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RESUMO 
 
Introdução: A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa transmitida 
pela bactéria denominada Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch (BK). 
É uma das doenças de notificação compulsória por ser um problema de saúde 
emergente e global. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os 
aspectos clínico-epidemiológicos dos casos notificados de TB 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: tipo de entrada, forma clínica, 
confirmação laboratorial, Tratamento Diretamente Observado (TDO) realizado, 
e situação de encerramento dos casos notificados de TB 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 observou-se que prevaleceram o tipo 
de entrada por caso novo (85,3%) e, a forma pulmonar da doença (83,4%). De 
todos os casos, a confirmação laboratorial foi realizada em 60% dos casos. A 
realização do TDO ocorreu em 55,4% dos casos. Quanto à evolução dos 
casos, a cura apresentou-se como o desfecho principal (69,4%).  Conclusões: 
Os resultados possibilitaram conhecer características da TB na população 
estudada, onde verificou-se que a maioria é caso novo, com a forma pulmonar 
e com o diagnóstico por confirmação laboratorial. A maioria dos casos foi 
assistida pelo TDO e, apresentaram evolução para a cura. 

Palavras-chave – Vigilância epidemiológica; Sistema Único de Saúde; 
Mycobacterium tuberculosis. 
_______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Tuberculosis (TB) is an infectious disease transmitted by bacteria 
called Mycobacterium tuberculosis or Koch's bacillus (BK). It is one of the 
notifiable diseases for being an emerging and global health problem. Thus, the 
present study aimed to evaluate the clinical and epidemiological aspects of 
notified cases of tuberculosis in the state of Piauí. Methodology: This was a 
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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) having as variables studied: type of 
entry, clinical form, laboratory confirmation, Directly Observed Treatment (DOT) 
performed, and case closure status. tuberculosis reports from 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, it was observed that the type of entry per new case 
(85.3%) and the pulmonary form of the disease (83.4%) prevailed. . Of all 
cases, laboratory confirmation was performed in 60% of cases. DOT was 
performed in 55.4% of cases. Regarding the evolution of cases, cure was the 
main outcome (69.4%). Conclusions: The results made it possible to know the 
characteristics of TB in the population studied, where it was found that most are 
new cases, with pulmonary form and diagnosis by laboratory confirmation. Most 
of the cases were assisted by DOT and showed evolution to cure. 
 
Keywords - Epidemiological surveillance; Health Unic System; Mycobacterium 
tuberculosis. 
_______________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa transmitida pela bactéria 
denominada Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch (BK). Essa doença 
afeta principalmente os pulmões, entretanto pode afetar outros órgãos 
(TAVARES; MARINHO, 2015). 
 
É uma das doenças de notificação compulsória por ser um problema de saúde 
emergente e global. Aproximadamente 4,5 mil pessoas morrem diariamente 
decorrentes de complicações dessa doença e 30 mil pessoas são infectadas 
por dia. Estima-se que 2 bilhões de pessoas estejam infectadas pela bactéria e 
que, dessas pessoas infectadas, 9 milhões desenvolverão a doença e 2 
milhões morrerão por ano (OMS, 2018). 
 
Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os aspectos clínico-
epidemiológicos dos casos notificados de TB 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 TB no Estado do Piauí entre os anos de 
2009 a 2018 tendo como variáveis estudadas: tipo de entrada, forma clínica, 
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confirmação laboratorial, Tratamento Diretamente Observado (TDO) realizado, 
e situação de encerramento. 
 
Os dados foram descritos em gráficos utilizando o programa Microsoft Excel 
2016®. 
 
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 TB no estado do Piauí.  
 
No gráfico 1, observa-se que o tipo de entrada predominante foi por caso novo 
representando 85,3% dos casos notificados (n: 9.350). 
 
Gráfico 1 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por tipo de entrada 
 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
 

Esses resultados podem estar relacionados com a efetividade da busca ativa 
de sintomático respiratório (SR), que permite a detecção precoce dos casos 
bacilíferos, gerando mais notificações (BRASIL, 2019). 
 
No gráfico 2, ao verificar as notificações dos casos pela forma clínica 
constatou-se que 83,4% (n: 9.139) correspondiam à forma pulmonar. 
 
Gráfico 2 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por forma clínica 
 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
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O predomínio da forma pulmonar pode estar relacionado ao fato do BK ser uma 
bactéria aeróbia, assim como, também, a eficácia do diagnóstico e da 
qualidade da busca ativa do SR (DAMACENO; RAMOS; WEILLER, 2014). 
No gráfico 3, observa-se que os casos notificados foram diagnosticados por 
meio da confirmação laboratorial em 60% (n: 6.572) dos casos. 
 
Gráfico 3 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por confirmação laboratorial  
 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
 

Vale ressaltar que o percentual de casos sem confirmação laboratorial é bem 
expressivo levando em consideração que o diagnóstico laboratorial da 
tuberculose é gratuito no SUS (BRASIL, 2019). 
 

No gráfico 4, verifica-se que o TDO foi realizado em 55,40% (6.074) dos casos 
estudados. 
 
Gráfico 4 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por realização do TDO 
 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
 

Esse percentual possui grande impacto sobre o panorama da doença tendo em 
vista que sua aplicação aumenta as taxas de cura, por meio do tratamento 
completo do paciente, e reduz os índices de abandono (SOUSA, 2017). 
 
No gráfico 5, a maior parte dos casos apresentou a cura como desfecho 
principal 69,4% (n: 7.609). 
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Gráfico 5 – Distribuição dos casos notificados de tuberculose no estado do 
Piauí, por situação de encerramento 
 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
 

O percentual de cura encontrado neste estudo difere do estabelecido pela 
Organização Mundial da Saúde, para o controle mundial da tuberculose, que 
preconiza que a taxa de cura dos casos diagnosticados da doença seja no 
mínimo 85%. Quanto à taxa de abandono de 5,2%, o percentual está acima do 
que é preconizado, que é menor do que 5% (OMS, 2018). 

CONCLUSÕES 

Ao considerar os resultados obtidos neste estudo epidemiológico, observa-se 
que o caso novo é o tipo de entrada mais comum. Nota-se que a forma da 
doença predominante é a forma pulmonar. Verifica-se que o diagnóstico da 
doença foi na maioria dos casos com confirmação laboratorial, porém, foi 
bastante expressivo o diagnóstico sem confirmação laboratorial. Constata-se 
que o TDO foi realizado em mais da metade dos casos e que a situação de 
encerramento predominante foi por cura do indivíduo infectado. 
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