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Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar os casos de tuberculose notificados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), na cidade de Mossoró, 

Rio Grande do Norte. Foi realizada pesquisa descritiva e documental com abordagem 

quantitativa; a partir dos dados das fichas do SINAN, do período de 2008 a 2010. Os dados 

foram analisados a partir do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows, versão 16.0. Foi observado que existe uma predominância na ocorrência da 

tuberculose para o sexo masculino (63,6% das notificações); quanto à idade, 38,6% dos casos 

estavam na faixa etária de 40 a 59 anos. Quanto à procedência, 87,7% dos pacientes residiam 

na zona urbana do município; em 23,7% dos casos a escolaridade registrada é da 1ª à 4ª 

série do ensino fundamental; 93,7% das notificações correspondem à tuberculose em sua 

forma pulmonar; 78,5% são de casos novos. Os exames diagnósticos mais realizados foram a 

radiografia do tórax e a baciloscopia de escarro; a sorologia de HIV foi solicitada em  51% dos 

casos. Conclui-se que essa doença acomete principalmente o adulto jovem, da zona urbana 

e com baixa escolaridade. O perfil da tuberculose evidencia a necessidade de diversificar as 

ações de prevenção e controle no nível local.

Palavras-chave: Tuberculose. Doenças transmissíveis. Epidemiologia.
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TUBERCULOSIS CASES OF NOTIFIED IN SINAN

Abstract

The Information System for Notifiable Diseases (SINAN) consists of a management 

instrument of the Unified Health System, able to support actions on the prevention and 

control of diseases which are compulsorily notifiable. Thus, this system needs to be fed with 

reliable sources of data. Among the diseases that require a database to support the prevention 

and control, tuberculosis stands out by its magnitude and prevalence. The objective was to 

evaluate the completeness and correct completion from reporting/investigation of tuberculosis. 

Descriptive and documental study with a quantitative approach; the reporting/investigation 

records of SINAN were surveyed for the municipality of Mossoró (RN), in the 2009–

2010 period. It was used the kappa coefficient to assess the records. An improvement in the 

evaluation of data was observed when viewed in its entirety. Some fields remain in the median 

rating, and even with a smaller coefficient. Evaluation through this coefficient contributed 

to detect improvements in the production of the records in their entirety, but we must undertake 

detailed analyzes that meet the needs of the evaluated context, especially in order to detect the 

behavior of the disease and the possible weaknesses in detecting and treating actions.

Keywords: Tuberculosis. Communicable diseases. Epidemiology.

CASOS DE TUBERCULOSIS NOTIFICADOS EN SINAN

Resumen

El Sistema de Información de Enfermedades de Declaración Obligatoria 

(SINAN) consiste en un instrumento de gestión del Sistema Único de Salud, capaz de apoyar la 

prevención y control de enfermedades sujetas a declaración obligatoria. Por lo tanto, este sistema 

necesita ser alimentado con fuentes confiables de datos. Entre las enfermedades que requieren 

una base de datos para apoyar la prevención y el control, la tuberculosis se destaca por su 

magnitud y prevalencia. El objetivo fue evaluar la integridad y la correcta cumplimentación de 

informes/investigación de la tuberculosis. Estudio descriptivo y documental con un enfoque 

cuantitativo; los registros de información/investigación de SINAN fueron encuestados para el 

municipio de Mossoró (RN), en el período 2009-2010. Se utilizó el coeficiente kappa para evaluar 

los expedientes. Se observó una mejora en la evaluación de los datos cuando se ve en su totalidad. 

Algunos campos se mantienen en la calificación media, y incluso con un menor coeficiente. 
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La evaluación a través de este coeficiente ha contribuido a detectar mejoras en la producción de 

los registros en su totalidad, pero hay que realizar análisis detallados que satisfagan las necesidades 

del contexto evaluado, sobre todo con el fin de detectar el comportamiento de la enfermedad y 

las posibles debilidades en la detección y el tratamiento de acciones.

Palabras clave: Tuberculosis. Enfermedades transmisibles. Epidemiología.

INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) emerge no século XXI como uma das doenças infecciosas 

mais antigas que assolam a humanidade. Apesar de ser conhecida há mais de meio século e 

de ser vulnerável ao tratamento medicamentoso, a TB ainda é considerada um dos principais 

agravos à saúde a ser enfrentado em âmbito global.1

Em escala mundial, a taxa de incidência de TB apresenta reduções 

significativas ao longo dos últimos dez anos, entretanto, essa redução por si só não 

significa que a doença está sob controle. A coinfecção TB-AIDS e a emergência da TB 

multirresistente (TBMR) fazem da TB uma preocupação atual, que precisa ser enfrentada 

em todos os níveis do sistema de saúde.1

A prevalência da enfermidade em nível mundial está relacionada à desigualdade 

social, à pobreza, ao crescimento populacional e seus movimentos migratórios; e ainda, ao 

envelhecimento da população, à epidemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV)/AIDS 

e às dificuldades de operacionalização dos programas de prevenção e controle da TB.2

Dos 22 países responsáveis por 82% do total de casos de TB no mundo, o 

Brasil ocupa o 17º lugar, sendo que a cada ano são notificados aproximadamente 85 mil 

casos de tuberculose, dos quais 71 mil são casos novos, levando a óbito cerca de cerca de 

4.600 pessoas anualmente.3

No Brasil, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é um 

componente integrante da Vigilância à Saúde, responsável pelo registro dos casos suspeitos, 

em investigação e confirmados de TB.4 

O SINAN possui uma base de registros que é a principal fonte de dados da 

Vigilância Epidemiológica da TB nas instâncias federal, estadual e municipal. A partir desses 

dados, tem-se o perfil da TB em cada município e nas unidades federativas do país.4

A prevalência da TB possui características peculiares em cada região do país. 

Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), as Regiões Norte e Nordeste ainda estão entre 

aquelas com as maiores taxas de incidência. 
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Dentre os estados da Região Nordeste, destaca-se o Estado do Rio Grande 

do Norte (RN), que no ano de 2009 apresentou uma incidência de 32,08 casos e uma 

taxa de mortalidade de 1,5 para cada 100.000 habitantes. Os três maiores municípios do 

Estado (Natal, Mossoró e Parnamirim) detêm 59,1% dos casos confirmados, sendo que 

dentre esses, o município de Mossoró ocupa o segundo lugar. No ano de 2011, a taxa de 

prevalência subiu para 33,7 para cada 100.000 habitantes.5

Partindo desse contexto, este estudo teve por objetivo analisar e elaborar 

o perfil dos casos de TB a partir das notificações do SINAN. Considerando a meta da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) na Alianza Alto a la Tuberculosis “... de reducir a la 

mitad, para 2015, las tasas de prevalencia y mortalidad de la TB de 1990”,1 a relevância 

deste estudo consiste na elaboração de um perfil dos casos confirmados, que seja capaz 

de orientar as ações de prevenção e controle da doença ao nível local. 

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo e documental, com abordagem quantitativa, 

desenvolvido junto ao Departamento de Vigilância à Saúde da Gerência Executiva da 

Saúde, no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Desde o ano de 1990, o referido 

município é considerado prioritário para o controle da TB, porém, efetivamente não tem 

alcançado as metas pactuadas quanto à detecção dos casos e quanto ao encerramento 

dos casos por cura.6

A população do estudo considerou os casos notificados no SINAN no período de 

2008 a 2010; nesse intervalo foram realizadas 337 notificações, sendo que 316 constituíram a 

amostra desta pesquisa.

Como critério de inclusão foi adotado o registro do resultado (positivo ou 

suspeito) da realização de pelo menos um dos exames preconizados pelo MS do Brasil 

para confirmação diagnóstica da TB: baciloscopia de escarro e/ou de outro material; e/ou 

cultura do escarro e/ou de outro material; e/ou histopatológico; e/ou radiografia do tórax.

Foram excluídos os casos que apresentaram todos os campos referentes aos exames 

de confirmação diagnóstica não preenchidos, ou registrados na condição “em andamento”.

