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RESUMO 
 
Introdução: A Tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas mais antigas 
da humanidade. Esperava-se que as políticas públicas aliadas com a evolução 
tecnológica na área da saúde reduzissem a letalidade dessa doença, porém a 
morbidade e mortalidade da doença são preocupantes fazendo que a OMS 
reclassificasse a TB como uma doença reemergente O presente estudo teve 
como objetivo verificar e estimar os indicadores epidemiológicos 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: evolução dos casos, coeficiente de incidência e de mortalidade 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 observou-se que, ao longo dos anos, houve um declínio 
no número de casos notificados. O estado apresenta a taxa média anual de 
incidência e mortalidade de, respectivamente, 29,5 casos/100 mil hab e 2 
óbitos/100 mil hab. Conclusões: Os indicadores epidemiológicos indicam que, 
nos últimos 10 anos, ocorreu uma diminuição na notificação de casos da 
doença e um aumento recente nas taxas de incidência e mortalidade de TB no 
stado do Piauí. 
 
Palavras-chave – Saúde pública; Vigilância epidemiológica; Mycobacterium 
tuberculosis. 
_______________________________________________________________ 
ABSTRACT 

Introduction: Tuberculosis (TB) is one of the oldest infectious diseases of 
mankind. Public policies coupled with technological developments in health 
were expected to reduce the lethality of this disease, but the morbidity and 
mortality of the disease are of concern causing WHO to reclassify TB as a 
reemerging disease. to estimate epidemiological indicators of notified cases of 
tuberculosis in the state of Piauí. Methodology: This was a documentary, 
retrospective, descriptive research with a quantitative approach. The notified 
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cases of TB were collected from the Department of Informatics of the Unified 
Health System (DATASUS), having as studied variables: evolution of the cases, 
incidence and mortality coefficient of the notified cases of tuberculosis in 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 over the years, there 
was a decline in the number of reported cases. The state has the average 
annual incidence and mortality rate, respectively, 29.5 cases / 100 thousand 
inhabitants and 2 deaths / 100 thousand inhabitants. Conclusions: 
Epidemiological indicators indicate that, in the last 10 years, there has been a 
decrease in the notification of cases of the disease and a recent increase in TB 
incidence and mortality rates in the state of Piauí. 

Keywords - Public Health; Epidemiological surveillance; Mycobacterium 
tuberculosis. 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

A TB é uma das doenças infecciosas mais antigas da humanidade. Esperava-
se que as políticas públicas aliadas com a evolução tecnológica na área da 
saúde reduzissem a letalidade dessa doença, porém a morbidade e 
mortalidade da doença são preocupantes fazendo que a OMS reclassificasse a 
TB como uma doença reemergente (WHO, 2015). 
 
Estima-se que diariamente, no mundo todo, 30 mil pessoas sejam infectadas 
por essa bactéria e, que existam, atualmente, 2 bilhões de pessoas infectadas, 
e 8,7 milhões de casos novos. A OMS declara que 1,4 milhões de óbitos 
ocorram, anualmente, decorrentes de complicações da doença (OMS, 2019). 
 
No Brasil, estima-se que são notificados, anualmente, aproximadamente 70 mil 
casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose 
(BRASIL, 2018). 
 
O estado do Piauí registrou, em 2018, 672 casos novos. O estado possui o 
coeficiente de incidência de 20,8 casos por 100 mil habitantes e o de 
mortalidade de 1,7 óbitos por 100 mil habitantes. Quanto à incidência, o estado 
ocupa o 23º lugar entre os estados do Brasil e 9º lugar na região nordeste e 19º 
em coeficiente de mortalidade no país (BRASIL, 2018). 
 
Assim, o presente estudo teve como objetivo verificar e estimar os indicadores 
epidemiológicos dos casos notificados de tuberculose no estado do Piauí. 
 
METODOLOGIA 
Tratou-se de uma pesquisa documental, retrospectiva, descritiva com 
abordagem quantitativa. 
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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: indicadores 
epidemiológicos (coeficiente de incidência e mortalidade). 

 
Os coeficientes de incidência e mortalidade foram calculados conforme o 
recomendado pelo Manual de recomendações para o controle da tuberculose 
no Brasil. 

COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA (CI) 

 
COEFICIENTE DE MORTALIDADE (CM) 

 
 

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 tuberculose no estado do Piauí.  
 
No Gráfico 1, os dados apontam que ao longo dos anos houve um declínio no 
número de notificações, sendo que o maior percentual concentrou-se no ano 
de 2009 (n:1.748 / 16%) e o menor em 2018 (n:795 / 7,3%). 
 
Gráfico 1 - Distribuição do número de casos notificados de tuberculose no 
estado do Piauí 

 
 Fonte: DATASUS, 2019. 
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A subnotificação dos casos na plataforma do DATASUS pode estar relacionada 
com a redução desse percentual (SANTOS, 2018).  

Outro fator importante que pode ter impacto nesses achados é a participação 
do Programa Nacional de Controle da Tuberculose no desenvolvimento de 
ações e estratégias voltadas para o controle da transmissão da doença (SILVA 
et al., 2017). 

No Gráfico 2, observa-se que entre os anos de 2009 e 2015 houve uma 
redução considerável do CI do Piauí, porém a partir de 2016 o CI tornou a 
aumentar, apresentando, em 2018, 20,3 casos/100 mil hab. 
 
Gráfico 2 - Distribuição do coeficiente de incidência dos casos novos 
notificados de tuberculose no estado do Piauí 

 
Fonte: DATASUS, 2019.   

Os principais fatores que podem contribuir para esses resultados são a 
efetividade da busca ativa de sintomáticos respiratórios, a ampliação da RTR-
TB (BRASIL, 2019) e, os determinantes sociais do estado (ALVES, 2018). 
 

No Gráfico 3, observa-se que não há uma constância no aumento ou redução 
do CM ao longo dos anos. O CM foi mais acentuado nos anos de 2010, 2013, 
2016 e 2017. Em 2011, houve o menor CM contabilizando 1,4 óbitos/100mil 
hab., enquanto o maior foi registrado em 2017 correspondendo a 2,6 
óbitos/100mil hab. 
 

Gráfico 3 - Distribuição do coeficiente de mortalidade dos casos notificados de 
tuberculose no estado do Piauí 

 
Fonte: DATASUS, 2019. 
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Um CM por TB elevado, em um estado, indica que há uma falha do sistema de 
vigilância em detectar os casos antes de seu agravamento. Vale ressaltar, 
também, que a descontinuidade do tratamento é um dos fatores que 
contribuem para esse aumento (CECÍLIO et al., 2018). 
 
CONCLUSÕES 
 
Ao considerar os resultados encontrados neste estudo, os indicadores 
epidemiológicos, apontam que, ao longo dos últimos 10 anos, houve um 
declínio constante no número de casos notificados e um aumento recente nos 
coeficientes de incidência e mortalidade dos casos de Tuberculose notificados 
no Piauí.  
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