acesso aos serviços de saúde o que resultaria em progressão da doença 
sem diagnóstico e tratamento e consequentemente a falta de notificação do 
caso (VIEIRA, et al., 2013). 
 

CONCLUSÕES 

Em relação às características sociodemográficas dos casos notificados de TB 
no estado do Piauí, nota-se que a doença manifestou-se em ambos os sexos, 
porém com predominância do sexo masculino. Observa-se que as faixas-
etárias mais presentes nas notificações são referentes à fase jovem/adulto 
caracterizado como a população mais ativa na sociedade. Constata-se que a 
população mais atingida possui um baixo grau de escolaridade. E verifica-se 
que a zona urbana é a principal zona de prevalência dos casos. 
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