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Introdução: No Brasil, em 2013, foram diagnosticados 73.692 novos casos de 
tuberculose (TB), com coeficiente de incidência no sexo masculino duas vezes 
maior que no feminino. Objetivo: Comparar os casos novos de TB das capitais, de 
acordo com a variável “sexo”, quanto aos encerramentos segundo o nível de 
atenção dos serviços de saúde de acompanhamento. Método: Estudo transversal 
dos casos novos de TB diagnosticados em 2013, nas 27 capitais brasileiras, 
excluídos aqueles com resultado positivo para HIV. A partir do campo da ficha de 
investigação de TB que indica a unidade que acompanhou o caso, foi realizado um 
relacionamento entre as bases de dados do Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose e a classificação dos estabelecimentos de saúde segundo nível de 
atenção feita pelos Programas Municipais e Estaduais de Controle da TB. As 
proporções segundo nível de atenção e sexo foram comparadas pelo teste qui-
quadrado com nível de significância de 5%. Resultados: Em 2013 foram 
diagnosticados nas capitais 24.428 casos novos de TB sem coinfeção com HIV, 
36,3% eram mulheres e 63,7% homens. Entre as mulheres, 72,6% curaram, entre 
os homens 64,4% (p<0,001). Quanto ao nível de atenção da unidade de 
atendimento, 68,5% das mulheres foram atendidas na atenção primária, 12,7% na 
secundária e 18,9% na terciária; entre os homens 69,6%, 10,7% e 19,7% 
respectivamente (p<0,001).  Os homens tiveram menor percentual de cura em todos 
os níveis de atenção (71,6% na primária, 67,6% na secundária e 38,4% na terciária) 
quando comparados com as mulheres (respectivamente 78,1%, 75,8% e 53,2%, 
p<0,001). Discussão: Os indicadores apontam menor sucesso de tratamento de TB 
em homens, independentemente do nível de atenção em que foram acompanhados. 
O achado pode indicar a presença de barreiras de acesso a serem investigadas - 
sejam organizacionais, financeiras, de informação ou culturais - que atinjam de 
modo diferente homens e mulheres.  
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