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RESUMO 

 

Introdução: A tuberculose (TB) ainda hoje é um problema de saúde pública, 
principalmente nos países emergentes. No ano de 2018, cerca de 10 milhões de 
novos casos de tuberculose foram identificados no mundo. Dentre estes, mais de 1 
milhão de casos ocorreu em menores de 15 anos, levando a óbito aproximadamente 
21% destes indivíduos. Nesse mesmo ano, no Brasil, 2.498 casos ocorreram em 
menores de 15 anos, sendo que 23% deles pertenciam ao Estado de São Paulo 
(ESP). Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose notificados 
em indivíduos de 0 a 18 anos no Estado de São Paulo de 2009 a 2019. 
Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo, dos 
casos de tuberculose em indivíduos de 0 a 18 anos notificados no período de 2009 a 
2019 no ESP. Os dados do estudo foram obtidos através do Sistema de Controle de 
Pacientes com Tuberculose do Estado de São Paulo (TBweb), sistema gerido pelo 
Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), órgão ligado à Secretaria de Estado da 
Saúde. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis encontradas, sendo os 
dados organizados em tabelas e gráficos para melhor visualização e analisados por 
faixa etária.  Resultados: No período de estudo foram notificados 12.872 casos de 
TB em indivíduos de 0 a 18 anos, sendo que 47,6% eram do sexo feminino e 52,4% 
do sexo masculino, 41,7% eram brancos e 44,7% pretos/pardos. A mediana de 
idade dos casos notificados foi de 15 anos. O coeficiente de prevalência (CP) de TB 
na população de interesse foi de 103,0 casos /100 mil habitantes, o que coloca o 
ESP abaixo da mediana de casos de TB calculada para o Brasil (108,2 casos/100mil 
habitantes). A região metropolitana (RM) da Baixada Santista é a que possui o maior 
CP do ESP (309,6/100 mil habitantes). A forma clínica mais frequente foi a 
pulmonar, que ocorreu em 76,8% dos casos notificados, em todas as faixas etárias. 
A expressiva maioria dos casos evoluiu para cura (85,6%) e 7,3% abandonaram o 
tratamento, sendo o abandono mais frequente nos indivíduos a partir dos 10 anos de 
idade e dentre os detentos. O esquema de tratamento mais frequente foi o RHZE 
(Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol), ocorrendo em 70,3% das 
notificações, inclusive para as faixas etárias onde o Etambutol não está indicado 
oficialmente. Conclusão: A TB é mais do que uma doença infectocontagiosa, é 
também um aceno sobre as fragilidades socioeconômicas de uma população, 
podendo estar relacionado ao desenvolvimento humano de uma determinada região. 
O estudo permitiu inferir, também, que há possíveis falhas de divulgação de 
informações e/ou sensibilização dos profissionais de saúde que precisam ser 
investigadas e sanadas.  
 

 

Palavras-chave: Tuberculose; Pediatria; Saúde Pública.  



ABSTRACT 

 
Introduction: Tuberculosis (TB) is still, to this day, a public health issue, especially in 
the emerging countries. In 2018, around 10 million new cases of tuberculosis were 
diagnosed around the world. Among them, over 1 million occurred in children under 
15 years, 21% of which ended up dying. In that same year, in Brazil, 2.498 cases 
occurred in individuals with 15 years or less, 23% of those taking place in the state of 
São Paulo (ESP). Objective: Draw an epidemiological profile of the notified 
tuberculosis cases in individuals between the ages of 0 – 18 years, that happened in 
São Paulo state between 2009 and 2019. Methodology: This is a quantitative, 
descriptive, and retrospective study of tuberculosis cases that were notified in the 
state of São Paulo between 2009 and 2019, in individuals between 0 – 18 years. 
Data for this study was collected through the State of São Paulo System for Control 
of Patients with Tuberculosis (TBweb), which is managed by the Epidemiological 
Surveillance Center (CVE), entity associated with the State Health Department. A 
descriptive analysis of found variables was conducted, with results data organized in 
tables and charts for better comprehension. Results: During the studied period, 
12.872 cases of TB were notified in individuals between 0 – 18 years, 47.6% of which 
were female at birth, while 54.2% were male; 41.7% white and 44.7% brown/black. 
The age median on the notified cases was of 15 years. The prevalence coefficient 
(CP) of tuberculosis in the studied population in ESP was of 103 cases per 100 
thousand inhabitants, fact that puts the state below the median for the country (108.2 
cases per 100 thousand inhabitants). The metropolitan region (RM) of Baixada 
Santista has the higher CP of ESP, with 309.6 cases per 100 thousand inhabitants. 
The most common clinical manifestation of the disease was pulmonary, occurring in 
76.8% of the studied cases, being the most frequent across all age ranges. Most 
cases evolved to a cure (85.6%) while 7.3% of the patients abandoned treatment, 
fact that happened most frequently on individuals under 10 years of age and among 
inmates. The most frequent treatment against the disease was RZHE (Rifampicin, 
Isoniazid, Pyrazinamide and Ethambutol) occurring in 70.3% of notified cases, 
including the age ranges where treatment with Ethambutol was not advised officially. 
Conclusion: Tuberculosis is much more than an infectious contagious disease, also 
drawing attention to the socioeconomical fragilities of certain populations, even 
possibly being correlated to the human development of a region. This study also 
showed that there are flaws in communications and information 
distribution/sensibilization for health workers, problems which need to be investigated 
and addressed. 
 

 

Keywords: Tuberculosis; Pediatrics; Public Health.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico e panorama geral da tuberculose  

Tão velha quanto a história da humanidade, a tuberculose (TB) ainda hoje é 

um problema de saúde pública, principalmente nos países emergentes. Vestígios e 

relatos da presença da TB na história da humanidade são inúmeros, sendo o mais 

antigo encontrado em ossos humanos datados de 8000 aC. A doença acompanhou 

a evolução do ser humano das tribos nômades até as antigas civilizações. 

Atravessou impérios e ganhou o mundo afora enquanto os humanos expandiam 

seus territórios através das guerras (CONDE; SOUZA; KRITSKI, 2002).   

Em meados do século XVIII, ficou conhecida como a doença das almas tristes 

e poéticas, pois frequentemente acometia escritores, poetas, músicos e literatas 

(CONDE; SOUZA; KRITSKI, 2002). O estilo de vida boêmio, muito comum dentre 

estes artistas, propiciava a manifestação da doença. A permanência em locais 

aglomerados facilitava o contágio. A má alimentação, além do uso do tabaco, 

bebidas alcoólicas e outros excessos não particularmente saudáveis, tornava o 

indivíduo imunologicamente vulnerável e, por conseguinte, a doença se desenvolvia 

(FAP, 2022). A tuberculose era vista, portanto, como o resultado inevitável de uma 

vida dedicada a excessos (PÔRTO, 2007). 

Contudo, não somente os boêmios sofreram com a TB entre os séculos XVIII 

e XIX. Com o advento da Revolução Industrial, os centros urbanos foram tomados 

por lavradores fugidos dos campos à procura de trabalho nas grandes cidades. O 

inchaço populacional e as péssimas condições de vida das massas trabalhadoras 

fizeram a TB, que sempre acompanhou a humanidade em seus piores momentos da 

história, circular impiedosamente nestas populações. A TB passou então ao “status” 

de problema social, sendo intimamente relacionada às condições de vida precária 

das populações. A doença alcançou cifras expressivas de mortalidade na Europa, 

levando a medidas drásticas para a contenção da chamada “peste branca” por meio 

do isolamento social forçado e compulsório dos doentes (CONDE; SOUZA; 

KRITSKl, 2002; GONÇALVES, 2000). 

No início do século XIX Robert Koch anunciou a descoberta do agente 

causador da TB, o Mycobacterium tuberculosis. Esta descoberta foi um marco para 
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o conhecimento da doença e impulsionou novos estudos na tentativa de melhoria 

diagnóstica e tratamento. Contudo, foi somente em 1940 que os medicamentos 

específicos para o tratamento da tuberculose foram descobertos, provocando 

quedas drásticas na mortalidade. Nas décadas seguintes a eficácia da cura da TB 

com a nova terapia medicamentosa foi comprovada. Desta forma, o tratamento 

higieno-dietético instituído em meados do século XIX foi sendo substituído pelo 

tratamento ambulatorial e, por consequência, os sanatórios e preventórios foram 

sendo desativados (CONDE; SOUZA; KRITSKl, 2002; SES/CCD/CVE, 2020).  

Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, o controle da TB ainda está 

longe do esperado. Acreditava-se que a patologia estaria erradicada até o século XX 

ou pelo menos confinada aos países emergentes (CONDE; SOUZA; KRITSKl, 

2002).  Contudo, devido aos fortes movimentos migratórios, desmonte de sistemas 

de saúde, disparidade econômica/social e seus determinantes, bem como o 

surgimento da epidemia de HIV/AIDS e o advento dos bacilos multirresistentes, o 

controle da doença tem sido complexo e difícil (CONDE; SOUZA; KRITSKl, 2002; 

SES/CCD/CVE, 2020). De acordo com a OMS (WHO, 2020) a tuberculose se 

mantém como uma das principais causas de morte no mundo, com estimativas de 

que cerca de ¼ da população mundial seja infectada pelo bacilo.  

Posto este cenário, visando à melhoria no controle da epidemia, a 

Organização das Nações Unidades (ONU), em 2018, realizou a primeira Reunião de 

Alto Nível sobre a TB, seguida pela primeira Conferência Ministerial Global sobre 

TB, coordenada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nestes encontros, 

líderes dos países signatários da ONU se comprometeram, através de objetivos 

sólidos traçados, a acabar com a epidemia de TB até 2030 (WHO, 2019). 

1.2 Tuberculose: manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento 

 Causada pelo Mycobacterium tuberculosis, parasita intracelular facultativo, a 

tuberculose é transmitida pelo ar exalado do paciente fonte através da fala, espirro 

ou tosse. Acredita-se que um único bacilo seja capaz de produzir infecção, que é 

capaz de atingir diversos órgãos e sistemas (FARHAT; CARVALHO; SUCCI, 2008).  

A TB é uma doença complexa, cujos sinais e sintomas estarão relacionados 

com o órgão acometido. A forma pulmonar é a mais frequente em todas as faixas 
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etárias, sendo também a mais importante do ponto de vista da saúde pública, pois é 

a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença (BRASIL, 

2019b). No Brasil a TB é doença de notificação compulsória que, conforme a 

Portaria de consolidação nº 4 de 28 de setembro de 2017, deve ser notificada 

obrigatoriamente por qualquer profissional da saúde, de serviços públicos ou 

privados, que prestem assistência ao paciente (BRASIL, 2017b). 

Além da forma pulmonar, a TB pode ainda se apresentar como 

extrapulmonar, quando atinge os demais órgão ou sistemas do organismo humano, 

cujas frequências de ocorrência dependerão da faixa etária do indivíduo (SKEVAKI; 

KAFETZIS, 2005). De maneira geral, as formas extrapulmonares da tuberculose 

desenvolvem-se em regiões/órgãos com maior suprimento sanguíneo, pois são 

locais com maior concentração de oxigênio. As principais vias de disseminação do 

M. tuberculosis pelo organismo são a linfohematogênica (maioria das formas 

extrapulmonares), hematogênica (formas agudas disseminadas da doença), 

contiguidade (formas pleural, pericárdica, peritoneal e cutânea) e intra-canalicular 

(diferentes áreas do pulmão e trato geniturinário) (CAMPOS, 2006).  

Quando o M. tuberculosis se dissemina pelo organismo se instalando em dois 

ou mais órgãos não contíguos, a TB é classificada como disseminada (ISEMAN, 

2000). Confundindo-se com a TB disseminada, temos a TB miliar. Esta forma clínica 

também é desenvolvida devido à disseminação do bacilo no organismo. O termo 

“miliar” vem da aparência radiológica das múltiplas lesões pulmonares, que parecem 

sementes de milho. Atualmente, este termo é utilizado para denominar a TB 

progressiva e amplamente disseminada.  Contudo, é incorreto chamar de TB miliar a 

manifestação clínica da tuberculose em múltiplos órgãos sem a apresentação 

nodular clássica desta forma clínica na radiografia ou exame patológico 

(BERNARDO, 2020). A TB miliar é uma forma grave da doença e ocorre em 1% dos 

casos de TB em indivíduos imunocompetentes, sendo mais comum em crianças e 

adultos jovens (BRASIL, 2019b).   

