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A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo agente 
etiológico Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como Bacilo de Koch. O 
Brasil se destaca na posição 17º (em relação ao número absoluto) entre os 22 
países que concentram 82,0% da carga mundial de tuberculose. Em 2012, a 
incidência de tuberculose no País foi de 35,8 casos por 100 mil habitantes. O estudo 
justifica-se pela gravidade da tuberculose pulmonar no idoso e por esta população 
ser extremamente vulnerável à patologia, fazendo-se necessário descrever os 
casos da doença, analisando a incidência da mesma no Ceará e no Brasil bem 
como o índice de mortalidade, proporcionando informações para a implantação de 
novas estratégias de saúde pública, visando o controle da doença. Empreender 
uma abordagem epidemiológica sobre o comportamento da tuberculose em 
pessoas idosas com 60 anos ou mais, no Brasil e no Estado do Ceará, no período 
de 2002 a 2011, dentre eles, a taxa de incidência e de mortalidade. Baseia-se em 
um estudo ecológico de série histórica. Utilizaram-se informações de dados 
secundários provenientes da base de dados do Sistema Único de Saúde, 
DATASUS. Correlacionaram-se a Incidência e Mortalidade por Tuberculose no 
Brasil com o Estado do Ceará. Na série histórica a taxa de incidência da tuberculose 
no Brasil teve um decréscimo de 24,90%, enquanto que no Estado do Ceará foi de 
5,31%. A taxa de mortalidade no Brasil apresentou decrescimento constante 
(3,92%), ao passo que no Ceará houve um aumento de 22,47%. Os achados do 
estudo demonstram que a Tuberculose no Estado do Ceará apresenta-se crescente 
em relação aos dados nacionais. Acreditamos que Educação e Saúde são 
indissociáveis para reduzir as iniquidades em saúde no nosso país. 
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