Para coleta dos dados nas fichas de notificação foi elaborado um formulário 

semiestruturado dividido em duas partes. A primeira parte se refere aos dados 

sociodemográficos e econômicos: idade, sexo, procedência, escolaridade e ocupação. 

A segunda parte contempla informações sobre a doença: data da notificação, forma da TB, 

tipo de entrada, baciloscopia de escarro, baciloscopia de outro material, cultura de escarro, 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.37, n.4, p.869-880 

out./dez. 2013 873

cultura de outro material, histopatológico, raio X de tórax e  realização de sorologia para 

detecção do HIV.

Foi construída uma planilha eletrônica no programa Excel, onde os dados foram 

tabulados, possibilitando sua análise a partir do programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 16.0.

Para a coleta de dados das Fichas de Notificação/Investigação para TB do 

SINAN foi solicitado o Termo de Fiel Depositário junto à Coordenação do Programa de 

Controle da Tuberculose (PCT). O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e aprovado sob o Parecer 

nº 09144219-2, de 28 de julho de 2009, atendendo à Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quanto à idade, os casos notificados se concentraram nas faixas etárias de 

40 a 59 anos (38,6% das notificações) e de 20 a 39 anos (37,7% das notificações); estas 

faixas etárias correspondem à vida adulta onde temos a maior parte das pessoas em idade 

economicamente ativa; um grupo populacional a quem os serviços de saúde efetivamente 

destinam poucas ações de prevenção e de promoção da saúde. Assim, sua ida a um serviço 

de saúde é motivada em geral quando se tem uma doença instalada.

Essa situação pode ainda favorecer a propagação da doença no âmbito familiar 

e nos ambientes de trabalho, uma vez que o paciente bacilífero sem tratamento dissemina 

o bacilo entre todas as pessoas com quem mantém contato prolongado. Para a OMS, esse 

contexto exige uma articulação intersetorial entre políticas públicas de áreas distintas, assim 

como de políticas dentro do próprio sistema de saúde como, por exemplo, entre a Atenção 

Primária à Saúde (APS) e a saúde do trabalhador. E assim, 

mejore la formulación y aplicación de estrategias integrales de salud 
pública dirigidas al control de la tuberculosis, a través de la asignación de 
los recursos, compartiendo experiencias y desarrollando herramientas 
de evaluación.7 

Há uma maior incidência de TB na população do sexo masculino, 

representando 63,6% dos casos notificados. Embora cientificamente esse dado não tenha 

ainda uma explicação causal, essa tendência pode ter relação com a maior exposição do 

homem fora do lar; e ainda, pelo fato de que, culturalmente, o homem recorre menos aos 

serviços de saúde. Outro fenômeno relacionado a esse achado é a iniquidade de gênero, 
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onde as mulheres assumem em geral uma dupla jornada de trabalho, limitando o tempo para 

procurar os serviços de saúde.8

Percebe-se um discreto aumento nas notificações para o sexo feminino ao se 

comparar os casos notificados ao longo dos anos. Tem-se: 36 casos em 2008 (32,43% do 

total de casos notificados no ano); 37 casos em 2009 (35,92% do total de casos notificados 

no ano) e 42 casos em 2010 (41,18% do total de casos notificados no ano). Esse aumento 

pode estar relacionado à demora na detecção e no tratamento dos casos no sexo masculino, 

pois a disseminação do bacilo no ambiente familiar e de trabalho está relacionada a uma 

convivência íntima e prolongada. Essa condição implica em uma maior possibilidade de 

transmissão implicando na necessidade de investigar os comunicantes mais próximos no 

rastreamento da doença.9

Na infância, principalmente em crianças com menos de 3 anos, a TB em geral é 

clinicamente mais grave do que nos adultos; comparativamente, ocorre maior porcentagem 

de acometimento extrapulmonar e formas disseminadas nessa faixa etária.10

De acordo com a projeção do MS, 15% dos casos da doença se encontram 

na faixa etária de menores de 15 anos.3 Nesta pesquisa, identificou-se que a notificação 