O diagnóstico da tuberculose pode ser realizado através do isolamento do 

bacilo ou seu material genético em amostras clínicas, intradermorreação (Prova 

Tuberculínica), radiografia de tórax e análise anatomopatológica. Há ainda, além dos 

exames diagnósticos acima recomendados pelo Ministério da Saúde, a possibilidade 



 

 

14 

do diagnóstico de TB através de outros exames de imagem, testes fenotípicos, 

imunossorológicos e moleculares, que são incorporados no Sistema Único de Saúde 

(SUS) com base no impacto da tecnologia para a saúde pública (BRASIL, 2019b).  

Embora todas as recomendações oficiais apontem para a necessidade da 

confirmação laboratorial da TB através do isolamento do M. tuberculosis nas 

amostras de espécimes clínicos (BERTI, 2014), o diagnóstico da tuberculose em 

crianças é por muitas vezes desafiador dada à natureza inespecífica de sinais e 

sintomas apresentados por esta população (SKEVAKI; KAFETZIS, 2005). Para 

estes pacientes, que apresentam baixa excreção de bacilos (paucibacilares), a 

utilização do sistema de escore clínico-radiológico torna-se ferramenta, muitas 

vezes, definidora do diagnóstico (BRASIL, 2019b). 

Uma vez diagnosticada a TB, o esquema terapêutico adequado para a forma 

clínica e faixa etária deve ser iniciado. De acordo com o Manual de Recomendações 

para o Controle da Tuberculose no Brasil (BRASIL, 2019b), a garantia da cura da TB 

é regida pelos princípios de associação medicamentosa adequada, doses corretas e 

tempo suficiente de tratamento. Desta maneira, evita-se a persistência bacteriana e 

o desenvolvimento da resistência aos fármacos do esquema adotado. Quando a 

estes princípios soma-se a estratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO), 

que consiste na observação da tomada do medicamento por profissional da área da 

saúde, o sucesso do tratamento é atingido.  

Segundo o mesmo manual (BRASIL, 2019b), a escolha do melhor esquema 

leva em consideração o comportamento metabólico e a localização do bacilo 

devendo, portanto, ter ação bactericida precoce, ser capaz de prevenir a emergência 

de bacilos resistentes e ter atividade esterilizante. Os esquemas preconizados no 

Brasil são: 

1. Esquema I ou básico, está recomendado para casos novos:  

o Pacientes menores de 10 anos: 2 meses de RHZ (fase intensiva) e 4 

meses de RH (fase de manutenção), onde R: Rifampicina, H: Isoniazida e 

Z: Pirazinamida. 

o Pacientes com 10 anos ou mais: 2 meses de RHZE (fase intensiva) e 4 

meses de RH, onde R: Rifampicina, H: Isoniazida, Z: Pirazinamida e E: 

Etambutol. 
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2. Esquema II, recomendado para a forma meningoencefálica e 

osteoarticular: 

o Pacientes menores de 10 anos: 2 meses de RHZ (fase intensiva) e 10 

meses de RH (fase de manutenção), onde R: Rifampicina, H: 

Isoniazida e Z: Pirazinamida. 

o Pacientes com 10 anos ou mais: 2 meses de RHZE (fase intensiva) e 

10 meses de RH, onde R: Rifampicina, H: Isoniazida, Z: Pirazinamida e 

E: Etambutol. 

A apresentação farmacológica do esquema básico disponível para os 

pacientes com 10 anos ou mais são comprimidos de doses fixas combinadas do tipo 

4 em 1 (RHZE) e 2 em 1 (RH). Para os pacientes menores de 10 anos estão 

disponíveis as apresentações farmacológicas individualizadas em comprimidos ou 

suspensão (BRASIL, 2019b) e, mais recentemente, os comprimidos dispersíveis de 

dose fixa combinada (BRASIL, 2019c). 

Os esquemas terapêuticos para populações especiais (gestantes, nefropatas, 

hepatopatas e imunossuprimidos), com intolerância/toxicidade ou resistência 

/falência devem ser manejados por equipe especializada em serviços de saúde de 

referência para a TB. A prescrição destes esquemas terapêuticos dependerá do 

contexto clínico da situação especial, da reação adversa apresentada e do tipo de 

resistência desenvolvida (BRASIL, 2019b).  

1.3 Definições de termos: infância e adolescência  

Na língua portuguesa, infância é definida como o período de desenvolvimento 

do ser humano que vai do nascimento ao início da adolescência (INFÂNCIA, 2022). 

Legalmente, segundo o Art. 2°, parágrafo único, da Lei nº 8069, de 13 de julho de 

1990, do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), “considera-se criança, para os 

efeitos dessa Lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquela 

entre 12 e 18 anos de idade” (BRASIL, 1990).  

Este período do desenvolvimento humano pode ainda ser dividido em fases, 

cujos marcos de idade variam conforme a literatura. Para a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (2014), as fases do nascimento à adolescência podem ser subdivididas 

em: 
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 RN: 0 a 28 dias de vida 

 Lactente: 0 a 2 anos incompletos 

 Pré-escolar: 2 a 4 anos completos 

 Escolar: 5 a 10 anos completos 

 Adolescente: 11 a 19 anos 

1.4 A tuberculose na infância e adolescência 

Na infância a expressão clínica da TB é diferente do que ocorre com os 

adultos (LAMB; STARKE, 2017). Fora do período gestacional, o ciclo de 

desenvolvimento da TB inicia-se com a exposição da criança a um adulto ou 

adolescente bacilífero, que é aquele que possuí TB pulmonar ou laríngea com 

baciloscopia de escarro positiva. Durante a fase intra-útero, a exposição do feto 

ocorre através da disseminação hematogênica dos bacilos através da placenta e 

veia umbilical, devido aspiração do líquido amniótico infectado ou durante o parto, 

em decorrência do contato com as secreções do canal de parto que podem estar 

infectadas (SKEVAKI; KAFETZIS, 2005).  

Os bacilos disseminados para o feto levarão à formação de um ou mais 

complexos primários no fígado, linfonodos peri-portais e pulmões. Às vezes os 

bacilos ficam dormentes nos pulmões e passam a multiplicar-se logo após o 

nascimento, devido ao aumento da oxigenação no órgão e a TB tona-se ativa. Os 

sintomas da infecção vertical da TB podem ocorrer a partir do nascimento até os 4 

meses, geralmente ocorrendo entre a 2ª e 4ª semanas de vida. O diagnóstico desta 

manifestação clínica é complicado, pois os sinais e sintomas mimetizam uma série 

de infecções virais congênitas, necessitando-se de uma alta suspeita clínica para 

que o diagnóstico seja realizado (SKEVAKI; KAFETZIS, 2005). 

Para os casos de exposição pós-natais, a infecção ocorre quando o bacilo é 

inalado, sendo instalado nos pulmões e linfonodos. As reações inflamatórias 

celulares locais levam à formação do foco primário (nódulo de Ghon), fase esta 

chamada de primoinfecção (FARHAT; CARVALHO; SUCCI, 2008). Este foco pode 

permanecer em latência, estado conhecido como TB latente ou Infecção Latente da 

Tuberculose (ILTB), que pode ou não progredir para a doença a depender de 

aspectos intrínsecos do indivíduo, tais como: estado nutricional e imunológico, idade 

e vacinação com BCG (CARVALHO et al, 2018; NEWTON et al, 2008). 
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Quando a criança apresenta manifestações clínicas ou radiológicas, a fase da 

doença foi estabelecida. Somente cerca de 5% a 15% dos indivíduos 

primoinfectados no período pós-natal apresentam progressão da lesão primária para 

doença. Esta progressão pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais comum 

em crianças menores de quatro anos e adolescentes (LAMB; STARKE, 2017; 

FARHAT; CARVALHO; SUCCI, 2008). Apesar de serem mais propensas a 

desenvolver formas extrapulmonares de tuberculose, a forma mais comum de TB 

em crianças é a pulmonar. Mais de 50% dos casos desenvolvem esta forma da 

doença. As formas extrapulmonares mais frequentes são a ganglionar periférica, do 

sistema nervoso central, sistema gastrointestinal, árvore hepatobiliar, renal e 

músculo esqueléticas, respectivamente (KRITSANEEPAIBOON et al, 2017; WHO, 

2019).  

A diferença fundamental entre o desenvolvimento da tuberculose em adultos 

e em crianças ocorre na fase da infecção. Na maior parte dos adultos, a tuberculose 

é resultado da reativação dos focos primários latentes, o que pode levar anos ou 

décadas para acontecer. Já nas crianças, a TB ocorre devido complicação dos 

eventos fisiopatológicos em torno da infecção inicial. Na infância, o intervalo entre a 

instalação do foco primário e o desenvolvimento da doença pode ser de meses ou 

semanas. Cerca de 50% dos lactentes imunocompetentes com tuberculose latente 

não tratada desenvolvem a TB (LAMB; STARKE, 2017).  

Devido à característica paucibacilar, baixa capacidade de expectoração e 

raridade de lesões pulmonares cavitárias, as crianças não têm grande importância 

para a cadeia de transmissão da TB (SKEVAKI; KAFETZIS, 2005). Contudo, ao final 

da infância e início da adolescência (10 anos ou mais) as formas clínicas 

apresentadas são semelhantes às encontradas nos adultos. A TB nestes pacientes 

costuma provocar sintomas mais bem definidos e o escarro, que geralmente é 

deglutido pelos pacientes mais jovens, impossibilitando a sua coleta, costuma ser 

positivo nas baciloscopias. Desta maneira, nesta faixa etária, os diagnósticos 

laboratoriais podem ser mais facilmente realizados e a comprovação laboratorial da 

TB pode ser realizada (SANT’ANNA et al, 2006). Estes pacientes passam a ser não 

somente um importante indicador da transmissão da TB na comunidade, mas 

também parte da cadeia de transmissão da doença. 
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1.5 Epidemiologia da tuberculose na infância e adolescência no Brasil e no 
Mundo 

Segundo o Boletim Global da Tuberculose da OMS (WHO, 2019), em 2018 

cerca de 10 milhões de casos novos de tuberculose foram identificados no mundo. 

Do montante de casos, mais de 1 milhão ocorreu em crianças menores de 15 anos 

(11%), levando à óbito aproximadamente 21% destes indivíduos. No Brasil, no 

mesmo período, foram diagnosticados 72.788 casos novos de TB (34 casos/100 mil 

habitantes). Destes, 2498 foram em menores de 15 anos, levando a óbito 2% desta 

população (BRASIL, 2019a; BRASIL, 2020a). 

  Ainda segundo a OMS (WHO, 2021), a pandemia de COVID-19 reverteu 

anos de progresso na promoção do acesso a serviços essenciais ao paciente com 

TB, provocando, ainda, uma drástica diminuição da carga da doença no mundo por 

subdiagnóstico da patologia. Os dados mundiais mostraram que em 2020 houve 

uma diminuição de 18% dos casos de TB, comparando-se a 2019, o que representa 

uma regressão de 7 anos de avanços. Os dados apresentados no documento 

enfatizam que estes impactos sofridos atingiram ainda com mais força o ano de 

2021 e prospecta resultados semelhantes para 2022. 

Apesar dos dados apontados pela OMS, as autoridades em saúde 

internacionais reconhecem que há uma grande dificuldade em se realizar 

estimativas de dados de TB pediátrica ao redor do globo. Devido aos fracos 

sistemas de vigilância dos países afetados, bem como à dificuldade diagnóstica da 

patologia nesta população, sabe-se que mais crianças são acometidas por TB do 

que se pensava (KHATAMI; BRITTON; MARAIS, 2019; WHO, 2019).  Em estudo 

realizado com dados epidemiológicos de 2010, Dodd et al (2014) estimaram, através 

de modelo matemático, a incidência de TB nos 22 países com maiores números de 

casos no mundo.  Os resultados mostraram que 10 a 20% do total de casos das 

áreas com baixo controle da epidemia ocorrem em crianças. 

A crescente preocupação com a população pediátrica acometida pela TB, 

vem do fato de que a doença é causa significativa de morbimortalidade na 

população infantil dos países onde o controle da epidemia é precário. Neles, as 

crianças doentes são avaliadas em instalações com pouca, ou quase nenhuma, 

capacidade de diagnosticar TB infantil. Isso se traduz em baixo acesso a serviços de 
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saúde de qualidade, diagnósticos equivocados e falta de tratamento adequado tanto 

dos doentes, quanto daqueles com a TB latente (LAMB; STARKE, 2017; WHO, 

2019). Em 2017, segundo dados do Roteiro para Acabar com a TB em Crianças e 

Adolescentes da OMS (WHO, 2018) cerca de 75%, dos quase 1,3 milhão de 

contatos domésticos de TB menores de 5 anos, elegíveis para quimioprofilaxia, não 

receberam tratamento. Desta maneira, as crianças nessas situações desenvolvem a 

doença geralmente dentro de um ano da instalação do foco primário. Por 

consequência, a TB pediátrica é um indicador indireto do controle da epidemia da 

tuberculose (KHATAMI; BRITTON; MARAIS, 2019; MARAIS; SCHAAF, 2010). 

