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RESUMO

A tuberculose, doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo de Koch, afeta principalmente os pulmões, e também 
podem ocorrer em outros órgãos do corpo. É provavelmente a doença infecto-contagiosa que mais mortes ocasiona no Brasil. Estima-se ainda 
que aproximadamente 30% da população mundial esteja infectada, embora nem todos venham a desenvolver a doença. O bacilo de Koch é 
transmitido pelas gotículas eliminadas pela respiração, através de espirros e pela tosse. Tosse por mais de duas semanas, produção de catarro, 
febre, sudorese, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento são os principais sintomas da tuberculose pulmonar. Nos casos mais 
graves, o paciente pode apresentar escarro com sangue. A vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin) tem excelente eficácia na redução das formas 
mais graves da doença (tuberculose do sistema nervoso, pulmonar disseminada, óssea). A detecção precoce é muito importante para diminuir os 
casos de proliferação. É preciso dar início imediato do tratamento e avaliação dos contactantes. É imprescindível que o tratamento seja concluído 
para que não cause resistência dos bacilos aos medicamentos. Embora essa doença seja tão antiga que quase se confunde com a própria história 
do homem, mantém-se como importante problema de saúde pública. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde  (OMS) decretou estado de 
emergência mundial pelos altos índices de incidência e mortalidade existentes, principalmente em países com baixos níveis sócio-econômicos. 
Este estudo tem como objetivo caracterizar a população de pacientes acometidos por tuberculose nos anos de 2010 a 2015 no município de 
Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem metodológica quantitativa, que teve como cenário uma 
Policlínica Regional no Município de Niterói, Rio de Janeiro, próxima a uma comunidade com dificuldade de acesso a atendimento de saúde 
pública, sem estrutura de saneamento básico e com nivel sócio econômico baixo. A coleta de dados foi feita através de consultas ao livro de 
registros de pacientes do ano de 2010 a 2015 e comparados aos dados do DATASUS. Dos 186 casos registrados na policlínica em estudo, 
representou, aproximadamente, de 2 à 8% de todo o Estado, nos anos avaliados. Levando em consideração que esta policlínica é 1 entre 11 
policlínicas que prestam atendimento à tuberculose no Município, trata-se de um número significativo, uma vez que o município ostentou o 
maior Índice de desenvolvimento humano municipal do RJ. A maior parte dos pacientes (59,13%) são homen,s e o grupo etário de maior 
acometimento é o adulto entre 31 e 50 anos (43,54%), e 5,38% dos pacientes acometidos eram soropositivos para o vírus HIV. Dos pacientes 
acometidos, 50,53% concluíram o tratamento ou foram curados; 31,18% abandonaram o tratamento que tem duração de 6 meses. Este período 
prolongado leva muitas vezes o paciente ao abandono do tratamento.  Aproximadamente 5% dos pacientes foram a óbito, e 6,45% foram 
transferidos para outra unidade. Conclui-se que o número de pacientes acometidos por tuberculose na unidade pesquisada predomina no sexo 
masculino, em relação ao feminino. Casos de óbitos ocorrem com maior frequência com pessoas com mais de 60 anos. Não há casos de pessoas 
com menos de 11 anos com tuberculose registrada na unidade. Há uma maior prevalência de casos no ano de 2010 e com maior índice de 
abandono de tratamento e óbito no mesmo ano. Mesmo o número de abandono ao tratamento sendo menor do que ao número de tratamento 
concluído e de cura, ainda sim, esse índice é alto, por isso é preciso investir em atividades de educação em saúde para prevenção do 
acometimento, bem como atividades de orientação e conscientização para melhorar a adesão ao tratamento e evitar abandono. Neste sentido, 
faz-se necessárioa a atuação da enfermagem nas atividades de educação em saúde e prevenção de doenças na sociedade.
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