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RESUMO
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa de notificação compulsória, crônica,
entretanto é tratável. A transmissão relaciona-se principalmente às condições
sociodemográficas, e os grupos de risco são, entre outros, a população indígena. O estudo tem
como objetivo caracterizar o perfil clínico e sociodemográfico de indígenas aldeados
diagnosticados com tuberculose no período de 2005-2017 no município de Cacoal/Rondônia.
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitavo que analisou características
sociodemográficas e clínicas dos casos de tuberculose em indígenas aldeados, notificados no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação entre 2005-2017, o mesmo não gerou
transtornos pois obedeceu a resolução 466/2012 e obteve liberação junto ao CONEP/CEP sob
CAAE 88605018.7.0000.5298. Para análise de dados utilizou-se medida de frequência
relativa e absoluta. Após a pesquisa verificou-se predomínio de casos em 2011 e 2012, ambos
com 19 (14,5%). Predominância masculina 77 (58,8%) e na faixa etária de 15-24 anos 53
(40,4%), 72 (54,9%) não concluíram o ensino fundamental. Houveram 105 (80,1) casos novos
e 20 (15,2%) recidivas .128 (97,7%) apresentaram tuberculose pulmonar. Realizaram RX de
tórax 121 (92,3%) e desses, 119 (90,8) apresentaram resultado suspeito. O exame
histopatológico não foi realizado em 131 (100%), HIV não foi associado em 120 (91,6%), o
teste não foi realizado em 11 (8,4%). Cultura de escarro foi realizada em 50 (38,1%) dos
casos. Conclui-se, portanto, que as especificidades sociodemográficas e culturais dessa
população juntamente com a subutilização dos meios diagnósticos e notificações com
preenchimento precário, demonstram as lacunas operacionais existentes nesses serviços,
sendo necessário promover mais capacitações e melhor engajamento dos profissionais.
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