Pensando neste cenário, para o Brasil, a TB representa um grande desafio à 

saúde pública, uma vez que o país está no grupo dos 30 países com os maiores 

números de casos de TB no mundo (WHO, 2019). Desta maneira, o 

controle/prevenção de casos da doença na população infantil torna-se árduo.  

1.6 A tuberculose no Estado de São Paulo 

Localizado na região sudeste do Brasil, o Estado de São Paulo (ESP) possui 

em seu território 645 municípios, sendo 168 deles (26%) em regiões metropolitanas 

e 49 (8%) em aglomerações urbanas (FUNDAÇÃO SEADE, 2021). É o Estado mais 

populoso, com maior renda per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

do país, contribuindo com cerca de 31,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

(IBGE, 2021a; SÃO PAULO, 2021). Contava, segundo o censo demográfico de 2010 

(IBGE, 2011), com uma população de mais de 41 milhões de habitantes, sendo que 

cerca de 39 milhões destes residiam em áreas urbanas.  

Desta forma, tendo em vista as características do ESP, e o fato de que 

tuberculose é uma doença cuja disseminação é facilitada em altas densidades 

populacionais, a prevalência e incidência da tuberculose na população dependerão 

da eficiência dos programas locais de vigilância e controle da doença, bem como da 

eficácia dos serviços de diagnóstico.  

Segundo dados do Boletim Especial da Tuberculose (SES/CCD/CVE, 2021), 

o Estado de São Paulo contribui com cerca de 25% de todos os casos novos de 

Tuberculose notificados no Brasil.  
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Desta maneira, tendo em vista o conhecimento a respeito do controle da 

epidemia de TB no ESP, bem como da importância que avaliação da epidemia de 

TB na população infantil pode trazer, é que se propõe este estudo. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

 Traçar o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose em indivíduos de 0 a 

18 anos notificados no Estado de São Paulo de 2009 a 2019. 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Descrever os casos de tuberculose notificados em indivíduos de 0 a 18 anos, 

de 2009 a 2019, de acordo com as variáveis sociodemográficas e clínico 

epidemiológicas escolhidas; 

 

2.2.2 Descrever o perfil do comportamento da epidemia no período estudado e nas 

diversas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo; 

 

2.2.3 Calcular o Coeficiente de Prevalência da Tuberculose para o Estado de São 

Paulo, suas regiões metropolitanas e demais unidades da federação brasileira. 
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3 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo, dos casos de 

tuberculose em indivíduos de 0 a 18 anos notificados em 11 anos no Estado de São 

Paulo.  

Os dados foram obtidos através do Sistema de Controle de Pacientes com 

Tuberculose do Estado de São Paulo, o TBweb. Este sistema é gerido pela Divisão 

de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) “Prof Alexandre 

Vranjac”, que é alimentado pelas informações das notificações e acompanhamento 

dos casos de TB realizadas em todas as instituições de saúde do Estado.  

Para o estudo, foi solicitado acesso às variáveis que fazem parte da Ficha de 

Notificação de Tuberculose (Anexo I) e a algumas referentes ao acompanhamento 

do tratamento dos casos, cujas informações são registradas diretamente no TBweb. 

Os dados solicitados foram baixados anonimizados do TBweb e disponibilizados em 

planilhas do Excel (versão 2011). Ressalta-se que o acesso a estas planilhas 

ocorreu após a aprovação do projeto de estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIFESP (Parecer número 4.507.493) e pelo gestor do banco de dados. 

A partir do banco de dados disponibilizado, iniciou-se o processo de seleção 

das variáveis que foram utilizadas no estudo.  Este processo de seleção levou em 

consideração o teor das informações retornadas. Variáveis com informações 

duvidosas, conflitantes, com poucos dados, que não trouxeram informações 

relevantes para o estudo ou que possuíam informações sumarizadas em outra 

variável, foram excluídas. Ao final deste processo, as variáveis elencadas para o 

estudo foram: 

1. Sociodemográficas: idade, cor da pele, sexo, município de residência. 

2. Clínico-epidemiológicas: tipo de caso, encerramento do caso, classificação 

clínica, forma de descoberta, doenças e agravos associados (AIDS, outra 

imunossupressão, drogadição).  

3. Diagnósticas e terapêuticas: baciloscopia de escarro, cultura de escarro, 

radiografia de tórax, sorologia para HIV, esquema terapêutico para TB inicial e 

tipo de tratamento adotado. 
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A categoria “sem informação” das variáveis baciloscopia de escarro, cultura 

de escarro e/ou sorologia para HIV reúne os casos em que a informação do 

resultado/coleta do exame estava marcada no banco de dados como ignorada e os 

casos marcados como “exame em andamento”. 

  Foram incluídas no estudo todas as notificações encerradas de TB, 

diagnosticada em qualquer órgão ou sistema, ocorridas em pacientes de 0 a 18 anos 

e realizadas no Estado de São Paulo no período de 2009 a 2019. Foram 

consideradas encerradas todas as notificações que possuíam data de encerramento 

e o tipo de encerramento do caso notificado. Foram excluídas do estudo 84 

notificações, pois apresentavam informações duvidosas.  

Conforme exposto, o banco de dados é formado por notificações de pacientes 

nas faixas etárias e no período de estudo. Cada entrada no banco de dados contém 

informações a respeito de todo um período de tratamento até seu encerramento. 

Recidivas e novos tratamentos após abandono do mesmo paciente geram novas 

entradas no banco de dados, com o mesmo número de registro do primeiro 

tratamento. Sabendo-se que as informações contidas nestas novas entradas se 

referem a um novo tratamento, os dados foram analisados considerando-se a 

totalidade de entradas no sistema. 

Para a apresentação da distribuição da TB no Estado de São Paulo, decidiu-

se pela subdivisão do ESP em Regiões Metropolitanas (RM). Com a finalidade de 

realizar análises de comparação com as demais unidades federativas do Brasil, bem 

como do impacto da TB no ESP, realizou-se o cálculo do Coeficiente de Prevalência 

(CP) da TB na população de interesse. O cálculo do (CP) da tuberculose no Estado 

de São Paulo foi realizado a partir do número total de notificações de tuberculose do 

banco de dados obtido para o estudo. Já o CP de tuberculose para os demais 

Estados brasileiros, foi calculado através do número de casos da doença, na faixa 

etária e período de interesse, disponíveis no DATASUS. Os dados populacionais 

utilizados para os cálculos CP do ESP e demais Estados brasileiros foram os 

disponíveis no censo de 2010 do IBGE. Para o cálculo do CP das regiões 

metropolitanas do Estado de São Paulo, foram utilizados os dados populacionais da 

Fundação Seade. 
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Os nomes das variáveis utilizadas nas tabelas e ao longo do texto foram 

mantidos conforme consta no banco de dados do TBweb. Estas variáveis foram 

analisadas por faixas etárias que foram subdivididas em: <1 ano, 1 - 4 anos, 5 - 9 

anos, 10 - 14 anos e 15 - 18 anos. A decisão para esta subdivisão deu-se para fins 

comparativos com dados nacionais e internacionais que divide a população menor 

de 18 anos em padrões relativamente próximos ao escolhido, haja vista que não 

existe um consenso para tal. Os dados consolidados e calculados foram, então, 

organizados em tabelas e gráficos com auxílio do software estatístico STATA® 

(StataCorp. 2009. Stata Statistical Software: Release 16. College Station, TX: 

StataCorp LP) e Excel (versão 2011), sendo realizada análise descritiva das dados 

encontradas. 
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4 RESULTADOS  

Foram notificados no período de 2009 a 2019 12.872 casos de TB em 

pacientes de 0 a 18 anos, resultando numa média de 1.170 ± 82,4 notificações por 

ano. Verifica-se pequena variação no número de notificações anuais em relação a 

média, com um máximo de casos ocorrendo no ano de 2018 (1261 notificações) e o 

mínimo em 2009 (1031 notificações). 

 

Gráfico 1 – Série histórica do total de notificações anuais de tuberculose em pacientes de 0 a 
18 anos realizadas no Estado de São Paulo de 2009 a 2019.  
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 O CP da tuberculose na população de interesse foi de 103,0 casos /100 mil 

habitantes. Com base nos dados obtidos e calculados, verifica-se que o Estado de 

São Paulo, em relação aos demais Estados brasileiros, está entre os 11 com os 

menores CP.  Com o menor CP está o Estado de Goiás (30,0 casos / 100 mil 

habitantes), seguido do DF (31,8 casos / 100 mil habitantes). Com os maiores CP 

estão os Estados do Rio de Janeiro (311,5 casos / 100 mil habitantes) e Amazônia 

(303,6 casos / 100 mil habitantes). Estes dados são apresentados no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Prevalência de tuberculose em indivíduos de 0 a 18 anos nas unidades federativas 
brasileiras de 2009 a 2019. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Para melhor localização do ESP dentre os CP do Brasil, dividiu-se a os CP 

calculados para os demais Estados do país em quartis, obtendo-se: Q1=87,0 casos / 

100 habitantes, Q2 ou mediana = 108,2 casos / 100 mil habitantes e o Q3= 140,0 

casos / 100 mil habitantes. 

 

 Dentro do Estado de São Paulo, a região metropolitana (RM) da Baixada 

Santista é aquela com o maior CP de TB (309,6/100 mil habitantes) na população, 

ficando à frente da RM da capital do Estado, a maior e mais populosa (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Coeficiente de Prevalência de tuberculose em indivíduos de 0 a 18 anos por região 
metropolitana de residência: São Paulo, 2009 a 2019. 
 

Região metropolitana de 
residência 

Total de 
Notificações 

de TB 

         CP          
(por 100mil 
habitantes)           

São Paulo 7.871 137,1 

Baixada Santista 1.526 309,6 

Campinas 716 91,0 

Ribeirão Preto 287 69,3 

Sorocaba 308 57,6 

Vale do Paraíba e Litoral Norte 445 66,6 

Municípios não metropolitanos 1.566 43,1 

Total 12.719* 103,0 

* Excluído os casos de detentos (n=153) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

  Do total de casos notificados no período, 47,6% eram do sexo feminino e 

52,4% do sexo masculino, 41,7% eram brancos e 44,7% pretos/pardos. 

Observando-se por faixas etárias, não houve expressiva concentração de casos em 

nenhum dos sexos ou cor em nenhuma das faixas etárias. Dentre as RM de 

residência, a com maior número de notificações foi a de São Paulo (61,1%), capital, 

seguida da região metropolitana da Baixada Santista (11,8%) (Tabela 2). 

A mediana de idade dos casos notificados foi de 15 anos, sendo que 2,81% 

dos casos notificados ocorreu nos indivíduos menores de 1 ano, 16,2% nos 

indivíduos entre 1 e 4 anos, 11,0% nos indivíduos de 5 a 9 anos, 19,3% naqueles de 

10 a 14 anos e 50,8% nos indivíduos de 15 a 18 anos. 

A população de detentos, dentro das faixas etárias estudadas, foi composta 

por 153 notificações. Esta população, dentro do banco de dados, é classificada na 

variável “município de residência” como “detento”, portanto, não foi possível 

identificar a RM da qual estes adolescentes faziam parte. Cerca de 95,4% dos 

detentos eram adolescentes de 15 a 18 anos, o que corresponde a 2,2% de todos os 

casos notificados de tuberculose nesta faixa etária. 52,9% eram pretos/pardos e 

35,3% brancos, sendo a quase totalidade dos casos formada por indivíduos do sexo 

masculino (96,1%) (Tabela 2). 

Em relação à forma clínica, a maioria das notificações foi de tuberculose 

pulmonar (76,8%) seguida das formas extrapulmonares (19,7%), da forma mista 



 

 

28 

pulmonar e extrapulmonar (3,1%) e uma minoria de casos da forma disseminada da 

doença (0,3%). (Tabela 3) Dentre os detentos, a frequência das formas clínicas de 

TB foi semelhante à da população geral, 91,5% tiveram a forma pulmonar de TB, 

7,2% a forma extrapulmonar e 1,3% da forma mista.  

