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INTRODUÇÃO
Este estudo objetiva apresentar a incidência
de casos de Tuberculose (TB) infantojuvenil no
estado de Sergipe, entre os anos 2001 e 2017.
A TB é uma doença pulmonar infecciosa,
causada pela bactéria Mycobacterium
tuberculosis.

OBJETIVO
Conhecer o perfil de casos infantojuvenis
relacionados à TB e analisar a sua incidência
no estado, no limite temporal comentado.

MÉTODOS

CONCLUSÃO

Pesquisa quantitativa, de caráter exploratório
com estudo transversal de incidência,
baseada no sistema de informação de agravos
de notificação (SINAN), a partir de dados
eletrônicos TabNet, site eletrônico do
DATASUS. Informações obtidas: sexo; faixa
etária e zona de residência.

Portanto, a partir da incidência de casos, é
perceptível que a doença tem importante
significância, sendo um sinalizador de
qualidade de saúde no Brasil. Logo, é preciso
diagnosticar e tratar os casos cuidadosamente,
a fim de interromper a cadeia de transmissão
da doença e cessá-la no estado e no país.

RESULTADO

REFERÊNCIAS

Foram constatados 918 casos de tuberculose
em Sergipe entre 2001 e 2017, em crianças e
adolescentes de 0 a 19 anos. Dentre eles,
predominaram
no
sexo
masculino,
correspondente a 53,4% e na faixa etária de
15 e 19 anos, equivalente a 75,9% do valor
total. Foi detectado também que 718 dos
casos de TB ocorreram na zona urbana.
Ademais, no período em questão, os anos
com maior (73) e menor (40) número de
casos foram 2006 e 2012, respectivamente.
Percebeu-se um breve aumento entre 2012 e
2017, pois o número de casos saltou de 40
para 59, visto que é um problema de saúde
pública negligenciado no Brasil.
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