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1. Introdução
 A tuberculose (TB) continua sendo um importante 
problema de saúde pública mundial. No mundo, em 2020, 
cerca de dez milhões de pessoas desenvolveram TB. O perfil 
de indivíduo acometido pela TB é do sexo masculino, adultos 
jovens e de baixa renda, mostrando a associação da doença 
com fatores socioeconômicos e vulnerabilidade. 
 O número global de mortes por TB aumentou entre 
2019 e 2020: de 1,2 milhão  para 1,3 milhão entre pessoas 
soronegativas para HIV e de 209.000 para 214.000 entre 
pessoas vivendo com HIV. Este é o primeiro aumento anual no 
número de pessoas que morrem de TB desde 2005. Este 
aumento foi resultado principalmente das interrupções no 
fornecimento e acesso a serviços essenciais de diagnóstico e 
tratamento de TB durante a pandemia de COVID-19, que 
resultaram em uma redução de 18% no número de pessoas 
que foram diagnosticadas com TB em 2020 no mundo. 
 O Brasil continua estando entre os 30 países com alta 
incidência de TB e de coinfecção TB-HIV, sendo, portanto, 
considerado prioritário para o controle da doença no mundo 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2020, o Brasil 
registrou 66.819 casos novos de TB, com um coeficiente de 
incidência de 31,6 casos por 100 mil habitantes, com um 
coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100 mil 
habitantes em 2019. 
 O estado do Rio Grande do Sul (RS) e Caxias do Sul 
permanecem também com altas incidências de tuberculose e 
de coinfecção TB-HIV. Nesse contexto, a avaliação dos 
indicadores epidemiológicos da tuberculose é essencial para o 
desenvolvimento de políticas públicas fundamentais para o 
controle adequado da doença.

2. Incidência e Perfil Epidemiológico de Tuberculose em 
Caxias do Sul
 Em Caxias do Sul, em 2021, foram notificados 135 
casos novos de TB, o que corresponde a um coeficiente de 
incidência de 25,8 casos/100.000 mil hab. Comparando com o 
Rio Grande do Sul e o Brasil, Caxias do Sul tem um coeficiente 
de incidência de tuberculose abaixo do estadual e semelhante 
ao nacional em 2020 (38,9 e 31,6 casos/100 mil habitantes, no 
RS e no Brasil, respectivamente). Em 2021, vem se observando 

uma queda em comparação ao ano anterior, como resultado 
principalmente da falta de procura pelos pacientes a serviços 
essenciais de diagnóstico e tratamento de TB durante a pandemia 
de COVID-19 (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Coeficientes de Incidência de Casos Novos de Tuberculose no Brasil, RS e Caxias 
do Sul, por 100 milhabitantes, 2011 a 2020 
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Figura 1: Georeferenciamento por bairro de casos novos de tuberculose em Caxias do Sul, 2020.

Fonte: SINAN Caxias do Sul. Atenção Básica

 A maior parte dos indivíduos com tuberculose em 
2021 em Caxias do Sul foram do sexo masculino (78%), entre 
20 e 49 anos (49%), raça branca (47%), com ensino 
fundamental incompleto ou completo (32%), alcoolistas (15%) 
e/ou usuários de drogas ilícitas (44%). A principal forma de 
apresentação da tuberculose foi a pulmonar (81%).

3. Coeficiente de Mortalidade por Tuberculose
 Segundo os dados extraídos do Banco do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM), em 2021, foram 

registrados 13 óbitos por tuberculose entre residentes de 
Caxias do Sul, o que equivale a 2,48 óbitos/100 mil habitantes 
de coeficiente de mortalidade, com aumento importante em 
relação a 2020, acompanhando a tendência mundial devido à 
redução da procura pelos serviços com retardo no diagnóstico 
e tratamento da TB. De 2011 a 2021, o número de óbitos 
notificados no SIM variou entre 2 a 17 e o coeficiente de 
mortalidade entre 0,43 e 3,37 óbitos por 100 mil habitantes, 
sendo semelhante ao do Rio Grande do Sul (Gráfico 2). 