A associação TB e AIDS ocorreu em apenas 2,5% das notificações, com 

distribuição de casos em todas as faixas etárias. Observa-se, contudo, uma 

concentração da associação nos indivíduos de 10 a 18 anos, que juntos perfazem 

77,2% dos casos de coinfecção TB/AIDS (n=325). Somente 1,2% das notificações 

apresentaram outras imunossupressões associadas à TB. A utilização de drogas 

ilícitas esteve predominante nos indivíduos de 15 a 18 anos, ocorrendo em 9,2% dos 

adolescentes com tuberculose nesta faixa etária (Tabela 3). Considerando-se 

apenas os detentos, cerca de 41,8% dos casos eram drogaditos. 

 Ainda conforme apresentado na tabela 3, somente 4,4% das notificações 

foram de casos com tratamento anterior, sendo, portanto, a grande maioria (95,6%) 

de casos novos.  

Dos casos com tratamento anterior (n=572), 7,0% tinham 1 tratamento 

anterior registrado, 81,6% tinham 2 tratamentos, 9,4% tinham 3 tratamentos e 2,0% 

mais do que 3 tratamentos anteriores. Investigando o motivo do tratamento atual, 

49,5% foram por recidiva do quadro de TB, 41,6% foram de retratamentos após 

abandono, 6,6% foram de retratamento após falência/resistência ao tratamento 

anterior e 2,3% de retratamentos após toxicidade/intolerância.  

Quanto ao encerramento do caso, 85,6% evoluíram para cura, 7,3% 

abandonaram o tratamento, 0,5% apresentaram encerramento do caso por 

resistência/toxicidade, 3,3% tiveram mudança de diagnóstico, 1,8% evoluíram para 

óbito (diretamente ou não) ligado à TB e 1,4% tiveram outros encerramentos (Tabela 

3). 

 As formas de descoberta da TB foram variadas em frequência, havendo 

ligeira maioria no diagnóstico por demanda ambulatorial (39,3%), seguida do 

diagnóstico em internação (20,2%) e em urgência/emergência (19,2%). Verifica-se 

que dentre as formas de descoberta da TB, as formas ativas de identificação de 

casos na população, realizadas através das campanhas de buscas ativa de 

sintomáticos respiratórios e investigação de contatos de casos bacilíferos, ocorreu 

em apenas 19,4% dos casos notificados. A descoberta pós-óbito ocorreu em apenas 

0,2% dos casos notificados e 1,8% não possuíam a informação da forma de 
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descoberta. 

 O perfil do diagnóstico laboratorial de TB dos casos notificados foi verificado 

através da realização da baciloscopia de escarro, cultura de escarro e radiografia de 

tórax, uma vez que a maioria dos casos era de TB pulmonar. Estes dados são 

apresentados na tabela 4. 

Dentre os casos notificados de TB, 59,9% tiveram baciloscopia de escarro 

coletada, sendo 36,3% delas positivas. A cultura de escarro ocorreu em 27,0% dos 

casos, havendo resultado positivo em 15,9% dos casos notificados. Verifica-se que 

66,2% dos casos não realizaram cultura do escarro. Cerca de 61,8% dos casos 

tiveram radiografia de tórax suspeita de TB, com ampla distribuição deste achado 

em todas as faixas etárias. A radiografia de tórax sugestiva de TB com cavidade 

ocorreu em 12,6% dos casos notificados, havendo predomínio de casos nos 

indivíduos a partir dos 10 anos de idade. Cerca de 88,7% dos casos de radiografia 

de TB com cavidade ocorreram nesta faixa etária.  

 A coleta de sorologia para HIV também foi avaliada dentro do perfil de 

diagnóstico laboratorial de TB, uma vez que a associação TB/HIV/AIDS deve 

sempre ser investigada (Tabela 4). Verificou-se que 80,4% dos casos notificados 

teve sorologia para HIV coletada, sendo identificada positivação em 2,7% dos casos 

notificados. 

 Quanto ao esquema terapêutico inicialmente adotado, 27,2% utilizaram a 

associação RHZ e a grande maioria (70,3%) a associação RHZE. Observou-se a 

utilização deste esquema inclusive em faixas etárias abaixo de 10 anos. Por fim, 

69,3% dos casos notificados realizou tratamento supervisionado (Tabela 4). 

Em relação ao encerramento dos casos por RM, a tabela 5 apresenta a 

frequência de encerramento dos casos notificados por RM. Verifica-se que o 

encerramento do caso por cura ocorreu em mais de 80% dos casos notificados em 

todas as RM. Todavia, a RM da Baixada Santista tem o maior percentual de 

abandono (8,4%), seguidas das RM de São Paulo (7,8%) e Sorocaba (7,1%) 

praticamente empatadas. Dentre os detentos, 32,0% abandonaram o tratamento, o 

maior percentual de desfecho desfavorável para o tratamento e controle da TB 

observado. 
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Tabela 2 – Características sociodemográficas dos casos notificados de TB em indivíduos de 0 a 18 anos: São Paulo, 2009 a 2019. 
 

Características 

Faixas etárias 
Total  

<1 ano 1 – 4 anos 5 – 9 anos 10 – 14 anos 15 – 18 anos 

n 
 

(%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

363 (100,0) 2.081 (100,0) 1.413 (100,0) 2.479 (100,0) 6.536 (100,0) 12.872 (100,0) 

Regiões metropolitanas de residência 

São Paulo 177 (48,8) 1.183 (56,8) 911 (64,5) 1.619 (65,3) 3.981 (60,9) 7.871 (61,1) 

Baixada Santista 34 (9,4) 224 (10,8) 147 (10,4) 259 (10,4) 862 (13,2) 1.526 (11,9) 

Campinas 29 (7,0) 261 (12,5) 100 (7,1) 96 (3,9) 230 (3,5) 716 (5,6) 

Ribeirão Preto 19 (5,2) 72 (3,5) 44 (3,1) 58 (2,3) 94 (1,4) 287 (2,2) 

Sorocaba 11 (3,0) 35 (1,7) 26 (1,8) 58 (2,3) 178 (2,7) 308 (2,4) 

Vale do Paraíba e Litoral Norte 20 (5,5) 71 (3,4) 32 (2,3) 71 (2,9) 251 (3,8) 445 (3,5) 

Municípios não metropolitanos 73 (20,1) 235 (11,3) 153 (10,8) 311 (12,5) 794 (12,1) 1.566 (12,2) 

Detentos 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (0,3) 146 (2,2) 153 (1,2) 

Cor 

Branco 161 (44,3) 963 (46,3) 606 (42,9) 998 (40,3) 2.639 (40,4) 5.367 (41,7) 

Pretos / Pardos 121 (33,3) 814 (39,1) 604 (42,7) 1.151 (46,4) 3.060 (46,8) 5.750 (44,7) 

Outras / Sem informações 81 (22,3) 304 (14,6) 203 (14,4) 330 (13,3) 837 (12,8) 1.755 (13,6) 

Sexo 

Feminino 139 (38,3) 936 (45,0) 682 (48,3) 1.344 (54,2) 3.021 (46,2) 6.122 (47,6) 

Masculino 224 (61,7) 1.145 (55,0) 731 (51,7) 1.135 (45,8) 3.515 (53,8) 6.750 (52,4) 
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Tabela 3 – Características clínico-epidemiológicas dos casos notificados de TB em indivíduos de 0 a 18 anos: São Paulo, 2009 a 2019. 

Características 

Faixas etárias 
Total 

<1 ano 1 – 4 anos 5 – 9 anos 10 – 14 anos 15 – 18 anos 

n 
 

(%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

363 (100,0) 2.081 (100,0) 1.413 (100,0) 2.479 (100,0) 6.536 (100,0) 12.872 (100,0) 

Classificação clínica* 

Pulmonar 258 (71,1) 1.606 (77,2) 1.021 (72,3) 1.761 (71,0) 5.240 (80,2) 9.886 (76,8) 

Extrapulmonar 81 (22,3) 389 (18,7) 342 (24,2) 629 (25,4) 1.101 (16,8) 2.542 (19,7) 

Pulmonar + extrapulmonar 20 (5,5) 75 (3,6) 47 (3,3) 81 (3,3) 179 (2,7) 402 (3,12) 

Disseminada 3 (0,8) 11 (0,5) 3 (0,2) 8 (0,3) 16 (0,2) 41 (0,3) 

Doenças e agravos associados 

AIDS 

Não associada 342 (94,2) 2.043 (98,2) 1.384 (97,9) 2.389 (96,4) 6.360 (97,3) 12.518 (97,2) 

Associada 21 (5,8) 29 (1,4) 24 (1,7) 83 (3,3) 168 (2,6) 325 (2,5) 

Sem informação 0 (0,0) 9 (0,4) 5 (0,3) 7 (0,3) 8 (0,1) 29 (0,2) 

Outra imunossupressão 

Não associada 355 (97,8) 2.041 (98,1) 1.393 (98,6) 2.441 (98,5) 6.484 (99,2) 12.714 (98,8) 

Associada 8 (2,2) 40 (1,9) 20 (1,4) 38 (1,5) 52 (0,8) 158 (1,2) 

Drogadição 

Não associada 363 (100,0) 2.081 (100,0) 1.412 (99,9) 2.437 (98,3) 5.931 (90,7) 12.224 (94,8) 

Associada 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 40 (1,6) 603 (9,2) 643 (5,0) 

Sem informação 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,0) 2 (0,0) 2 (0,0) 5 (0,1) 

*Dados que representam 12.871 notificações. Excluída 01 sem informação. 
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Características 

Faixas etárias 
Total  

<1 ano 1 – 4 anos 5 – 9 anos 10 – 14 anos 15 – 18 anos 

n 
 

(%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

363 (100,0) 2.081 (100,0) 1.413 (100,0) 2.479 (100,0) 6.536 (100,0) 12.872 (100,0) 

Tipo de caso 

Novos 363 (100,0) 2.041 (98,1) 1.366 (96,7) 2.392 (96,5) 6.138 (93,9) 12.300 (95,6) 

Com tratamento anterior 0 (0,0) 40 (1,9) 47 (3,3) 87 (3,5) 398 (6,1) 572 (4,4) 

Tipos de encerramento 

Cura 277 (76,3) 1.778 (85,4) 1.225 (86,7) 2.210 (89,1) 5.527 (84,6) 11.017 (85,6) 

Abandono 20 (5,5) 93 (4,5) 51 (3,6) 94 (3,8) 683 (10,4) 941 (7,3) 

Resistência/Toxicidade 1 (0,3) 2 (0,1) 3 (0,2) 13 (0,5) 44 (0,7) 63 (0,5) 

Mudança de diagnóstico 29 (8,0) 120 (5,8) 84 (5,9) 95 (3,8) 102 (1,6) 430 (3,3) 

Óbito não TB 16 (4,4) 26 (1,2) 20 (1,4) 23 (0,9) 47 (0,7) 132 (1,0) 

Óbito TB 14 (3,9) 20 (1,0) 8 (0,6) 18 (0,7) 43 (0,7) 103 (0,8) 

Outros 6 (1,6) 42 (2,0) 22 (1,6) 26 (1,0) 90 (1,4) 186 (1,4) 

Formas de descoberta 

Urgência/emergência 61 (16,8) 164 (7,9) 102 (7,2) 438 (17,7) 1.702 (26,0) 2.467 (19,2) 

Demanda ambulatorial 145 (39,9) 593 (28,5) 446 (31,6) 893 (36,0) 2.977 (45,5) 5.054 (39,3) 

Busca ativa 8 (2,2) 18 (0,9) 15 (1,1) 44 (1,8) 228 (3,5) 313 (2,4) 

Diagnóstico em internação 104 (28,6) 484 (23,3) 270 (19,1) 617 (24,9) 1.122 (17.2) 2.597 (20,2) 

Investigação de contatos 35 (9,6) 778 (37,4) 554 (39,2) 435 (17,5) 380 (5,8) 2.181 (16,9) 

Descoberta pós óbito 2 (0,5) 4 (0,2) 2 (0,1) 3 (0,1) 13 (0,2) 24 (0,2) 

Sem informação 8 (2,2) 40 (1,9) 24 (1,7) 49 (2,0) 114 (1,7) 235 (1,8) 
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Tabela 4 – Características diagnósticas e terapêuticas dos casos notificados de TB em indivíduos de 0 a 18 anos: São Paulo de 2009 a 2019. 

