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Editorial 
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta 

prioritariamente os pulmões. Anualmente, são notificados cerca de 10 milhões 

de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a 

óbito. 

No Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública. A cada ano, 

são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes 

em decorrência da doença.  

Tendo em vista a nova era para o controle da tuberculose, a Organização 

Mundial de Saúde redefiniu a classificação de países prioritários para o período 

de 2016 a 2020. Essa nova classificação é composta por três listas de 30 

países, segundo características epidemiológicas: 1) carga de tuberculose, 2) 

tuberculose multidrogarresistente e 3) coinfecção TB/HIV. Alguns países 

aparecem em mais de uma lista, somando assim, um total de 48 países 

prioritários para a abordagem da tuberculose. O Brasil se encontra em duas 

dessas listas, ocupando a 20ª posição na classificação de carga da doença e a 

19ª quanto à coinfecção TB/HIV. Vale destacar que os países que compõem 

essas listas representam 87% do número de 

casos de tuberculose no mundo. 

A tuberculose tem cura e o tratamento é 

gratuito e disponível no Sistema Único de 

Saúde. Inclusive, a vacina BCG, 

administrada logo após o nascimento, 



previne contra as formas graves da doença na infância, mas não impede o 

adoecimento em outra fase da vida. Para êxito no tratamento, é importante que 

o paciente tome os medicamentos de forma regular e no tempo previsto. 

O abandono do tratamento é um dos principais desafios para o controle da 

tuberculose. Trata-se de uma situação grave e pode levar o doente à morte; 

além de manter a transmissão da doença e ocasionar o aparecimento de 

bactérias mais resistentes. Por outro lado, a pessoa em uso correto dos 

medicamentos não transmite a doença após 15 dias de tratamento, 

aproximadamente. 

 
Ações desenvolvidas no município de Tupaciguara para o controle da 
Tuberculose 
Em comemoração ao dia mundial de controle à tuberculose, as equipes das 

cinco unidades de saúde desenvolveram ações educativas. Estas ações foram 

desenvolvidas nas salas de esperas de cada unidade, aproveitando a presença 

dos usuários que lá aguardavam por atendimento. 

 
As ações educativas abordaram as seguintes questões: 

 
1) Introdução (o que é tuberculose) 

2) Como se previne a tuberculose 

3) Como se trata a tuberculose 

4) Como se pega a tuberculose 

5) Como se sabe se alguém está com tuberculose 

6) Onde procurar atendimento 



 
O município também está atento ao combate à tuberculose através da 

vacinação sistemática, principalmente entre as crianças menores de um ano.  

A vacina BCG previne principalmente as formas graves da doença, como 

meningite tuberculosa e tuberculose miliar (espalhada pelo corpo). 

A vacina é indicada de rotina a partir do nascimento até os 05 anos de idade. 

Outras recomendações são pessoas de qualquer idade que convivem com 

portadores de hanseníase (lepra); estrangeiros ainda não vacinados e que 

estejam de mudança para o Brasil. 

Resultados da prevenção no Brasil e no mundo: 
A vacina BCG não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose 

pulmonar, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves 

da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (forma 

disseminada). 

No Brasil, embora a incidência de tuberculose pulmonar venha aumentando, 

quase não são mais registradas as formas graves da doença. Outro exemplo 

da importância da vacinação foi o aumento do número de casos de tuberculose 

em crianças, registrado quando a Suécia suspendeu a vacinação de rotina. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, nos países onde a 

tuberculose é frequente e a vacina integra o programa de vacinação infantil, 

existam mais de 40 mil casos anuais de meningite tuberculosa. Impacto como 

este depende de alta cobertura vacinal, razão pela qual é tão importante que 

toda criança receba a vacina BCG. 

A seguir abordaremos a série histórica de vacinas BCG aplicadas no município 

entre os anos de 2012 a 2017. 



 
FONTE:	SI-PNI-	Sistema	de	Informação	Do	Programa	Nacional	de	Imunização.	Dados	01/01/2012	até	17/11/2017.	

 

 

Essa grande variação no número de doses aplicadas deve-se ao fato de uma 

população flutuante numerosa no município, o que acarreta aumento e 

diminuição drástica de crianças moradoras no município.  

Outro fator com grande influência na diminuição das doses aplicadas foi a 

suspensão dos partos no município.  

 

Gráfico com série histórica dos casos confirmados de Tuberculose entre 
os anos de 2012 a 2017 no município de Tupaciguara. 
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	 	 	 	 	 			 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Notificação	 02	 04	 03	 00	 10	 07	

Cura	 01	 04	 03	 00	 07	 00	

Abandono	 01	 00	 00	 00	 02	 02	

Contatos	Examinados	 10	 06	 08	 00	 66	 33	

Em	Tratamento	 00	 00	 00	 00	 00	 03	

Transferência	 00	 00	 00	 00	 00	 02	

Óbito	por	outras	causas	 00	 00	 00	 00	 01	 00	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	FONTE:	SINAN-	Sistema	de	Informação	de	A	1	

	

No gráfico podemos notar um grande aumento de casos notificados nos anos 

de 2016 e 2017, como também o aumento do abandono ao tratamento. 

Esse aumento se deve à busca ativa realizada pelas equipes de saúde em toda 

a população e no Presídio Municipal, onde foi realizada a baciloscopia de todos 

os casos suspeitos e consequentemente o diagnóstico e notificação de novos 

casos. 
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 Já o aumento ao abandono cresceu entre usuário de drogas que não 

aceitaram o tratamento. 
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