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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose é a doença infecciosa 
mais mortal do planeta, superando a AIDS. As estimativas apontam que a doença 
matou 1,5 milhão de pessoas em 2014, contra 1,2 milhão de vítimas do HIV. O 
objetivo do trabalho foi traçar o perfil do paciente de tuberculose na VI Regional 
de Saúde de Pernambuco (VI GERES), composta por 13 municípios e localizada 
no Sertão Pernambucano, com o intuito de colaborar para o direcionamento das 
ações de prevenção e controle deste agravo. Trata-se de um estudo descritivo 
com a utilização de dados secundários extraídos do Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação – SINAN, tabulados por meio do Tabwin e as frequências 
calculadas com a utilização do software estatístico Epiinfo 7.No período de 2010 a 
2014, foram diagnosticados 321 casos de tuberculose na VI GERES, onde 
destes, 93,15%(n=299) apresentaram a forma  pulmonar e 6,23%(n=20) 
extrapulmonar; 71,03%(n=228) dos casos ocorreram no sexo masculino; 
75,08%(n=241) das pessoas eram da cor parda, seguidas de 9,03%(n=29) da cor 
branca; a maioria dos casos , 66,67%(n=214), são provenientes da zona urbana; 
a faixa etária mais acometida foi a de 20 à 49 anos , com 61,99%(n=199); 
83,49%(n=268) dos casos foram encerrados por cura,  3,74%(n=12)  por 
abandono e  1,87% (n=6) encerrado por óbito. Os resultados mostram que devido 
ao grande percentual de casos pulmonares, as ações de busca ativa por 
sintomáticos respiratórios devem ser intensificadas, assim como a faixa etária de 
20 a 49 anos deve receber uma atenção mais específica,com a necessidade de 
uma estratégia que incentive o público masculino para o cuidado com a própria 
saúde. 
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