Características 

Faixas etárias 
Total  

<1 ano 1 – 4 anos 5 – 9 anos 10 – 14 anos 15 – 18 anos 

n 
 

(%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

363 (100,0) 2.081 (100,0) 1.413 (100,0) 2.479 (100,0) 6.536 (100,0) 12.872 (100,0) 

Baciloscopia de escarro 

Positiva 112 (30,8) 59 (2,8) 80 (5,7) 838 (33,8) 3.584 (54,8) 4.673 (36,3) 

Negativa 71 (19,6) 228 (11,0) 327 (23,1) 796 (32,1) 1.563 (23,9) 2.985 (23,2) 

Não realizada 174 (47,9) 1.750 (84,1) 978 (69,2) 809 (32,6) 1.335 (20,4) 5.046 (39,2) 

Sem informação 6 (1,6) 44 (2,1) 28 2,0) 36 (1,4) 54 (0,8) 168 (1,3) 

Cultura de escarro 

Positiva 50 (13,8) 31 (1,5) 59 (4,2) 387 (15,6) 1.514 (23,2) 2.041 (15,9) 

Negativa 41 (11,3) 89 (4,3) 142 (10,0) 382 (15,4) 783 (12,0) 1.437 (11,2) 

Não realizada 231 (63,6) 1.855 (89,1) 1.129 (79,9) 1.554 (62,7) 3.755 (57,4) 8.524 (66,2) 

Sem informação 41 (11,3) 106 (5,1) 83 (5,9) 156 (6,3) 484 (7,4) 870 (6,8) 

Radiografia de tórax 

Normal 29 (8,0) 262 (12,6) 208 (14,7) 287 (11,6) 384 (5,9) 1.170 (9,1) 

Suspeita de TB 206 (56,7) 1.438 (69,1) 916 (64,8) 1.444 (58,2) 3.955 (60,5) 7.959 (61,8) 

Suspeita de TB com cavidade 38 (10,5) 74 (3,6) 70 (4,9) 316 (12,7) 1.124 (17,2) 1.622 (12,6) 

Não realizado 45 (12,4) 168 (8,1) 118 (8,3) 254 (10,2) 693 (10,6) 1.278 (9,9) 

Outra patologia 13 (3,6) 44 (2,1) 30 (2,1) 44 (1,2) 64 (1,0) 195 (1,5) 

Sem informação 32 (8,8) 95 (4,6) 71 (5,0) 134 (5,4) 316 (4,8) 648 (5,0) 
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Características 

Faixas etárias 
Total  

<1 ano 1 – 4 anos 5 – 9 anos 10 – 14 anos 15 – 18 anos 

n 
 

(%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

363 (100,0) 2.081 (100,0) 1.413 (100,0) 2.479 (100,0) 6.536 (100,0) 12.872 (100,0) 

Sorologia para HIV 

Positiva 24 (6,6) 32 (1,5) 26 (1,8) 87 (3,5) 180 (2,7) 349 (2,7) 

Negativa 261 (71,9) 1.293 (62,1) 921 (65,2) 1.909 (77,0) 5.617 (85,9) 10.001 (77,7) 

Não realizada 68 (18,7) 654 (31,4) 414 (29,3) 385 (15,5) 600 (9,2) 2.121 (16,5) 

Sem informação 10 (2,7) 102 (4,9) 52 (3,7) 98 (3,9) 139 (2,1) 401 (3,1) 

Esquema terapêutico inicial 

RHZ 130 (35,8) 1.592 (76,5) 967 (68,4) 296 (11,9) 523 (8,0) 3.508 (27,2) 

RHZE 213 (58,7) 441 (21,2) 421 (29,8) 2.116 (85,4) 5.856 (89,6) 9.047 (70,3) 

MR 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,1) 5 (0,1) 7 (0,0) 

Outros 18 (5,0) 44 (2,1) 22 (1,6) 63 (2,5) 145 (2,2) 292 (2,3) 

Não iniciou esquema 2 (0,5) 4 (0,2) 3 (0,2) 2 (0,1) 7 (0,1) 18 (0,1) 

Tipo de tratamento adotado 

Supervisionado 212 (58,4) 1.316 (63,2) 964 (68,2) 1.684 (67,9) 4.740 (72,5) 8.916 (69,3) 

Autoadministrado 106 (29,2) 539 (25,9) 351 (24,8) 630 (25,4) 1.394 (21,3) 3.020 (23,5) 

Sem informação 45 (12,4) 226 (10,9) 98 (6,9) 165 (6,7) 402 (6,1) 936 (7,3) 

Legenda: R: Rifampicina; H: Isoniazida; Z: Pirazinamida; E: Etambutol; MR: multirresistente – casos de tratamentos especiais para multirresistentes.  
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Tabela 5 – Encerramento dos casos notificados de TB em indivíduos de 0 a 18 anos por região metropolitana de residência: São Paulo, 2009 a 
2019. 

Regiões 
metropolitanas de 
residência 

Encerramento dos casos 

Cura Abandono 
Resistência/ 

Toxicidade 
Mudança de 
diagnóstico 

Óbito não TB Óbito TB Outros Total geral  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

São Paulo 6.681 (84,9) 614 (7,8) 41 (0,5) 285 (3,6) 72 (0,9) 64 (0,8) 114 (1,4) 7.871 (100,0) 

Baixada Santista 1.324 (86,8) 128 (8,4) 5 (0,3) 23 (1,5) 14 (0,9) 13 (0,9) 19 (1,2) 1.526 (100,0) 

Campinas 633 (88,4) 27 (3,8) 4 (0,6) 35 (4,9) 4 (0,6) 2 (0,3) 11 (1,5) 716 (100,0) 

Ribeirão Preto 245 (85,4) 14 (4,9) 2 (0,7) 12 (4,2) 3 (1,0) 3 (1,0) 8 (2,8) 287 (100,0) 

Sorocaba 267 (86,7) 22 (7,1) 2 (0,6) 7 (2,3) 5 (1,6) 2 (0,6) 3 (1,0) 308 (100,0) 

Vale do Paraíba e 
Litoral Norte 

390 (87,6) 21 (4,7) 1 (0,2) 11 (2,5) 8 (1,8) 5 (1,1) 9 (2,0) 445 (100,0) 

Municípios não 
metropolitanos 

1.378 (88,0) 66 (4,2) 6 (0,4) 55 (3,5) 26 (1,7) 14 (0,9) 21 (1,3) 1.566 (100,0) 

Detentos 99 (64,7) 49 (32,0) 2 (1,3) 2 (1,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,7) 153 (100,0) 

Total 11.017 (85,6) 941 (7,3) 63 (0,5) 430 (3,3) 132 (1,0) 103 (0,8) 186 (1,4) 12.872 (100,0) 
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5 DISCUSSÃO 

 Tendo em vista a média anual de casos notificados, apresentada no gráfico 

1, observa-se uma relativa constância no número de notificações de tuberculose em 

indivíduos de 0 a 18 anos na década analisada, dada a baixa dispersão dos dados 

em torno da média. Este fato observado pode indicar que a vinculação da 

dispensação do tratamento às notificações é interessante para a manutenção da 

constância do fluxo de informações a respeito da patologia.  

 Para evitar a perda de casos de TB diagnosticados, a dispensação dos 

esquemas terapêuticos de TB está vinculada à notificação do caso pelo médico ou 

serviço de saúde que diagnosticou o caso. O preenchimento dos instrumentos 

oficiais de notificação com o fornecimento do número do Sistema Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN) é necessário para entrada do caso novo, solicitação 

e movimentação de medicamentos nos sistemas federais e municipais de 

gerenciamento de informações em saúde (SMS/CAB/ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA, 2020). Segundo Pinheiro et al. (2012) garantir a qualidade das 

fontes de dados a respeito da tuberculose é importante para o controle do agravo. A 

existência de casos subnotificados impossibilita o real conhecimento da situação 

epidemiológica da TB, prejudicando o planejamento de ações de prevenção e 

controle da doença. 

Conforme dito anteriormente, a TB é um agravo que tem sua difusão na 

sociedade facilitada pelas altas densidades demográficas encontradas em várias 

regiões urbanas. São também agentes facilitadores para elevadas incidências o 

baixo desenvolvimento socioeconômico e vulnerabilidades sociais em geral 

(BRASIL, 2017a), que impactam no desenvolvimento humano de uma população. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2021), o 

desenvolvimento humano é definido como um processo de ampliação das escolhas 

das pessoas, para que elas tenham capacidade e possibilidade de fazerem o que 

quiserem de suas vidas. A análise de seu crescimento é apontada no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que é usado como medida do grau de 

desenvolvimento da população de um país. Os três pilares do IDH são: longevidade, 

educação e renda. Desta forma, o IDH apresenta uma avaliação mais ampla das 

necessidades para o desenvolvimento humano, que englobam saúde, educação, 

equilíbrio da renda gerada, oportunidades para todas as pessoas, garantia de 
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liberdades pessoais etc. Santos et al. (2016), aponta que a associação do risco de 

desenvolvimento de TB e o IDH é válida, pois este indicador engloba condições de 

vida e saúde das populações. Baldan, Ferraudo e Andrade (2017) identificaram em 

seu estudo de análise de casos de coinfecção TB/HIV no período de 2004 a 2013, 

no Estado do Mato Grosso do Sul, associação entre maiores índices da coinfecção 

com menores IDH em áreas com maior densidade populacional. Portanto, é possível 

presumir que a TB pode compor um marcador das fragilidades do desenvolvimento 

humano de uma população. 

 Observando-se o gráfico 2, verifica-se que o ESP se apresenta no segundo 

quartil de dados, ou seja, dentro dos 50% de Estados que possuem CP menores ou 

iguais a mediana. Comparando-se com os dados da população geral, disponíveis no 

Boletim da Tuberculose de 2021 (BRASIL, 2021a), dados complementares são 

encontrados. Neste documento o ESP apresentava-se em 2020 entre os Estados 

com moderada quantidade de casos novos de TB (Coeficiente de Incidência entre 

31 e 50 casos/100 mil habitantes) na população geral. Dentro do ESP, conforme 

apontado na tabela 1, os dados obtidos mostram que o CP da RM da Baixada 

Santista é o maior do ESP, sendo superior, inclusive, ao CP da RM de São Paulo, a 

mais densamente povoada. Estes dados são complementados pelo Boletim Especial 

da TB (SES/CCD/CVE, 2021), que traz a Baixada Santista como a região do ESP 

que apresentou, no período de avaliação de 2006 a 2020, o maior coeficiente de 

incidência (CI) de TB na população geral. 

Estes dados evidenciam, mais uma vez, a importância dos dados de TB em 

crianças como um termômetro do controle da epidemia de tuberculose na população 

em geral. Em relação ao IDH, segundo o Ranking do IDH do Atlas de 

Desenvolvimento Humano Brasil (PNUD, 2021), o ESP ocupava em 2010 a 2ª 

posição em desenvolvimento humano do país, indicando que a população possui 

relativa segurança no acesso ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, 

melhorando sua longevidade. Já as RM da Baixada Santista e São Paulo, de acordo 

com o mesmo Ranking no mesmo ano, ocupavam a 6ª e 2ª posição de IDH, 

respectivamente, em relação a todas as RM brasileiras. Observando-se as 

diferenças obtidas nas RM paulistas, é possível inferir que a Baixada Santista 

necessita de intervenções nos fatores socioeconômicos que estão associados à 

Incidência e Prevalência da TB em sua população.  

Ainda a respeito do gráfico 2, é possível verificar que apesar de estar em 
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posição superior no Ranking de IDH, o ESP tem CP de tuberculose, na população 

de interesse, superior à alguns Estados de pior IDH. Estados como o Piauí e 

Tocantins, por exemplo, que ocupavam a 24ª e 12ª posição no Ranking de IDH do 

país em 2010 (PNUD, 2021) possuem CP muito inferiores ao ESP. Este fato pode 

indicar subnotificação de casos de TB nestes Estados, apontando para uma possível 

heterogeneidade dos sistemas de vigilância da TB no país.  

Quanto às características sociodemográficas dos casos notificados, não 

houve diferenças expressivas em relação aos sexos e cor da pele dos indivíduos. 

