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A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria 
Mycobacterium tuberculosis que é transmitida pelo ar através de tosse ou espirro 
contendo os bacilos expelidos por portadores ativos da bactéria. Pacientes 
imunocomprometidos, portadores de HIV, diabetes, insuficiência renais crônicas 
(IRA), desnutridos, idosos doentes, alcoólatras, viciados em drogas e fumantes 
são mais propensos a contrair a TB. No Brasil, a tuberculose é sério problema da 
saúde pública, ocupando o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do 
total de casos de tuberculose no mundo. O objetivo do estudo foi investigar a taxa 
de incidência de Tuberculose segundo sexo nos municípios da II Região de 
Saúde de Pernambuco. Foram analisados os dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) nos anos de 2015, verificou-se predomínio da 
doença em pessoas do sexo masculino (82%) e maioria dos casos encontra-se na 
faixa etária de 20 a 49 anos (68%), isto mostra uma razão de masculinidade. Este 
fato pode ser explicado pela diferença de exposição a fatores de risco por parte 
dos homens e aos hábitos de vida desta população associados à procura limitada 
pelos serviços de saúde, favorecendo assim, a maior incidência neste sexo. A 
investigação possibilitou conhecer características da tuberculose na população 
estudada, destacando a necessidade de implementar nos serviços de saúde 
desta região, estratégias para a mudança de paradigmas no que concerne a 
percepção dos homens em relação ao cuidado de sua saúde, e considerando 
essencial que, além dos aspectos educacionais, entre outras ações, os serviços 
públicos sejam organizados de modo a acolher e fazer com que os homens 
sintam-se integrados, proporcionando equidade no acesso e proteção à saúde. 
 
Palavras-chave: tuberculose, epidemiologia, incidência 
 
Apoio: FIOCRUZ-PE. 
 