dos casos de TB na faixa etária de 0 a 19 anos se encontra abaixo dessa projeção, 

representando 8,2% dos casos notificados no período estudado. Existem dificuldades 

inerentes ao diagnóstico da TB em crianças, pois, além da obtenção de uma amostra de 

escarro ser difícil, em geral a TB na criança é abacilífera. Essas condições favorecem 

a ocorrência de casos de TB não diagnosticados ou ainda de casos cujo diagnóstico será 

realizado tardiamente.10

O MS elaborou um sistema de pontuação para avaliação e diagnóstico da 

TB em crianças e adolescentes (0 a 14 anos). Esse recurso tem seus resultados preditivos 

validados, no qual os parâmetros usados são: quadro clínico-radiológico, contato com adulto 

tuberculoso, prova tuberculínica e estado nutricional. Trata-se de um recurso a ser empregado 

com maior ênfase nos municípios prioritários para o controle da TB, sendo imprescindível a 

capacitação dos profissionais que atuam nos serviços onde a investigação da TB é integrada às 

demais atividades de prevenção e controle.11 

Quanto à procedência, a maioria dos casos da doença (87,7%) é oriunda da 

zona urbana. A TB tem relação direta com as condições de vida, destacando o papel dos 

indicadores de desigualdade social na ocorrência da doença, que tem se estabelecido de 

forma assustadora nos países subdesenvolvidos. Dessa forma, a distribuição da doença é 
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influenciada por fatores como a extensão territorial, o crescimento populacional desordenado 

e a concentração populacional nas periferias das cidades.2

Faz-se necessária uma investigação acerca da diferença entre as quantidades de 

casos notificados nas zonas rural e urbana, uma vez que a baixa porcentagem proveniente da 

zona rural pode ser decorrente da dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Quanto à escolaridade, 23,7% dos casos notificados cursaram apenas entre 

a 1ª e a 4ª série do ensino fundamental; e 16,1% foram registrados como analfabetos. 

O baixo nível de escolaridade tem repercussões no entendimento acerca da doença e na 

adesão ao tratamento e às medidas de controle. Essa condição pode interferir também 

na adesão ao tratamento, tendo em vista o acesso aos medicamentos e a realização dos 

exames de controle, sua duração e os possíveis efeitos adversos das drogas; é comum 

ainda a associação com as poucas informações recebidas por parte dos profissionais que 

acompanham esses pacientes.12

O adoecimento pela TB acarreta mudanças na vida social, no contexto 

familiar e profissional do paciente. Estas mudanças devem ser identificadas pelo serviço de 

saúde, cabendo aos profissionais elaborar estratégias para abordá-las e proporcionar o apoio 

necessário para o seu enfrentamento.  A criação de vínculos entre a equipe e os pacientes 

favorece esse enfrentamento.12

O abandono do tratamento também está relacionado à escolaridade dos 

pacientes, e tem sido frequente mente descrito como importante fator que favorece o 

aparecimento de cepas de bacilos multirresistentes; e como maior obstáculo para o controle e 

eliminação da doença no campo da saúde pública.1

Quanto ao tipo de entrada, os casos notificados foram distribuídos da seguinte 

maneira: 78,5% foram registrados na condição de casos novos; 9,5% foram registrados 

como recidiva; e 7,6% como reingresso. Somando-se os casos de recidiva e reingresso, 

temos um percentual de pacientes (17,1%) que já se submeteram a um tratamento anterior. 

Portanto, são situações que passam a merecer um acompanhamento diferenciado, e 

inclusive uma investigação acerca da possível ocorrência de TBMR.