Achados semelhantes são vistos nas estimativas globais de TB em indivíduos de 0 a 

14 anos, onde a distribuição de gênero geralmente é de 1:1 (WHO, 2017). Este 

achado difere do observado na população adulta, em que a TB se mostra muito mais 

prevalente em indivíduos do sexo masculino. Cerca de 56% dos casos de TB no 

mundo em 2020 ocorrem entre homens, enquanto no Brasil, em 2018, cerca de 88% 

dos casos foram em homens e 66% em indivíduos com cor da pele preta ou parda 

(BRASIL, 2019b; WHO, 2021). Estes dados refletem a tendência de um dos sexos 

em desenvolver hábitos que propiciam o desenvolvimento da TB, somados à 

desigualdade socioeconômica que atingem a população brasileira. Todavia, as 

crianças, independentemente do sexo, estão igualmente expostas ao bacilo, caso a 

fonte seja de convívio do paciente, e, devido a fisiopatologia da TB nesta população, 

podem vir a desenvolver a doença meses após a exposição. Desta forma, a TB em 

crianças não reflete hábitos ou características pessoais para a maioria desta 

população, mas o ambiente socioeconômico e cultural em que está inserida. 

Pensando neste contexto, os dados do estudo mostram que o número de 

casos de TB se eleva conforme se elevam as faixas etárias, fato que fez a mediana 

de idade dos casos notificados ser de 15 anos. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Tahan, Gabardo e Rossoni (2020), que descreveram a situação 

epidemiológica da TB em menores de 19 anos no Brasil no entre os anos de 2017 e 

2018. Os autores encontraram aumento progressivo do percentual de casos de TB 

ao elevarem-se as faixas etárias. Sendo que 6,1% do total de casos analisados 

concentrou-se em indivíduos a partir de 15 anos, contra apenas 0,6% em indivíduos 

menores de 1 ano. Acredita-se que devido ao ganho de independência conforme o 

indivíduo entra na adolescência, há maior exposição à sociedade, além do 

desenvolvimento de hábitos possivelmente menos saudáveis de vida, o que facilita a 

exposição e desenvolvimento da TB. 
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O número de casos de TB encontrado em crianças menores de 1 ano pode 

indicar a proteção desta parcela pela vacinação com BCG ao nascer (WHO, 2021) e, 

possivelmente, à menor exposição destes indivíduos a adultos de fora do círculo 

familiar, em comparação aos indivíduos mais velhos. O papel da identificação e 

tratamento dos casos de ILTB nas buscas ativas de comunicantes, que evitam o 

desenvolvimento da doença, também deve ser elencado como possível fator protetor 

que refletiu em menor número de casos nas crianças menores de 1 ano. De acordo 

com Carvalho et al. (2018), a investigação dos contatos de adultos com TB, com 

esforços especiais nos menores de 5 anos e nos imunocomprometidos, tratando 

todos os contatos que apresentarem ILTB, é essencial para reduzir a incidência de 

TB na infância. Contudo, a subnotificação de casos em decorrência da falta de 

diagnóstico, devido à dificuldade no diagnóstico de TB nesta população, 

especialmente nos casos extrapulmonares, também pode refletir os números 

apresentados. Conforme aponta Mandala et al. (2017), dificuldades diagnósticas são 

o grande desafio no manejo da TB em pediatria. A patologia pode mimetizar vários 

quadros comuns em crianças, tais como pneumonia, desnutrição e infecções 

bacterianas ou virais em geral.  

Na população de detentos presente no banco de dados, os casos se 

concentraram em indivíduos do sexo masculino pretos ou pardos. Estes dados 

podem refletir, no entanto, as características da população privada de liberdade 

brasileira, fruto da marginalização centenária de minorias étnicas, não 

necessariamente uma característica da doença. Cerca de 91,4% dos internos da 

Fundação Casa são de adolescentes a partir de 15 anos, sendo 95,0% do sexo 

masculino e 70,1% de pretos ou pardos (FUNDAÇÃO CASA, 2020).  

A forma clínica mais frequente foi a pulmonar, tanto na população geral 

quanto na privada de liberdade, ocorrendo em mais de 70% dos indivíduos em todas 

as faixas etárias. As formas extrapulmonares também foram encontradas em todas 

as faixas etárias, não havendo concentração expressiva em nenhuma delas. Dados 

semelhantes são encontrados em diversos estudos, como o de Tahan, Gabardo e 

Rossoni (2020), que encontraram predomínio da forma pulmonar em 80,1% dos 

casos de TB em menores de 19 no Brasil, onde a frequência das formas 

extrapulmonares também variou conforme a idade.  

O bacilo da tuberculose pode infectar qualquer órgão, contudo a manifestação 

clínica mais comum ocorre na região torácica, afetando pulmões e linfonodos 
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regionais, afetando cerca de 60 a 80% de todos os casos de TB em crianças. Mais 

raramente pode afetar a pleura e pericárdio. As formas extrapulmonares ocorrem em 

20-40% de todos os casos de TB, podendo ocorrer em concomitância com a forma 

pulmonar (CARVALHO et al, 2018).  

A coinfecção de TB/AIDS ocorrendo, em sua grande maioria, em indivíduos 

maiores de 10 anos pode apontar, indiretamente, o sucesso dos protocolos de 

prevenção da transmissão vertical de HIV. Segundo dados do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2021b), houve redução em 22% da taxa de detecção de AIDS em 

menores de 5 anos no período de 2015 a 2019. Sabendo-se que a coinfecção leva a 

maior gravidade e aumento da morbimortalidade dos casos de TB por elevado risco 

de desenvolvimento de resistência a pelo menos um medicamento do esquema 

terapêutico (MANDALA et al, 2017), os dados encontrados são animadores.  

Ainda sobre as condições de saúde agravantes apresentadas pelos casos, a 

drogadição esteve presente dentre os adolescentes e esteve elevada dentre os 

detentos, talvez devido às características desta população que podem apresentar 

comportamentos de risco. Todavia, acredita-se que o número de associação de TB e 

drogadição pode ser ainda maior do que o verificado, mesmo na população de 

adolescentes em geral, tendo em vista que apenas 5% dos casos notificados 

apresentavam esta associação. Acredita-se que este dado pode não ter sido 

identificado durante a notificação do caso, devido omissão da informação por parte 

do paciente ou responsável, ou ainda não ter sido investigado adequadamente pelo 

notificante. Tal crença vem do fato de que o uso de drogas de recreação e abuso é 

amplamente difundido em todas as classes sociais em todo o mundo, sendo muito 

comum, principalmente, dentre os jovens. Em 2020, cerca de 275 milhões de 

pessoas usaram algum tipo de substância entorpecente ilícita no mundo, havendo 

estimativas de que cerca de 5,6% dos jovens entre 15 e 16 anos no mundo usem 

canabis (UNDOC, 2021).  

No Brasil, os resultados do levantamento sobre o consumo de drogas 

psicoativas entre estudantes das capitais brasileiras realizado em 2010 apontam 

elevado índice de uso destas substâncias, sendo que 60,5% dos estudantes 

alegaram uso de álcool, 16,9% de tabaco e 25,5% de qualquer droga (exceto álcool 

e tabaco) alguma vez na vida (CARLINI et al, 2010). Desta forma, acredita-se ser 

necessário reforço junto às equipes notificadoras da importância da investigação fiel 

das doenças e agravos associados apresentados pelos pacientes com tuberculose. 
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Tendo em vista que aquelas que refletem hábitos de vida, podem impactar na 

adesão ao tratamento e, em última análise, no ciclo de dispersão e manutenção da 

doença na sociedade. 

Sobre os tipos de casos notificados, observou-se que a expressiva maioria 

dos casos notificados eram de casos novos. Dentre os motivos do tratamento atual, 

para aqueles que já tinham tratamento anterior registrado, a maior parte destes 

casos ocorreram por abandono do tratamento anterior e recidiva do quadro de 

tuberculose. Do montante de casos designados como retratamento por quaisquer 

motivos, observa-se concentração nos adolescentes de 15 a 18 anos.  

Complementando a informação dos retratamentos por abandono, verifica-se 

que o encerramento por abandono se encontra também concentrado dentre os 

adolescentes a partir dos 10 anos, com pico dos casos a partir dos 15 anos. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Viana et al. (2019), em estudo que 

verificou fatores associados ao óbito e abandono do tratamento entre crianças e 

adolescentes indígenas no Brasil. Os autores verificaram que do total de casos 

notificados no período de 2006 a 2016, cerca de 62,2% dos adolescentes a partir 

dos 10 anos abandonaram o tratamento  

 A elevação do número de abandonos nos indivíduos mais velhos era 

esperada, haja vista que a adolescência é caracterizada por um período turbulento e 

cheio de crises (MOHR; VALORE, 2009) que pode tornar-se mais acentuado, a 

depender do ambiente social em que o indivíduo vive.  

Contudo, mesmo nas crianças pequenas, em que o tratamento da doença fica 

a cargo de um adulto responsável, verifica-se casos de abandono em todas as 

faixas etárias, ocorrendo em média em 4,5% das crianças até 9 anos. Acredita-se 

que a ocorrência do abandono do tratamento para TB, de modo geral, pode ocorrer 

por falta de informação e dificuldades dos familiares em relação ao tratamento, tais 

como: dificuldade no acesso aos medicamentos para o tratamento infantil, 

desconforto da criança frente aos efeitos adversos medicamentosos levando à 

descontinuidade do tratamento pelos pais, abandono devido melhora de sintomas ou 

falta de confiança no diagnóstico e tratamento. Em estudo realizado com pacientes 

adultos em Belém do Pará, que tinha como objetivo analisar as causas do abandono 

do tratamento de tuberculose, Sá et al. (2017) identificaram como fatores 

motivadores do abandono: melhora dos sintomas após início do tratamento, uso de 

drogas ilícitas ou bebida alcoólica, falta de conhecimento acerca da patologia e do 
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tratamento, falta de dinheiro para deslocamento no caso de tratamento 

supervisionado e problemas familiares em geral. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Couto et al. (2014), em estudo qualitativo realizado com 15 

pacientes internados em um hospital em João Pessoa, identificou-se que os motivos 

para o abandono do tratamento foram: etilismo e uso de drogas, reações adversas, 

problemas socioeconômicos, motivos religiosos, dificuldade de acesso ao 

tratamento, vínculo com profissionais de saúde e a sensação de cura antes do 

término do tratamento. Para Souza e Cruz (2012) o ambiente social, cultural e 

econômico onde o indivíduo está inserido contribuem para o abandono do 

tratamento de TB. Destacando que o acolhimento ofertado pelas unidades de saúde, 

também se mostra fator contribuidor para o desfecho favorável do tratamento.  

Apesar dos estudos apresentados terem sido realizados com adultos, tais 

motivos que levam ao abandono podem afetar o adulto responsável por oferecer o 

tratamento à criança ou por dar o suporte necessário para manutenção do 

tratamento dos adolescentes, que em geral são afligidos pelo comportamento 

turbulento inerente da faixa etária. Este comportamento turbulento e frequentemente 

caracterizado como rebelde por estudiosos da área, torna-se ainda mais evidente 

nos jovens que cometem ato infracional. Foi nesta população que se observou a 

maior proporção de abandono do tratamento, conforme aponta a tabela 5.  

Como o tratamento da TB é longo e pode superar o período de internação na 

Fundação Casa, onde o tratamento é supervisionado, verifica-se tendência à falha 

de adesão, possivelmente, após a saída do sistema socioeducativo. Este dado 

mostra uma possível necessidade de melhoria na vinculação das informações de 

liberação dos internos em tratamento para TB com os serviços da Atenção Básica 

de Saúde, havendo necessidade de acolhimento e vínculo deste menor e sua família 

ao serviço de saúde. Desta forma, assegura-se a continuidade do tratamento tal qual 

determinam os princípios e diretrizes gerais da Atenção Básica, que de acordo com 

a Política Nacional da Atenção Básica (2012) orientam-se, dentre outros, pelos 

princípios da universalidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da 

atenção e humanização. 

Ainda a respeito do abandono do tratamento de TB, dentre as RM, a Baixada 

Santista é a que possui maior taxa de abandono de seus casos notificados, fator, 

possivelmente, também determinado pelas mesmas fragilidades socioeconômicas 

que levaram esta RM a ser aquela com o maior CP do ESP. 
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 Identificar e prevenir os fatores que levam ao abandono do tratamento da 

tuberculose em uma população são tarefas árduas, porém extremamente 

necessárias, uma vez que o paciente que não adere ao tratamento continua doente 

e, caso seja um indivíduo mais velho, uma fonte de contágio. A irregularidade no 

tratamento leva também ao surgimento de cepas resistentes do bacilo da TB, além 

de recidiva da doença, fato que leva à dificuldade no processo de cura, tornando o 

tratamento mais longo e oneroso aos cofres públicos (MENDES; FENSTERSEIFER, 

2004). 

