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RESUMO

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública, muitas pessoas morrem devido a essa infecção que apresenta incidência a nível 
mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde/OMS, estima-se que 8 milhões de pessoas estão infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis, 
o agente etiológico da tuberculose. O patógeno é transmitido por gotículas de saliva e o principal sintoma é a tosse. Condições desfavoráveis de 
vida como desnutrição, situação de rua, uso abusivo de drogas, privação de liberdade, morbidades como diabetes, HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana), colocam o indivíduo em maior vulnerabilidade ao adoecimento. No Brasil em 2018 foram diagnosticados 72.788 casos novos tendo 
como causa básica a tuberculose. Diante desse cenário, a atenção básica, em particular, a Estratégia da Saúde da Família(ESF), é imprescindível 
para acolher a pessoa com TB (Tuberculose) nos serviços de saúde. Nesse contexto, a Enfermagem tem importante atuação no processo 
assistencial ao portador bacilífero realizando as seguintes ações: consultas, solicitação de exames, orientações, pedido de medicamentos, 
inscrição de ficha social para o recebimento de cesta básica, visitas, ações educativas, dentre outras atribuições. No Maranhão, o Programa 
Nacional Contra Tuberculose juntamente com o Ministério da Saúde definiu como prioritários 11 municípios para intensificação das ações de 
controle. Dessa maneira, o objetivo desse estudo é analisar os casos de tuberculose no estado do Maranhão nos anos de 2014 a 2018. Trata-se de 
um estudo descritivo de caráter quantitativo, epidemiológico, retrospectivo, com base nos dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação), na plataforma do DATASUS, concernente aos agravos de Tuberculose diagnosticados e notificados em residentes do estado do 
Maranhão.  A coleta de dados foi feita por intermédio de tabuladores disponibilizados elo Ministério de Saúde: TABNET, permitindo acessibilidade 
nas seguintes variáveis sexo, idade, raça, escolaridade, zona de residência, forma clínica, populações vulneráveis, diagnóstico, tratamento, e 
situação de encerramento. Os dados coletados foram analisados no EXCEL, software Microsoft Office 2013, por meio de tabelas com frequência 
absoluta e porcentagem, e construção de gráficos. Não se submeteu ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pois foram utilizados dados 
secundários de domínio público, entretanto, obedeceu a Resolução Nº 510/16 que determina sobre pesquisas envolvendo seres humanos. No 
período estudado, o Estado do Maranhão, apresentou 11.354 casos de tuberculose notificados. Analisando as notificações ao longo dos anos 
avaliados, pode-se evidenciar que de 2014 a 2017 houve aumento anual no número de casos. Os anos que apresentaram maior e menor registro 
de diagnóstico de TB foram 2017 e 2018, com 2.489 e 1.952 casos, respectivamente. Pode-se constatar que a infecção investigada atinge 
predominantemente o sexo masculino (64,87%), idade de 20 a 39 anos (40,12%), raça parda (71,97%), com ensino médio (26,63%), residentes da 
zona urbana (70,48%). A forma clínica mais relevante foi a pulmonar (88,53%) e a população mais susceptível à TB compreende àqueles com 
alcoolismo (35,91%). O exame diagnóstico que obteve superioridade no resultado foi o teste rápido (90,1%) e grande parte da população 
bacilífera não concluiu o tratamento (73,1%) embora, se tenha constatado baixos percentis de resistência às drogas de primeira linha (variação 
entre 5 e 17%). A situação de encerramento da doença foi por cura com 81,95%. Diante desse exposto, conclui-se que a tuberculose é um 
problema persistente no estado do Maranhão. Portanto, torna-se necessário que os esforços intersetoriais da saúde se intensifiquem por meio de 
ações educativas, conscientizando a população maranhense da importância da efetivação do tratamento da tuberculose para redução desse 
problema de saúde pública.
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