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Diagnóstico da tuberculose em crianças atendidas em Unidades 

Básicas da Saúde da Família no Distrito Sanitário Norte do município de 

Campo Grande, MS no período de 2002 a 2012 

 

Resumo 

A tuberculose ainda é a doença infecciosa que mais mata no mundo. O 

diagnóstico da doença na infância caracteriza-se pela sua complexidade 

tornando-se um desafio para os serviços de saúde. O objetivo deste estudo é 

descrever aspectos epidemiológicos e diagnósticos da TB em crianças no 

Distrito Sanitário Norte no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul no 

período de 2002 a 2012. Serão estudados os casos de TB em crianças 

diagnosticados e tratados pelas Equipes de Saúde da Família (ESF), 

notificados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN) do 

município. Serão obtidos dados a partir do Banco de Dados do SINAN e dos 

prontuários disponibilizados pelas ESF. De acordo com estimativa do Ministério 

da Saúde é esperado uma proporção de 5% de casos de TB em menores de 

15 anos na população brasileira. Conhecer aspectos epidemiológicos e 

diagnósticos da TB em crianças na área de abrangência do Distrito Sanitário 

Norte em Campo Grande trará subsídios para definir ações em saúde.  

 

Introdução 

Tuberculose (TB) é uma doença contagiosa grave, causada pelo bacilo 

Micobacterium tuberculosis. Apenas a presença do bacilo não basta para 

causá-la, freqüentemente há envolvimento de fatores biopsicossociais 

(PEREIRA, RUFFINO, 2003). A grave situação mundial da TB esta 

intimamente ligada à pobreza e saneamento básico precário. Segundo a 

organização mundial de saúde (OMS) foram 9 milhões de novos casos de TB, 

em 2011 e 1,4 milhão de mortes, sendo 80% concentrado em 22 países entre 

eles o Brasil (WHO, 2012).  Segundo o Ministério da Saúde em 2012 foram 

notificados 70.047 casos novos o que equivale ao coeficiente de incidência (CI) 

de 36,1/100.000 habitantes. No Mato Grosso do Sul, o CI estimado oscila entre 

27,3 a 41,0/100.000 habitantes (BRASIL, 2013). Dentre os métodos 

diagnósticos estão os bacteriológicos, histopatológicos, imunológicos e 

radiológicos (CAMPOS, 2006). Há maior dificuldade para diagnosticar TB nas 



crianças, uma vez que a obtenção de amostras de escarro é difícil e a doença 

é caracteristicamente paucibacilar (GRAHAM SM, MARAIS BJ, GIE RP, 2009). 

Para superar o problema do diagnóstico da TB em crianças, combinações de 

características clínicas, história de contato com adulto tuberculoso bacilífero, 

resultado do teste tuberculínico e achado radiológico tem sido avaliadas. Vários 

sistemas de pontuação têm sido desenvolvidos com diferentes pesos para 

estas variáveis. (STENGEN; JONES; KAPLAN, 1969; NAIR; PHILIP, 1981).  

Desde 2002, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil recomendou 

oficialmente um Sistema de Pontuação para o diagnóstico da TB pulmonar em 

crianças e adolescentes negativos à baciloscopia (BRASIL, 2011). A 

expectativa é que os profissionais que atuam na atenção primária estejam 

utilizando o sistema diagnóstico proposto pelo MS desde 2002. 

 

Objetivos 

Descrever aspectos epidemiológicos e diagnósticos da TB em menores 

de 15 anos nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Distrito 

Sanitário Norte do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no 

período de 2002 a 2012. Os objetivos específicos são estimar a taxa de 

incidência de TB; estimar a frequência da mesma por grupo etário; identificar 

as formas clínicas; descrever a situação do encerramento dos casos e 

identificar a aplicação do Sistema de Pontuação preconizada pelo MS. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo, 

realizado nas UBSF do Distrito Sanitário Norte do município de Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. Serão estudados casos de TB em crianças com idade 

igual ou inferior a 15 anos  diagnosticadas e tratadas pelas ESF de janeiro de 

2002 a dezembro de 2012, notificados pelo SINAN do município.  

 
Desenvolvimento  

Serão utilizados os dados do SINAN de Campo Grande para o estudo 

epidemiológico dos casos notificados no período de estudo.  Após a 

identificação dos casos notificados procedentes das UBSF  do Distrito Sanitário 



Norte, os prontuários dos pacientes  serão selecionados para estudo das variáveis 

que compõe o Sistema de pontuação preconizado pelo  MS.  

 
Resultados Esperados 

 
Com os resultados da pesquisa será possível inferir quais são as 

dificuldades enfrentadas pelas Equipes de Família na implementação das 

estratégias do Programa Nacional de Controle da Tuberculose e da aplicação 

do Sistema de Pontuação do MS para diagnóstico da TB infância. 
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