Quanto à ocorrência de recidivas de TB, podemos inferir que não houve 

exclusão da fonte transmissora de TB para as crianças nos casos em que 

ocorreram. Este fato merece atenção dos serviços de vigilância e saúde, uma vez 

que o ciclo da doença somente será eliminado com a identificação e tratamento dos 

bacilíferos domiciliares. Dentre os adolescentes, devido a possibilidade de maiores 

comportamentos de risco e maior exposição à sociedade conforme exposto 

anteriormente, faz-se necessária a investigação de comunicantes além do domicílio, 

já que a infecção pelo bacilo da TB requer exposição prolongada à fonte 

contaminante. Conforme destaca Cano et al. (2017), é necessário investir nas 

estratégias de busca de comunicantes de casos positivos, principalmente de adultos 

que convivem com crianças, a fim de realizar a identificação precoce dos casos de 

doença ativa e latente, levando a quebra do ciclo de dispersão da doença.  

Os dados do estudo, no entanto, mostram que apenas 16,9% dos casos 

notificados foram identificados através da investigação de contatos e apenas 2,4% 

através de busca ativa de sintomáticos respiratórios, sendo a grande maioria dos 

diagnósticos realizados passivamente. A identificação de casos através de buscas 

ativas na população, como esperado, ocorreram em maior quantidade nos 

indivíduos mais velhos. Como a busca ativa é pautada na identificação de 

sintomáticos respiratórios, que consiste no indivíduo que apresente tosse seca 

persistente por 3 semanas ou mais (COVISA, 2020), fica mais difícil suspeitar de TB 

em menores de 10 anos, onde patologias do sistema respiratório por várias 

etiologias são comuns, apenas pelo sintoma de tosse. Supõe-se que os casos 

ocorridos de diagnóstico de TB em menores de 10 anos, através desta estratégia, 

podem ter ocorrido pelo contexto social em que a criança estava inserida, como 

domicílio com casos de TB ou outras situações especiais, ou ainda por equívoco de 

preenchimento da notificação ou do sistema de dados.  
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Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose 

(BRASIL, 2019b), a busca ativa de sintomáticos respiratórios deve ser realizada 

permanentemente por todos os serviços de saúde, em todos os níveis, pois leva a 

significativo impacto no controle da doença. Tendo em vista os dados encontrados, 

verifica-se que esta estratégia deve ser reforçada dentro dos serviços de saúde, 

uma vez que, possivelmente, muitos casos poderiam ter sido diagnosticados e 

tratados mais precocemente. Estes pacientes diagnosticados possivelmente 

tardiamente, em sua maioria adolescentes, são os que possuem a maior proporção 

de baciloscopia de escarro positiva. Pacientes com baciloscopia de escarro positiva 

sustentam a cadeia de transmissão da TB, estimando-se que são capazes de 

infectar de 10 a 15 pessoas, em média, dentro de sua comunidade em um ano 

(BRASIL, 2019b). 

Conforme citado acima, a coleta e positivação das baciloscopias ocorreram 

em maior frequência nos adolescentes. Acredita-se que os casos apresentados de 

coleta de baciloscopia de escarro em bebês e pré-escolares sejam por cadastro 

errado da amostra clínica coletada no sistema, uma vez que não é possível a coleta 

de escarro em crianças nestas faixas etárias. Crianças pequenas produzem 

pequenas quantidades de escarro, que em geral é deglutido, inviabilizando o 

diagnóstico bacteriológico.  Em geral, o diagnóstico de TB infantil é realizado através 

da epidemiologia positiva para TB, teste tuberculínico positivo e exame físico ou 

radiografia de tórax com anormalidades (STARKE, 2000). Portanto, a baciloscopia 

de escarro passará a ser utilizada para diagnóstico de forma mais fidedigna nos 

adolescentes. Para as crianças, Cano et al. (2017) sugere que a baixa positividade 

dos métodos diagnósticos laboratoriais na faixa pediátrica demonstra necessidade 

do desenvolvimento de novos métodos diagnósticos que sejam validados também 

na população pediátrica. Enfatizando que a melhor estratégia disponível para o 

diagnóstico e controle da TB nesta população, ainda é através do rastreio de 

comunicantes, que elimina a fonte disseminadora de bacilos e identifica 

precocemente o caso infantil.  

Ainda dentro do diagnóstico laboratorial de TB, observa-se que nem todos os 

casos que coletaram baciloscopia tiveram amostra encaminhada para cultura. Cerca 

de 59,5% dos casos notificados tiveram baciloscopia de escarro realizada, enquanto 

apenas cerca de 27,1% realizaram cultura deste material. Dentro das estratégias 

recomendadas para o diagnóstico e controle da TB, a realização da cultura de 
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escarro com teste de sensibilidade devem ocorrer na suspeita de TB (BRASIL, 

2019b), sendo importantes para confirmação do agente etiológico e verificação de 

resistência intrínseca do bacilo a algum dos medicamentos do esquema terapêutico. 

Os dados levantados no estudo podem indicar falta de pedido médico para a 

realização do exame, desconhecimento ou negligência da necessidade da 

realização do teste ou por impossibilidade de realização do exame na região onde o 

diagnóstico foi realizado. Tais fatores precisam ser levantados e sanados para 

melhoria do diagnóstico de TB. 

Apesar da existência de teste mais rápido e eficaz para o diagnóstico de TB 

em amostras biológicas, a variável a respeito de realização deste exame diagnóstico 

precisou ser descartada, conforme os critérios de exclusão elencados. O teste em 

questão é o GeneXpert MTB/RIF, recomendado pela OMS desde 2010 e 

incorporado ao SUS desde 2013, é uma técnica de detecção por Polymerase Chain 

Reaction (PCR) em tempo real e por transcriptase reversa, que detecta a presença 

do bacilo da TB e a resistência à rifampicina diretamente na amostra, com resultado 

em até 2 horas (SILVA, 2019). A falta deste dado nas notificações que compõem o 

banco de dados analisado sugere falhas na disseminação da informação da 

fidedignidade, rapidez e disponibilidade desta técnica no SUS para muitos 

profissionais médicos que atuam no ESP ou ainda da falta de preenchimento desta 

informação na notificação dos casos de TB. 

Assim como acredita-se que há falta de padronização de informações, a 

respeito da necessidade e disponibilidade de alguns testes diagnósticos específicos 

para TB, há ainda falta de informação, aparelhamento dos serviços ou 

conscientização da importância da investigação da coinfecção TB/HIV. Verifica-se, 

através dos dados coletados, que 16% dos casos notificados não tiveram sorologia 

para o HIV coletada, fato que ocorreu em todas as faixas etárias. De acordo com o 

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (BRASIL, 

2019b) todo indivíduo com diagnóstico de TB deve ser testado para HIV, uma vez 

que o diagnóstico precoce da coinfecção tem um importante impacto no curso clínico 

de ambas as patologias.  

Por fim, os esquemas terapêuticos utilizados inicialmente foram o esquema 

básico para adultos e crianças maiores de 10 anos (RHZE) e o esquema básico para 

crianças até 10 anos (RHZ). Entretanto, observa-se que o esquema RHZE foi 

prescrito como esquema inicial para todas as faixas etárias, inclusive naquelas onde 
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o uso do Etambutol, que compõe o esquema terapêutico, é controverso devido risco 

de toxicidade oftálmica. O uso deste esquema terapêutico pode estar associado à 

introdução do comprimido de dose fixa combinada de RHZE desde 2009 no Brasil, 

com diminuição do acesso aos comprimidos avulsos de RHZ ou à rifampicina em 

suspensão, que ficaram restritos a unidades de referência para o tratamento infantil. 

Pode, ainda, haver casos de erro de prescrição, de preenchimento da informação na 

notificação e de introdução do Etambutol por necessidade clínica não identificada.    

Como tipo de tratamento adotado, o supervisionado ocorreu na maioria dos 

casos, indicando conhecimento da principal ação de monitoramento e apoio do 

tratamento da TB através da estratégia Tratamento Diretamente Observado (TDO) 

(BRASIL, 2019b) por boa parte dos profissionais que fizeram diagnóstico de TB. 

Contudo, houve uma relativa quantidade de casos em que o tipo de tratamento 

ofertado foi o autoadministrado, ocorrendo inclusive em grande número dentre os 

adolescentes entre 15 e 18 anos, onde as taxas de abandono foram superiores. 

Não foram averiguadas a presença de associações entre as variáveis 

sociodemográfica ou terapêuticas e os encerramentos dos casos, pois não era 

objetivo desta pesquisa.  No entanto, os dados obtidos possibilitam esta 

investigação em futuros estudos. 
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6 LIMITAÇÕES 

As limitações encontradas por este estudo deram-se, de forma geral, em 

decorrência da falta de padronização para o preenchimento da notificação e/ou do 

lançamento dos dados no TBweb. Foram encontradas algumas informações 

discrepantes e duvidosas, que levaram a exclusão da variável da análise para o 

estudo. Verificou-se, ainda, algumas variáveis com a opção de informação ignorada 

anotada, o que pode indicar que o diagnóstico, quando realizado na 

urgência/emergência, muitas vezes não permite ao notificador obter todos os dados 

referentes ao caso, que muitas vezes pode ser notificado em momento posterior a 

sua passagem pelo serviço de saúde.  

Os dados disponíveis para este estudo não permitiram, também, avaliar ou 

identificar os fatores socioeconômicos das RM que poderiam estar impactando nos 

coeficientes encontrados, ou nas demais taxas, como encerramento por abandono, 

recidivas ou resistência ao tratamento.  
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7 CONCLUSÃO 

Altas taxas de TB em crianças indicam forte circulação do bacilo dentro de 

uma comunidade. Os dados obtidos mostraram que a RM da Baixada Santista foi a 

que apresentou o maior CP de TB dentre todas as RM do ESP, indicando problemas 

de ordem social na região que afetam o controle da TB na população residente dos 

municípios que compõem a região. O estudo mostrou, ainda, que dentre as crianças 

a TB não se concentra em nenhum dos sexos ou cor da pele, diferentemente do que 

acontece com os adultos. Esteve, ainda, mais prevalente dentre os adolescentes, 

que foram também os que tiveram maiores taxas de abandono do tratamento.  

O estudo permitiu inferir, também, que há possíveis falhas de disseminação 

de informações e/ou sensibilização dos profissionais de saúde que precisam ser 

investigadas e sanadas. As possíveis falhas foram relativas aos exames 

diagnósticos específicos da TB e de doenças que podem causar complicações do 

quadro clínico, do esquema terapêutico adequado para as diversas faixas etárias, da 

indicação do tratamento supervisionado e do preenchimento adequado da 

notificação do caso, que gerarão informações necessárias à avaliação do panorama 

da TB infantil no ESP e, por conseguinte, o desenho de estratégias de prevenção e 

controle da epidemia.  

Em consonância com outros estudos e textos a respeito do tema, os dados 

mostraram que a TB é mais do que uma doença infectocontagiosa, é também um 

aceno sobre as fragilidades socioeconômicas de uma população, podendo estar 

relacionado ao desenvolvimento humano de uma determinada região. 

 

  



 

 

49 

REFERÊNCIAS 

BALDAN, S. S.; FERRAUDO, A. S.; ANDRADE, M. Características clínico-
epidemiológicas da coinfecção por tuberculose e HIV e sua relação com o Índice de 
Desenvolvimento Humano no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Ananindeua: 
Rev. Pan-Amaz. Saude. v.8, n.3, p.1-9, 2017. 

