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Resumo

A tuberculose (TB) é uma grave problema de saúde devido ao seu caráter social. Atinge em

grande parte os pulmões e pode ser agravada em associação com o vírus HIV, podendo

aumentar  a  mortalidade.  Este  estudo  tem  por  objetivo  identificar  nas  publicações  em

periódicos da biblioteca virtual SCIELO- Scientific Electronic Library Online quantidade de

publicações na temática situação e mortalidade da TB.  Este trabalho tem como desenho

formato de pesquisa descritiva e bibliográfica com coleta de dados em sites em saúde e

artigos periódicos. Foram encontrados 834 artigos publicados com o termo “tuberculose” e

39 com o termo “mortalidade por tuberculose” entre 1909 a 2012. A TB se mantêm no

cenário  das  doenças  infecciosas  na  atualidade,  que  permanece  ainda  com  objeto  de

pesquisa em diversos campos da saúde pública, principalmente quando associado ao vírus

HIV.
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1. INTRODUÇÃO

A  tuberculose  (TB),  conhecida  antigamente  de  "peste  cinzenta",  tísica  pulmonar ou

"doença do peito", é uma das doenças infecciosas documentadas desde mais longa data e que

continua a afligir a  humanidade nos dias atuais. Causada por uma bactéria,  Mycobacterium

tuberculosis ou Bacilo de Koch (BRUNELLO, 2006). 

Existem duas formas da doença, a pulmonar e a extrapulmonar.  A primeira é a mais

frequente  e  generalizada  da  doença,  já  a  segunda,  pode  afetar  outras  áreas  do  nosso

organismo, como, por exemplo, laringe, ossos e articulações, a pele (lúpus vulgar), glânglios

linfáticos  (escrófulo),  intestinos,  rins  e  sistema nervoso.  A tuberculose  miliar  consiste  num

alastramento da infeção a diversas partes do organismo, por via sanguínea e pode atingir as

meninges  causando  infecções  graves  denominadas  de  "meningite  tuberculosa"  (BRASIL,

2007).

É uma doença com estreita  determinação social,  pois  sua ocorrência está diretamente

associada à forma como se organizam os processos de produção e de reprodução social,

assim como à implementação de políticas de controle. Os processos de produção e reprodução

estão diretamente relacionados ao modo de viver e trabalhar do indivíduo (BRASIL, 2003).

A grave situação mundial da tuberculose está intimamente ligada ao aumento da pobreza,

à má distribuição de renda e à urbanização acelerada, o que contribui para a manutenção da

pobreza,  pois,  como  a  AIDS,  a  TB  atinge,  principalmente,  indivíduos  que  poderiam  ser

economicamente ativos (BRASIL, 2002, FIGUEIREDO, 2009). A epidemia de AIDS e o controle

insuficiente da TB apontam para a necessidade de medidas enérgicas e eficazes de saúde

pública. A emergência de focos de TB multirresistente (TBMR), tanto nos Estados Unidos da

América, no início dos anos noventa, quanto atualmente, nos países que compunham a antiga

União  Soviética,  tem  mobilizado  o  mundo  para  a  questão  da  doença  (HIIJAR,  1992).

Conhecida como “calamidade negligenciada” e ainda não solucionada no século XXI como fato

evidente da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em nosso país pela atenção primária a

saúde (HIJJAR, 2007).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que haja anualmente 1,9 milhões de

mortes por TB, 98% delas em países em desenvolvimento, cerca de 350.000 mortes em casos

de associação com HIV/AIDS. Cerca 8,7 milhões de casos novos por ano, sendo que 80%

concentrados em 22 países  classificados de maior a menor estimativa da incidência. Sendo

eles, Índia, China, Indonésia, África do Sul, Nigéria, Bangladesh, Etiópia, Paquistão, Filipinas,

RD Congo,  Rússia,  Vietnã,  Quênia,  Tanzânia,  Zimbábue,  Uganda,  Moçambique,  Tailândia,
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Mianmar, Camboja e Afeganistão, entre eles o Brasil  que se estabelece como 19° país em

números de casos. A TBMR está presente em 63 dos 72 países que participaram do inquérito

mundial realizado no período de 1994-1999. Caso a gravidade deste quadro não se reverta,

teme-se que,  até 2020,  um bilhão de pessoas seja  infectado,  200 milhões adoeçam e 35

milhões possam morrer. 

No Brasil, estimam-se anualmente cerca de 80 mil casos novos de tuberculose notificados

por ano, aproximadamente 42 casos por 100.000 habitantes. Em 2006, o país ocupava a 16ª

posição, já em 2009, passou a ocupar o 19º lugar, espera-se que até 2015 o país esteja fora

deste ranking (WHO, 2006).

Considerando que a mortalidade pela doença acomete milhares de pessoas por ano no

país, se faz necessário analisar a produção cientifica neste contexto para gerar subsídios para

construção de informações que possam fortalecer potencialidades do Programa de Controle de

Tuberculose no país. Diante disto, o objetivo deste trabalho é identificar nas publicações em

periódicos  da  biblioteca  virtual  SCIELO-  Scientific  Electronic  Library  Online  quantidade  de

publicações na temática situação e mortalidade da TB, considerando a relevância do assunto e

o  ano  de  publicação  relacionando  evidencias  de  que  tal  contexto  vem  apresentando

importância  na  produção  cientifica  nacional,  de  artigos  de  origem nacional  sobre  a  grave

situação da doença no país.

