
 

 

 

Vigilância Epidemiológica: ferramenta de gestão para o Programa 
de Controle da Tuberculose. 
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A Tuberculose-TB foi decretada pela Organização Mundial de Saúde como 
enfermidade reemergente desde 1993. A TB é uma doença grave, de difícil 
controle, merecendo atenção das autoridades políticas, dos serviços de saúde da 
população A TB no Ceará apresenta uma tendência de declínio na taxa de 
incidência, apesar dessa diminuição, não estamos buscando os sintomáticos 
respiratórios em nossa população. Dada a importância da tuberculose no Estado, 
este estudo visa analisar aspectos epidemiológicos e operacionais da TB no 
Ceará, no período de 2005 a 2015.Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo 
retrospectivo e descritivo de uma série histórica de casos de TB. Utilizou-se o 
banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Estado. 
Foram analisadas variáveis: incidência TB de todas as formas, teste HIV, 
coinfecção TB/HIV, cultura nos casos de retratamento, cura, abandono e 
mortalidade. Na série histórica de 2005 a 2015, mostra declínio nas taxas de 
incidência de 49/100000hab (2005) para 38.4/100000hab (2010). A realização do 
teste HIV (2005) era de16,8% e no ano de 2015 dados parciais 53,9% sendo 
8,2% coinfectado. A cultura nos casos de retratamento passou de 19,5% (2005) 
para 27,7% (2015). O abandono, em 2005 era de 8,3% e em 2015 apresenta 
8,7%. A cura passou de 77% (2005) para 20,5% em dados parciais de 2015.  A 
taxa de mortalidade por tuberculose diminuiu no período de 2005 a 2014, 
passando de 2,9/100mil hab (2005) para 2,3/100mil hab (2015). Apesar da 
diminuição da taxa de incidência, o Ceará tem abandono acima do parâmetro 
aceitável pelo Ministério da Saúde que é de 5% e a cura abaixo do parâmetro 
preconizado no mínimo 85%. Conclui-se, portanto, que se faz necessário 
monitorar mensalmente indicadores epidemiológicos de tuberculose registrados 
no SINAN, através de uma supervisão direta e indireta objetivando programar 
ações eficazes e efetivas para o controle desse agravo e proporcionando, 
portanto, uma boa gestão do programa. 
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