BERNARDO, J. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of miliary 
tuberculosis. [internet]. UptoDate. 2020. Acesso em: 17 fev. 2022. Disponível em: 
https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-diagnosis-and-treatment-
of-miliary-tuberculosis#H10 
 
BERTI, E. et al. Tuberculosis in childhood: a systematic review of national and 
international guidelines. BMC Infectious Diseases. v.14, s.1, p.2-10, 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico - Brasil livre da 
tuberculose: evolução dos cenários epidemiológicos e operacionais da doença. 
Brasília: MS, 2019a. 18p.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico da tuberculose 2021. 
Brasília: MS, 2021a. 44p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil livre da tuberculose: plano nacional pelo fim 
da tuberculose como problema de saúde pública. Brasília: MS, 2017a. 52p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS – CONITEC. Doses fixas pediátricas RHZ (Rifampicina 75mg + 
Isoniazida 50mg + Pirazinamida 150mg) e RH (Rifampicina 75mg + Isoniazida 
50mg) comprimidos dispersíveis para tratamento da tuberculose em crianças 
menores de 10 anos – relatório de recomendação. Brasília: MS, 2019c. 29p.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento Doenças de Infecções Crônicas e 
Infecções Sexualmente Transmissíveis. [internet]. Casos de AIDS diminuem no 
país. 2021b. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/casos-de-aids-
diminuem-no- brasil#:~:text=TRANSMISS%C3%83O% 
20VERTICAL%20DO%20HIV,de%2020%20a%2024%20anos. Acesso em: 14 jan.  
2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde - DATASUS. [internet]. Informações de saúde, morbidade e informações 
epidemiológicas. 2020a.  Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tubercbr.def. Acesso em: 13 
fev. 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria de consolidação nº4, 
de 28 de setembro de 2017. Diário Oficial da União, Brasília, 28 set. 2017b. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da 
tuberculose no Brasil. 2. Ed, Brasília: MS, 2019b. 364p.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção básica. Brasília: MS, 
2012. 114p.                              
 

http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/casos-de-aids-diminuem-no-brasil#:~:text=TRANSMISS%C3%83O%20VERTICAL%20DO%20HIV,de%2020%20a%2024%20anos
http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/casos-de-aids-diminuem-no-brasil#:~:text=TRANSMISS%C3%83O%20VERTICAL%20DO%20HIV,de%2020%20a%2024%20anos
http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/casos-de-aids-diminuem-no-brasil#:~:text=TRANSMISS%C3%83O%20VERTICAL%20DO%20HIV,de%2020%20a%2024%20anos
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tubercbr.def


 

 

50 

BRASIL. Presidência da República. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 16 jul. 1990. 
 
CAMPOS, H. S. Etiopatogenia da tuberculose e formas clínicas. Rio de Janeiro: 
Pulmão. v. 15, n. 1, p.29-35, 2006. 
 
CANO, A. P. G. et al. Tuberculose em pacientes pediátricos: como tem sido feito o 
diagnóstico? São Paulo: Rev Paul Pediatr. v.35, n.2, p. 165-70, 2017. 
 
CARLINI, E. L. A. (supervisão) et al. VI Levantamento nacional sobre o consumo 
de drogas psicotrópicas entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio das 
redes pública e privada de ensino nas 27 capitais brasileiras, 2010. 1ª ed. São 
Paulo: CEBRID/UNIFESP/SENAD, 2010. 503p. 
 
CARVALHO, A.C.C. et al. Aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas e 
prevenção da tuberculose pediátrica sob a perspectiva da Estratégia End TB. 
Brasília: J Bras Pneumol. v. 44, n. 2, p.134-144, 2018a.  
 
CARVALHO. A. I. et al. Managing latent tuberculosis infection and tuberculosis in 
children. Pulmonol. v. 24, n 2. p. 106-114, 2018b. 

CONDE, M. B.; SOUZA, G. M.; KRITSKI, A. L. Tuberculose sem medo. 1ed. São 
Paulo: Atheneu, 2002. 86p. 

COUTO, D. S. et al. Fatores determinantes para o abandono do tratamento da 
tuberculose: representações dos usuários de um hospital público. Rio de Janeiro: 
Saúde e Debate. v. 38, n. 102, p. 572-581, 2014. 

DODD, J. P. et al. Burden of childhood tuberculosis in 22 high-burden countries: a 
mathematical modelling study. Lancet Glob. Health. v.2, n.8, p.453-459, 2014. 

FARHAT, C. K; CARVALHO, L. H. F. R; SUCCI, R. C. M. Infectologia pediátrica. 
3ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 1120p. 

FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA – FAP. [internet]. Tuberculose: do suplício à 
inspiração literária. 2022. Disponível em: 
http://www.fundacaoataulphodepaiva.com.br/blog/tuberculose-do-suplicio-a-
inspiracao-literaria-
2/#:~:text=A%20tuberculose%2C%20causadora%20da%20morte,ou%20terem%20a
%20sa%C3%BAde%20devastada. Acesso em: 14 fev. 2022. 

FUNDAÇÃO CASA – CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO 
ADOLESCENTE. [internet]. Boletim imprensa. 2020. Disponível em: 
https://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/boletins-2020/. Acesso em: 10 jan.  
2022. 
 
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE. [internet]. 
Estado de São Paulo e suas regionalizações. 2021. Disponível em: 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/divpolitica/index.php?page=tabela&action=loa
d&nivel=30. Acesso em: 09 nov. 2021. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/25310437/24/2
https://www.fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/boletins-2020/
http://produtos.seade.gov.br/produtos/divpolitica/index.php?page=tabela&action=load&nivel=30
http://produtos.seade.gov.br/produtos/divpolitica/index.php?page=tabela&action=load&nivel=30


 

 

51 

GONÇALVES, H. A tuberculose ao longo dos tempos. Hist. Cienc. Saúde- 
Manguinhos, v. 7, n. 2, p. 303-325, 2000. 

INFÂNCIA. In.: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2022. 
Disponível em: https://www.dicio.com.br/infancia/Acesso em: 21 fev. 2022 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. [internet]. 
Panorama - portal cidades e estados. 2021. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama. Acesso em: 09 de nov. de 2021a 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. [internet]. 
Projeções e estimativas da população do Brasil e das unidades da federação. 
2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html. 
Acesso em: 09 nov. 2021b. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.  Sinopse do 
censo demográfico de 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Disponível em:  
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00. Acesso em: 09 
nov. 2021. 
 
ISEMAN, M. D. Extrapulmonary tuberculosis in adults. In: ISEMAN, M. D. A 
clinician’s guide to tuberculosis. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, p.145–
97, 2000. 

KHATAMI, A.; BRITTON, P.; MARAIS, B. J. Management of children with 
tuberculosis. Clin. Chest. Med. v.40, n.5, p. 797–810, 2019. 

KRITSANEEPAIBOON, S. et al. Extrapulmonary involvement in pediatric 
tuberculosis. Pediatr. Radiol. v.47, n. 10, p.1249–1259, 2017. 

LAMB, G.; STARKE, J. R. Tuberculosis in infants and children. Microbiol. 
Spectrum, v. 5, n. 2, 2017. 

MANDALA, N. et al. Diagnosis and treatment of paediatric tuberculosis: An insight 
review. Crit. Ver. Microbiol. v.43, n. 4, p. 466-480, 2017. 

MARAIS, B. J.; SCHAAF, H. S. Childhood tuberculosis: an emerging and previously 
neglected problem. Infect. Dis. Clin. N. Am. v. 24, n. 3, p. 727–749, 2010. 

MENDES, A. M.; FENSTERSEIFER, L. M. Tuberculose: por que os pacientes 
abandonam o tratamento? Rio de Janeiro: Bol. Pneumol. Sanit. v.12, n.1, p.25-36, 
2004. 

MOHR, A. M.; VALORE, L. A. Rebeldia adolescente: um olhar à luz das 
contribuições da psicanálise. PsicoDom. n.4. p. 1-18, 2009. 

NEWTON S. M. et al. Paediatric tuberculosis. Lancet Infect. Dis. v. 8. p.498-510, 
2008. 

PINHEIRO, R. S; ANDRADE, V. L; OLIVEIRA, G. P. Subnotificação da tuberculose 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): abandono primário 
de bacilíferos e captação de casos em outras fontes de informação usando linkage 
probabilístico. Rio de Janeiro: Cad. Saúde Pública. v. 28, n.8, p.1559-1568, 2012. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00


 

 

52 

PORTO, A. Representações sociais da tuberculose: estigma e preconceito. São 
Paulo: Rev. Saúde Pública. v. 41, n. 1, p.43-49, 2007. 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – 
PNUD. [internet]. Índice de desenvolvimento humano. 2022. Disponível em: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html. Acesso em: 09 jan. 2022. 

SÁ, A. et al. Causas de abandono do tratamento entre portadores de tuberculose. 
São Paulo: Rev. Soc. Bras. Clin. Med. v. 15, n. 3, p. 155-160, 2017. 
 
SANT’ANNA, C. C. et al. Evaluation of a proposed diagnostic scoring system for 
pulmonary tuberculosis in Brazilian children. Paris: International Journal of 
Tuberculosis and Lung Disease. v.10, n.4, p463-465, 2006. 
 
SANTOS, V.G et al. Avaliação de IDH e dos quantitativos de incidência de 
tuberculose e de HIV nos Estados da região norte do Brasil. In: CONGRESSO DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL – MEDTROP, 52., 21-24 ago. 
2016, Maceió. Anais Medtrop. Alagoas: Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 
2016. Disponível em: http://sbmt.org.br/medtrop2016/tuberculose/ Acesso em: 16 
jan. 2022. 
 
SÃO PAULO. GOVERNO DO ESTADO. [internet]. Conheça SP. Disponível em:  
https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/. 2021. Acesso em: 09 nov. 2021. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA. 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. Manual de orientações: fluxo de medicamentos 
para tratamento de tuberculose e micobactérias não tuberculosas com esquemas 
especiais. São Paulo: Programa Municipal de Controle da Tuberculose 
(PMCT)/COVISA, 2020.  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. COORDENADORIA DE CONTROLE DE 
DOENÇAS. CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CVE. DIVISÃO DE 
TUBERCULOSE. Boletim especial tuberculose - 2006 a 2020 - revisado em 
05/10/21. São Paulo: CVE, 2021. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. COORDENADORIA DE CONTROLE DE 
DOENÇAS. CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – CVE. [internet]. 
História e curiosidades. 2020. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/cve-
centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-
vigilancia/tuberculose/informacoes-sobre-tuberculose/historia-curiosidades.  Acesso 
em: 09 fev. 2020. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAUDE – COVISA. Busca ativa de sintomático respiratório – SR. São Paulo: 
COVISA, 2020. 
 
SILVA, N. S. et al. Análise comparativa da técnica de baciloscopia no diagnóstico da 
tuberculose pulmonar frente ao GeneXpert em amostras de pacientes da cidade de 
Recife, Pernambuco. Rio de Janeiro: RBAC. v. 51, n. 1, p. 65-69, 2019. 
 
SKEVAKI, L; KAFETZIS, D. A. Tuberculosis in Neonates and Infants: 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html
http://sbmt.org.br/medtrop2016/tuberculose/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/tuberculose/informacoes-sobre-tuberculose/historia-curiosidades
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/tuberculose/informacoes-sobre-tuberculose/historia-curiosidades
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/tuberculose/informacoes-sobre-tuberculose/historia-curiosidades


 

 

53 

epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and management 
issues. Pediatr. Drugs. v. 7, n. 4, p.219-234, 2005. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDITRIA – SBP. [internet]. Calendário de 
puericultura. 2014. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/CalendarioPuericultura_Jan2014.
pdf. Acesso em: 21 fev. 2022. 
 
SOUZA, A. B. F.; CRUZ, Z. V. Abandono do tratamento da tuberculose no município 
de Itapetinga-BA: um estudo da influência dos fatores ambientais. Goiânia: Centro 
Científico Conhecer. v.8, n.14, p.1471-1488, 2012. 
 
STARKE, J. R. Diagnosis of tuberculosis in children. Pediatr. Infect. Dis. J. v. 19, 
p.1095–1096, 2000. 
 
TAHAN, T. T.; GABARDO, B. M. A.; ROSSONI, A. M. O. Tuberculose na infância e 
adolescência: um olhar sob perspectivas diferentes. Rio de Janeiro: J. Pediatr. v.96, 
s.1, p.99-110, 2020. 
 
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME – UNODC. [internet] Escritório 
de Ligação e parceria no Brasil. Relatório Mundial sobre Drogas. 2021. Disponível 
em: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html 
Acesso em: 10 jan. 2022. 
 
VIANA, P.V.S et al. Tuberculose entre crianças e adolescentes indígenas no Brasil: 
fatores associados ao óbito e ao abandono do tratamento. Rio de Janeiro: Cad. 
Saúde Pública. v.35, sup. 3, p.2-16, 2019. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Global tuberculosis report. Geneva: 
WHO, 2017. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Global tuberculosis report. Geneva: 
WHO, 2019. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Global tuberculosis report. Geneva: 
WHO, 2020. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Global tuberculosis report. Geneva: 
WHO, 2021. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Roadmap towards ending TB in 
children and adolescents. 2 ed. Geneva: WHO, 2018.  
 
 
 
 
 



 

 

54 

ANEXO I – Ficha de notificação de tuberculose 
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