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O Diabetes Mellitus (DM) aumenta o risco de desenvolvimento de Tuberculose 
(TB), e apesar de um decréscimo, inclusive no Brasil da taxa de incidência nos 
últimos anos, quanto ao número absoluto de casos de TB, a prevalência de DM 
no mundo é projetada para dobrar em 2035, diante disso, o objetivo do estudo 
foi analisar os casos de TB e sua associação com o DM referido nos 
municípios prioritários do estado do Paraná. Estudo epidemiológico transversal, 
com população composta pelos casos de TB que apresentaram DM referida 
associada, nos municípios de Almirante Tamandaré, Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Londrina, Paranaguá, Pinhais e Piraquara, notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) entre os anos de 2010 a 2014 
(ano de referência para os municípios prioritários), residentes nos municípios 
de estudo, com idade igual ou superior a 18 anos. Técnicas de análise 
descritiva foram utilizadas para analisar a prevalência de DM entre os casos de 
TB notificados. Para identificar as características (sócio demográficas: raça/cor, 
idade, sexo, escolaridade; clínicas: forma clínica, HIV, aids, tipo de tratamento, 
tempo de tratamento, desfecho do tratamento) associadas aos casos de TB e 
TB-DM foi feita análise de correspondência múltipla. 5168 casos de TB foram 
incluídos no estudo, a prevalência de DM entre estes casos no estado foi de 
6,92%, quando considerado os municípios, variou de 4,50% a 8,78%. As 
características associadas aos casos TB foram o município de Curitiba, raça e 
escolaridade ignoradas, forma extrapulmonar, óbito como desfecho, HIV e aids 
positivo, entre os casos TB-DM foram os municípios de Foz do Iguaçu, 
Paranaguá, Pinhais, Piraquara, idade entre 61 anos ou mais, HIV negativo e 
sem informação e aids sem informação. Neste estudo foi observado que os 
casos de TB-DM foram associados aos idosos e a indivíduos com HIV 
negativo.  
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