2. MÉTODO

Este trabalho tem como desenho formato de pesquisa descritiva e bibliográfica com

coleta de dados em sites em saúde e artigos periódicos. A pesquisa bibliográfica abrange toda

a bibliografia já tomada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas,

boletins,  jornais,  revistas,  monografias,  teses  e  até  meios  de  comunicação:  oral,  rádio,

gravações em fita e audiovisuais, filmes e televisão (PEREIRA, 1995).

Foi realizada uma busca sistemática com os descritores, inicialmente, “Tuberculose” e

“Mortalidade  por  Tuberculose”  e  como filtro,  “todos  os  índices”,  “país  de  origem do  artigo

Brasil”, na biblioteca virtual SCIELO- Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica

Eletrônica em Linha), com intuito de levantar dados para reflexão sobre a produção nacional

sobre a situação e mortalidade da TB no país, considerando a temática como essencial no

aprimoramento de ações efetivas na do Programa de Controle de Tuberculose.

Os estudos foram analisados segundo quantidade de publicação e distribuição por ano.

Para a análise dos dados foram construídos gráficos de colunas e tabelas. Por se tratar se uma

pesquisa bibliográfica, portanto de domínio público, não foi necessário a aprovação do comitê

de ética em pesquisa.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 834 artigos publicados com o termo “tuberculose” e 39 com o termo

“mortalidade por tuberculose” entre 1909 a 2012. Com o primeiro termo, 18,10% ocorreram

entre os anos de 1909 e 2000 e com o segundo, 84,70% dos estudos foram entre 2001 e 2012

(Tabela 1). Nota-se que estas publicações apresentam cada vez mais espaço no que se diz à

evolução, pois os estudos sobre mortalidade são mais recentes reafirmando a gravidade de tal

doença no contexto de importância epidemiológica. 

Tabela  1:  Distribuição  das  publicações  sobre  “Tuberculose”  e  “Mortalidade  por

Tuberculose” segundo ano, Scielo, 1909 a 2012.

Anos TB Mortalidade

por TB
N % N %

1909 e 2000 151 18,10 06 15,30
2001 e 2012 683 81,90 33 84,70

Total 834 100,00 39 100,00

Em  um  estudo  realizado  por  Oliveira  et  al (2004),  observa-se  uma  redução  da

mortalidade por TB entre adultos jovens do sexo masculino, economicamente ativos em que

81% destes óbitos foram em doentes que estavam em seu primeiro tratamento, dado que torna

mais preocupante, pois revela um diagnóstico por TB realizados post mortem. Cerca de 10,6%

da  faixa  etária  ficou  em  sua  maioria  entre  30  e  39  anos  onde  se  diferem  dos  países

desenvolvidos que fica em torno de das faixas etárias acima dos 50 anos (OLIVEIRA, 2004).

Em  outro  estudo  realizado  por  Bierrenbach  et  al (2007),  sobre  a  tendências  da

mortalidade por TB, aponta uma diminuição da mortalidade durante o período estudado por

conta do tratamento adjuvante dos antiretrovirais em pacientes co-infectados pelo vírus HIV.

Outro fato importante abordado é a relação da associação de outras patologias a mortalidade

por TB, ou seja, quando se conhece patologias associadas intervenções pontuais podem ser

desenvolvidas e  ter  impacto  direto  na  redução  das  taxas  de  mortalidade no Brasil,  sendo

fortalecidas pelas ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCTB).

Outros autores apontam uma diminuição decrescente da mortalidade de co-infectados

por HIV no Brasil e nos países da América latina a partir de 1990 a 2010.  A vulnerabilidade dos

indivíduos está relacionada a não percepção de que se encontram em situações de risco, o

que  diminui  a  prática  do  autocuidado  e  a  investigação  e  procura  aos  serviços  de  saúde



contribuindo assim, para diagnóstico tardio e, quando relacionado a co-infecção pelo vírus HIV,

aumenta a taxa de mortalidade. Outro fato importante a ser salientado é de que alguns grupos

sociais passam por processos de maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde facilitando

assim diagnóstico precoce da TB (GUIMARAES, 2012).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A TB se mantêm no cenário das doenças infecciosas na atualidade, que permanece

ainda com objeto de pesquisa em diversos campos da saúde pública, principalmente quando

associado ao vírus HIV, tornando-se assim objeto de constante pesquisa no cenário nacional

principalmente na última década confirmando a grave situação da doença no país.

Fica claro que os serviços de saúde pública devem utilizar os dados produzidos em seu

processo de trabalho na efetivação do PNCTB com o intuito de aumentar a produção cientifica

acerca da gravidade da mortalidade por TB em nosso país e adotar como meta a eliminação de

óbitos por TB onde podemos desenvolver ações com rapidez no diagnóstico e precocidade no

início do tratamento garantindo assim sucesso do tratamento e a redução da mortalidade por

TB.
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