No Brasil, 90% dos casos de TB são da forma pulmonar; uma vez que a 

contaminação e a disseminação da TB ocorre a partir desta forma da doença, há uma 

tendência em investigar essa forma da doença em detrimento das formas extrapulmonares.6 

Os dados revelam que no município pesquisado há uma predominância 

da TB pulmonar (93,7%) em relação às formas extrapulmonares, que correspondem 

a 5,3% dos casos notificados. Os casos com diagnóstico simultâneo das duas formas 
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correspondem a 1% do total de casos notificados. No Estado, nos anos de 2008 e 2009, 

as formas extrapulmonares foram responsáveis respectivamente por 52,1 e 57% do total 

dos casos confirmados.6

Os exames mais utilizados para o estabelecimento do diagnóstico foram a 

radiografia de tórax (realizado em 86,7% do total dos casos notificados) e a baciloscopia de 

escarro (realizada em 84,2% dos casos notificados).

Na investigação da TB, a radiografia deve ser solicitada para todos os pacientes 

com suspeita clínica da doença. Esse exame é útil na investigação dos casos suspeitos e dos 

seus contatos; permite a diferenciação entre a doença em atividade e as sequelas da doença 

em fase anterior. Quando há associação com outros fatores, como o tabagismo, a radiografia 

auxilia ainda na investigação de outras doenças que podem cursar com a TB, como câncer 

e pneumonia, por exemplo.3 Entretanto, sua interpretação precisa considerar que diferentes 

achados radiológicos podem sugerir tanto a doença em atividade como lesões decorrentes da 

própria TB, ou até mesmo outras doenças.3 Neste estudo, 81% dos exames de radiografia do 

tórax foram registrados como suspeitos para TB.

A baciloscopia de escarro é um exame primordial para a detecção da TB. 

Segundo o MS, cerca de 60% dos casos de TB pulmonar são bacilíferos. Quando a 

baciloscopia é realizada atendendo aos critérios que asseguram sua qualidade, é possível 

detectar de 60 a 80% dos casos de TB pulmonar. Esse exame deve ser realizado pelo 

menos duas vezes, uma por ocasião da consulta onde foi identificado um paciente 

suspeito, e outra, independentemente do resultado da primeira, na manhã do dia 

seguinte. Há ainda a recomendação de que, nos casos em que há indícios clínicos e 

radiológicos de suspeita de TB e as duas amostras do exame apresentem resultado 

negativo, amostras adicionais devem ser solicitadas.3

Neste estudo, identificou-se que 84,2% dos pacientes notificados foram 

submetidos ao exame do bacilo de Koch (BK); desses, 52,2% apresentaram resultado 

positivo. Considerando que 90% dos casos de TB são da forma pulmonar, e desses, 60% 

terão exame de escarro positivo para o BK,3 faz-se necessária uma averiguação acerca 

desse resultado.

Vários fatores podem limitar a realização do exame de BK, tais como: os custos 

com o deslocamento do paciente até um posto de coleta; a demora em se obter o resultado; 

e a ausência de uma amostra de escarro considerada satisfatória pelo laboratório. Mesmo 

assim, o BK deve ser priorizado diante do seu baixo custo e dos custos operacionais para 
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implantação da coleta; e ainda, pela possibilidade de se obter o resultado no mesmo dia em 

que o paciente foi abordado.1,3

Sabe-se que em alguns casos não haverá produção de escarro ou, mesmo 

estando com a doença em atividade, o exame de BK será negativo. Essas situações exigem a 

adoção dos parâmtetros clínicos e epidemiológicos na abordagem do caso suspeito.

O exame de cultura é uma alternativa para a confirmação laboratorial da TB, 

mas não deve ser o único condicionante para se tomar a decisão acerca do diagnóstico.3 

Na forma pulmonar da TB com baciloscopia negativa, a cultura do escarro pode 

aumentar em até 30% o diagnóstico bacteriológico da doença, e é indicada para suspeitos de 

TB com dificuldade de obtenção da amostra, como crianças, por exemplo.10 Identificou-se 

que a cultura de escarro não foi realizada em 85,8% dos casos notificados.

