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A  tuberculose,  doença  infecto-contagiosa  causada  pelo  mycobacterium
tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), podendo ser ocasionada por outras espécies
de  micobactérias,  são  elas:  Mycobacterium  bovis,  africanum  e  microti,  sua
transmissão é direta e relacionada a grande aglomeração de pessoas, associada
com tabagismo, alcoolismo, falta de higiene dentre outros fatores,  Anualmente
são notificados cerca de 6 milhões de novos casos em todo o mundo, levando
mais de um milhão de pessoas a óbito o objetivo do trabalho foi  Avaliar o padrão
espacial da incidência de tuberculose nos últimos dez anos na região nordeste do
Brasil. Trata-se  de um estudo epidemiológico  explanatório  e  descritivo  dos os
crescentes casos de tuberculose na região nordeste  .No Brasil, a tuberculose é
sério  problema  da  saúde  pública,  com  profundas  raízes  sociais,  sendo
considerada um problema erradicado ,entretanto  um fator  afeta  diretamente  a
população  das  grandes  cidades,  aglomeração  de  pessoas  como  fonte  de
disseminação, isso reflete o estágio de desenvolvimento social do país, em que
os  determinantes  do  estado  de  pobreza,  as  condições  sanitárias  precárias,  o
advento  da  (aids),  o  envelhecimento  da  população  e  grandes  movimentos
migratórios. O Nordeste possuem os mais altos coeficientes de incidência: 45,2,
37,1 e 34,7/100.000 habitantes, A taxa de incidência anual média para a região
Nordeste  foi  de  26,74  casos  por  100  mil  habitantes,  Os  municípios  que
registraram as maiores incidências (por 100 mil  habitantes) Patos- PB (1.832);
Ipojuca-PE  (682,73);  Santa  Rita-PB  (417,38);  Mamanguape-PB  (215,74);
Itamaracá-PB (190,38); e Pombal-PB (143,47). O estado com o maior número de
casos foi a Bahia com 6.647 e o com menor foi Sergipe com 676 casos seguido
por Pernambuco e Ceará com 4.107 e 3.501, Ceará 3.468 casos 40,3/100 mil
habitantes, Maranhão com 1.935 28,8/100 mil habitantes para todas as formas de
tuberculose, Rio Grande do Norte 980 casos, Piauí 747 casos, incidência foram
de 23,6/100 mil habitantes  
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