4. Coinfecção TB-HIV
 O percentual de coinfecção TB/HIV foi de 23,5% em 
2020 e de 18,6% em 2021, um pouco acima do encontrado no 
Rio Grande do Sul, onde a taxa de coinfecção TB/HIV foi 14,42 
% no ano de 2019 e de 15,2% em 2020. Entretanto, a proporção 
de casos novos de TB testados para HIV mostrou um aumento 
de 65% em 2020 e 78% em 2021, conforme observado no 
Gráfico 3.

5. Confirmação Laboratorial de Tuberculose
 Houve ampliação na proporção de casos novos 
confirmados por critério laboratorial de 2011 a 2020, 
principalmente a partir de 2015, tendo pelo menos um 
resultado positivo nos exames de baciloscopia de escarro. 
Dentre os casos novos pulmonares em Caxias do Sul, em 2020, 
88% foram confirmados por critério laboratorial. Porém, em 
2021, observou-se um decréscimo para 60% dos casos, 

provavelmente como efeito da pandemia de COVID-19 (Gráfico 
4). 

 Em 2020, nos casos de tuberculose pulmonares com 
retratamento, somente 5%  realizaram exame de cultura, 
apesar da recomendação do Ministério da Saúde para que seja 
realizado em todos os casos de retratamento (Gráfico 5). A 
queda da realização de cultura em retratamentos a partir de 
2017 deve-se à falta de pactuação com laboratórios de 
referência para este fim, o que foi restabelecido em 2021. 
Desse modo, observou-se um aumento na proporção de 
culturas realizada em retratamentos em 2021 para 19%.

6. Desfechos dos tratamentos da Tuberculose em Caxias do 
Sul no ano 2020
 A proporção de cura de casos novos pulmonares em 
Caxias do Sul em 2020 foi de 54%, enquanto esse percentual 
foi de 58,4% no RS, abaixo do indicador esperado de 85%. O 
percentual de abandono é de 22% em Caxias do Sul contra 
12,5% no RS em 2020 ficando acima do esperado de 5% 
(Gráfico 6). 
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7. Proporção de Tratamento Diretamente Observado (TDO)
 A proporção de TDO em 2020 e 2021 em Caxias do Sul 
foi de 11% e 6%, ficando abaixo da meta dos indicadores de 
75%. A falta de TDO pode ter impacto direto sobre a adesão ao 
tratamento e consequente cura.

8. Proporção de Contatos Examinados
 A proporção de contatos examinados de casos novos 
de tuberculose pulmonar com pesquisa de BAAR positivo em 
Caxias do Sul foi de 71% e 65%, em 2020 e 2021, 
respectivamente. Esse indicador está dentro da meta 
estabelecida de monitoramento de 70% em 2020, mas com 
queda em 2021, provavelmente em decorrência da pandemia 
de COVID-19.
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Anexo 1. Parâmetros dos Indicadores de Monitoramento de Tuberculose

Cura 
• Maior ou igual a 85%: boa 
• Entre 75% a 84%: regular 
• Menor que 75%: ruim 

Abandono 
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• Menor ou igual a 5%: bom 
• Entre 5 a 10%: regular 
• Maior que 10%: ruim 

Realização de Cultura em Retratamentos: é recomendado que 100% dos retratamentos realizem 
cultura com teste de sensibilidade. 
• Maior ou igual a 75%: bom 
• Entre 50% a 74%: regular 
• Menor que 50%: ruim 

Proporção de realização de TDO (Tratamento Diretamente Observado) entre casos novos pulmonares: 
• Maior ou igual a 75%: bom 
• Entre 50% a 74%: regular 
• Menor que 50%: ruim 

Proporção de realização de Testagem HIV entre casos novos: 
• Maior ou igual a 85%: bom 
• Entre 70 a 84%: regular 
• Menor que 70%: ruim 

Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação 
laboratorial: 
• Maior ou igual a 70%: bom 
• Entre 50% a 69%: regular 
• Menor que 50%: ruim 
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