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INTRODUÇÃO

A tuberculose segue como um grave problema de 
saúde pública no mundo. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é a doença infeccio-
sa de agente único que mais mata, superando o 

HIV. Em 2016, 10,4 milhões de pessoas adoeceram de 
tuberculose no mundo, e cerca de 1,3 milhões de pesso-
as morreram em decorrência da doença. Em consonância 
com a Estratégia pelo Fim da Tuberculose da OMS, em 
2017, o Ministério da Saúde (MS), por meio da Coorde-
nação Geral do Programa Nacional de Controle da Tu-
berculose (CGPNCT), lançou o Plano Nacional pelo Fim 
da Tuberculose como Problema de Saúde Pública (Plano 
Nacional). O plano apresenta como metas reduzir os co-
eficientes de incidência da doença para menos de 10 ca-
sos e de mortalidade para menos de um óbito a cada 100 
mil habitantes até 2035. As estratégias de enfrentamento 
estão organizadas em três pilares: pilar 1– prevenção e 
cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose; 
pilar 2 – políticas arrojadas e sistema de apoio; e pilar 
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3 – intensificação da pesquisa e inovação.

 A tuberculose é uma doença infecciosa e transmis-
sível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que 
afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acome-
ter outros órgãos e sistemas.  A apresentação pulmonar, 
além de ser mais freqüente, é também a mais relevante 
para a saúde pública, pois é a principal responsável pela 
transmissão da doença. O principal reservatório da tuber-
culose é o ser humano. A tuberculose é uma doença de 
transmissão aérea, ou seja, que ocorre a partir da inalação 
de aerossóis. Ao falar, espirrar e, principalmente, ao tos-
sir, as pessoas com tuberculose ativa lançam no ar partí-
culas em forma de aerossóis que contêm bacilos, sendo 
denominadas de bacilíferas. As formas bacilíferas são, 
em geral, a tuberculose pulmonar e a laríngea. Calcula-
se que, durante um ano, numa comunidade, um indivíduo 
que tenha baciloscopia positiva pode infectar, em média, 
de 10 a 15 pessoas. Embora, o risco de adoecimento seja 
maior nos primeiros dois anos após a primeira infecção, 
uma vez infectada a pessoa pode adoecer em qualquer 
momento de sua vida. A transmissão da tuberculose é 
plena enquanto o indivíduo estiver eliminando bacilos. 
Com o início do esquema terapêutico adequado, a trans-
missão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 
15 dias de tratamento chega a níveis insignificantes. No 
entanto, o ideal é que as medidas de controle de infecção 
pelo M. tuberculosis sejam implantadas até que haja a 
negativação da baciloscopia. Crianças com tuberculose 
pulmonar geralmente são negativas à baciloscopia.

São considerados casos suspeitos todos os indivídu-
os com clínica sugestiva de TB pulmonar (tosse por 3 ou 
mais semanas, febre, perda de peso e apetite e RX suspei-
to) e paciente com imagem compatível com tuberculo-
se. São considerados pacientes confirmados por critério 
clínico laboratorial, critério clínico-epidemiológico. São 

Gráfico 6 – Gráfico 6 -Distribuição dos casos de tuberculose segundo faixa etária, em Santa 
Luzia – MG no período 2014 á 2018*.
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A caracterização dos casos de acordo com a faixa etá-
ria mostra uma ampla predominância na faixa etária foi 

a de 20 a 64 anos de idade para ambos os sexos, com um 
total de 327 casos ao longo da série histórica.
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considerados pacientes descartadoscasos suspeitos que, 
apesar de sintomatologia compatível, apresentam resul-
tados de exames laboratoriais negativos. Principalmente 
quando há a mudança de diagnóstico. 

A vigilância tem como objetivo reduzir a transmissão 
da tuberculose na população, identificando as possíveis 
fontes de infecção precocemente e introduzindo o trata-
mento adequado. Utiliza do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), notificando somente os 

casos confirmados, com o objetivo de registro e processa-
mento dos dados, fornecendo informações para analise do 
perfil da Tuberculose, facilitando a formulação e avaliação 
das políticas, planos e programas de saúde, contribuindo 
desta forma para a tomada de decisão em nível municipal, 
estadual e federal com vista a contribuir para a melhoria da 
situação de saúde da população. São notificados somente 
os casos confirmados:casos novos, recidivas, reingressos 
após abandono, pós-óbito e transferências.

Gráfico1 – Freqüência de casos novos (incidência) confirmados de tuberculose pulmonar 
em residentes de Santa Luzia no período de 2014 a 2018*; por 100.000 habitantes.
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Foram diagnosticados e registrados 327 casos novos 
no período de 2014 a 2018. A incidência aumentou e con-
vém ressaltar que a meta para eliminação da tuberculose 
como problema de saúde pública no Brasil é de <10 casos 
para cada 100 mil habitantes. Vale salientar que esse resul-

tado apenas será alcançado caso haja melhoria no cenário 
atual de alguns indicadores operacionais e epidemiológicos. 
Esses indicadores de monitoramento do controle da tuber-
culose refletem o desempenho dos serviços de saúde na 
qualidade do cuidado à pessoa com a doença.

Gráfico 2 – Óbitos por Tuberculose em Residentes de Santa Luzia no período de 2014 á 2018*.

Gráfico 3 – Situação de encerramento dos casos de tuberculose bacilíferos, em Santa Luzia - MG no período 
de 2014 á 2018*.
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Gráfico 4– Total de exame anti-HIV realizados entre 
os casos novos de tuberculose em Santa Luzia no perí-
odo de 2014 – 2018*.

Gráfico 5– Total de casos de co-infecção TB/ HIV em  
2014 a 2018*.
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Conforme dados da OMS, a tuberculose é a primei-
ra causa de óbito em pacientes portadores de AIDS. Para 
identificação precoce dos casos de HIV positivo torna-se 
importante a realização da testagem para o HIV em todos os 
pacientes com tuberculose, priorizando o teste rápido. Todo 
serviço de saúde que diagnostica e trata tuberculose, seja 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Policlínica, UPA ou 
uma equipe de Saúde da Família, deve estar preparado para 
oferecer a testagem para HIV, como também todo Serviço 
de Atenção Especializada/SAE deve solicitar a baciloscopia. 

A realização do teste anti-HIV deve ser garantida para 
todos os que consentirem, assim como, deve estar assegura-
do que os resultados sejam inseridos nos sistemas de infor-
mação.

No Município de Santa Luzia no período de 2014 
a 2017, tivemos um acréscimo na realização dos exames, 
passando de 48% para 61,17%, e uma coinfecção estável 
ao longo dos anos (Figura 4). Quanto menor o número de 
pacientes com TB que realizam o teste de HIV, maior a in-
certeza sobre a prevalência da coinfecção.
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