Outros exames diagnósticos estão sendo inseridos na abordagem do paciente 

com suspeita de TB: a broncoscopia com coleta de amostra de lavado broncoalveolar e/ou 

biópsia transbrônquica. Sua eficácia tem sido comprovada nos casos onde o paciente não é 

bacilífero, chegando a possibilitar o diagnóstico da TB em sua forma pulmonar em 44% dos 

pacientes submetidos a esses exames.13

Além da baciloscopia, da radiografia e da cultura do escarro, a avaliação 

clínica por meio de um escore padronizado é uma alternativa para avaliar casos 

suspeitos e iniciar o tratamento. Esse escore é baseado em sintomas clínicos da TB (tosse, 

hemoptise, perda de peso, dor torácica) e seus resultados possuem boa relação com os 

relatos da literatura.11

Quanto maior o tempo decorrido entre o aparecimento dos sintomas da 

TB, o diagnóstico e o início do tratamento, maiores serão a propagação da doença 

por parte do paciente bacilífero, o aumento da mortalidade e a ocorrência das formas 

graves da doença.12

Para a OMS, a forma como os serviços de saúde se organizam para 

atender os casos suspeitos de TB é determinante para o êxito do tratamento e para o 

controle da disseminação do bacilo. Desde que se assegure um diagnóstico correto e um 

acompanhamento efetivo, não importando para isso o método adotado.1,7

Considerando o princípio da descentralização das ações e serviços no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso aos métodos de diagnóstico da TB deve ser 

assegurado em uma área de abrangência o mais próxima possível do paciente. Embora se 

trabalhe com a demanda espontânea, a busca ativa de sintomáticos respiratórios precisa estar 

articulada às ações desenvolvidas pelos profissionais da APS.1,7 
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A sorologia para detecção do HIV foi solicitada em 51% dos casos; desse total, 

6,0% tiveram resultado positivo, 16,5% negativo e 28,5% estavam registrados na condição 

“em andamento”. Segundo as notificações, 44,9% não realizaram o exame, e 4,1% das 

notificações não apresentavam registros. Estima-se que, no Brasil, embora a oferta de testagem 

de HIV seja de aproximadamente 70% dos casos, apenas 50% dos casos tem acesso ao seu 

resultado em momento oportuno, com uma prevalência de positividade em torno de 15%.3 

A TB é sabidamente mais difícil de ser diagnosticada nos indivíduos infectados pelo HIV.14 

E, considerando ainda sua condição imunológica, faz-se necessário o empenho em detectar 

precocemente a TB em pacientes com o HIV. 

A elevação das taxas de coinfecção pelo HIV e bacilo da TB impõe desafios 

que limitam a redução da incidência de ambas as infecções.14 Deve-se atribuir uma maior 

atenção aos pacientes coinfectados por TB/HIV, dada a gravidade da ocorrência simultânea 

dessas morbidades, uma vez que no ano de 2008 a TB foi a primeira causa de morte dos 

pacientes com AIDS.3

As diretrizes da OMS e o Plano Nacional de Controle da Tuberculose 

recomendam que todos os pacientes diagnosticados com TB sejam submetidos à investigação 

sorológica para o HIV.1,3

CONCLUSÃO

Conforme dados do SINAN, a TB em Mossoró, Rio Grande do Norte, acomete 

essencialmente o adulto jovem, economicamente ativo, do sexo masculino, procedente da 

zona urbana da cidade e com baixa escolaridade. O diagnóstico é realizado na maior parte 

dos casos por meio do exame de radiografia do tórax, seguido da baciloscopia de escarro. 

Há uma maior prevalência da forma pulmonar da TB; as formas 

extrapulmonares e a TB em crianças não estão dentro das projeções do MS e da OMS; o que 

não significa que não estejam presentes no referido contexto. A investigação para detectar 

a coinfecção TB/HIV não é efetivada na totalidade dos casos notificados, contrariando as 

recomendações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose e da OMS.

Embora o estudo tenha como fonte de dados os casos notificados em anos 

anteriores, considera-se que pesquisas desta natureza podem contribuir para a compreensão 

epidemiológica da doença. 

A construção de um perfil dos casos notificados possibilitou a identificação 

do comportamento da TB no contexto pesquisado, bem como a visualização de lacunas 

assistenciais que comprometem a efetividade das ações de prevenção, controle e tratamento.
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