
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CDS - CÂMARA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ( PÔSTER )

NOME: KARINE VILELA NASCIMENTO

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE PASSOS (MG) NO PERÍODO DE 2006 A 2015

AUTORES: MARIA AMBROSINA CARDOSO MAIA, KARINE VILELA NASCIMENTO, KARINE VILELA NASCIMENTO, MARIA AMBROSINA CARDOSO MAIA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: TUBERCULOSE, EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA.

RESUMO

A tuberculose é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma emergência global apesar de ser uma doença curável. Segundo o Relatório Global de Tuberculose, havia

no mundo em 2014 uma estimativa de 9.6 milhões de novos casos de Tuberculose, além de 1,5 milhões de mortes causadas pela doença, tais índices são considerados

inaceitáveis. Dessa forma, é importante observar o comportamento da doença para que soluções possam ser propostas para a diminuição de seu índice e de sua gravidade. A

presente pesquisa busca identificar o perfil dos portadores de tuberculose notificados no município de Passos (MG), no período de 2006 a 2015. Trata-se de um  estudo do tipo

descritivo, documental, com a abordagem quantitativa. Após parecer favorável do Comitê de Ética da FESP sob nº 1.603.232 fez-se um levantamento no banco de dados da

Secretaria de Estado da Saúde das fichas de notificação compulsória cadastradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Levantou-se 190 casos de

tuberculose no município de Passos neste período estipulado de 10 anos. Desse total 71% são do sexo masculino e 29% do sexo feminino, 55% de raça branca e 44,21% estão

entre 21 e 40 anos. Observou-se que 8,42% eram analfabetos, 13,68% constava como educação ignorada ou em branco, 31,05% tinham 1º grau incompleto, 26,84% possuíam

1º grau completo, 8,95% com 2º grau completo,6,84% 2º grau incompleto,3,68% apresentavam educação superior completa e 0,53% com educação superior incompleta. Como

agravos preocupantes da doença, constatou-se a existência de 14 casos com AIDS, além da quantidade elevada de casos que apresentam fatores como alcoolismo, tabagismo,

uso de drogas ilícitas, doenças mentais e outros. Mais da metade dos casos cumpriram o tempo recomendado de seis meses de tratamento com o uso da rifampicina,

pirazinamida,etambutol e isoniazida. Conclui-se que em Passos o perfil epidemiológico da tuberculose é semelhante ao apresentado em pesquisas a nível nacional e internacional
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