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RESUMO 

Objetivo: Analisar as produções científicas sobre tuberculose entre indígenas. 

Métodos: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura. A pesquisa foi realizada na 
nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Publicações Médicas (PubMed), 

utilizando, respectivamente, como descritores tuberculose and “população indígena” e 

“Tuberculosis and ‘Indigenous population’”. Primeiramente foram identificados 128 

artigos, e após aplicar os critérios e os filtros, a amostra constituiu-se de 8 publicações. 
Resultados: A 62,5% dos artigos foram encontrados na base de dados Biblioteca 

científica eletrônica SciELO, com 62,5% dos autores formados em Medicina, com 50% 

das publicações realizadas no ano de 2013, nas revistas Revista Panamericana de Salud 

Publica e na Revista Brasileira de Epidemiologia (25% em cada uma das  revistas 

suprecitadas). A área temática dos estudos mais predominante foi a de prevalência dessa 
enfermidade, com 42,8% dos estudos incluidos nessa classe. 

Conclusões: Foi possível constatar que os indígenas estão entre os grupos mais 

vulneráveis à tuberculose no Brasil. Isso demonstra a interferência da desigualdade 

social no processo saúde-doença e demanda o desenvolvimento de políticas públicas de 
saúde. 
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ABSTRACT 

Objective: Analyze the scientific productions on tuberculosis among indigenous. 

Methods: An integrative review of the literature was carried out. The research was 

carried out in the databases Virtual Health Library (BVS) and Medical Publications 
(PubMed), using, respectively, as descriptors tuberculosis and "indigenous population" 

and "Tuberculosis and 'Indigenous population'". First, 128 articles were identified, and 

after applying the criteria and the filters, the sample consisted of 8 publications. 

Results: A total of 62.5% of the articles were found in the SciELO Electronic Scientific 
Library database, with 62.5% of the authors graduated in Medicine, with 50% of the 

publications made in 2013, in the journals Revista Panamericana de Salud Publica and in 

Brazilian Journal of Epidemiology (25% in each of the reviewed journals). The most 

prevalent area of the studies was the prevalence of this disease, with 42.8% of the 
studies included in this class. 

Conclusions: It was possible to verify that the natives are among the groups most 

vulnerable to tuberculosis in Brazil. This demonstrates the interference of social 

inequality in the health-disease process and demands the development of public health 

policies. 
 

Keywords: Indigenous Population. Tuberculosis. TB. Brazil. 

 

1. Introdução 

 

A tuberculose (TB), causada pelo agente etiológico Mycobacterium tuberculosis ou 

bacilo de Koch, descoberto no ano de 1882 por Robert Koch, até o século XX, era uma 

das principais causas de mortes em adultos. Pode se manifestar de várias formas, 

atingindo diferentes sistemas do organismo como: respiratório, genitourinário, 

tegumentar, locomotor, nervoso e gastrointestinal.1 

Dentre as diversas formas dessa enfermidade, a tuberculose do tipo pulmonar é a 

forma que mais prevalece na população brasileira ocasionando, consequentemente, o 

maior número de óbitos, 3.347 no ano de 2014, com um coeficiente de mortalidade de 

1,9 em 100.000 habitantes.2 

 Essa enfermidade foi incluída na agenda estratégica da Secretaria de Vigilância 

em Saúde em 2003 identificando-a como prioridade pelo Ministério da Saúde, contudo, 

ainda hoje é considerada um sério problema da saúde pública. Não obstante, de acordo 

com dados coletados em 2011, cerca de 36 pessoas estavam infectadas por essa bactéria 

a cada 100.000 habitantes, com notificações de 70 mil novos casos por ano e, 

aproximadamente, 4,5 mil mortes.3 

 Tendo em vista a extensão do território nacional, a incidência da tuberculose 

mostra-se bastante heterogênea, com a Região Norte apresentando o maior número de 

habitantes afetados, aproximadamente, 10,5 vítimas a cada 100.000 habitantes no ano 

2016, de acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde.3,4 

Alguns grupos, entretanto, parecem estar mais vulneráveis, a exemplo da 

população indígena. Com base nos dados fornecidos pelo Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), no ano de 2012, foram constatados 765 novos casos de 
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tuberculose entre os indígenas, mostrando um coeficiente de incidência de 93,5 em uma 

amostragem de 100.000 habitantes.4 

A decisão de esse povo manter-se isolado pode ser o resultado de encontros com 

repercussões negativas para seu grupo. Além da violência física e cultural, a prevalência 

e a incidência de infecções e epidemias, como a tuberculose, são em muitos casos fatais, 

visto que a mesma apresenta uma imunidade restrita a sua população e encontra-se em 

sua maioria (61% da população) na área rural. Embora este grupo seja mais vulnerável 

em comparação a população geral, ainda são pouco efetivas as políticas de ações 

diferenciadas e específicas de atenção à saúde e prevenção de doenças.5 

De acordo com uma consulta realizada em 2017 no DATASUS Dentre os 766.592 

casos confirmados entre 2006 e 2016, 8.733 foram em populações indígenas e 

predominam em homens cuja faixa etária é de 20 a 44 anos de idade, cerca de 70% dos 

casos há cura e 10% abandono do tratamento. Dentre os doentes entre 0 a 20 anos 

apresentaram as melhores respostas as intervenções em comparação aos de idade ≥ 20 

anos.  

De maneira a confirmar a vulnerabilidade desse grupo, a taxa de mortalidade de 

vítimas do agravo, no ano de 2010, em população de cor branca foi de 1,7 a cada 

100.000 habitantes, enquanto na população indígena foi de 5,4 na mesma proporção, ou 

seja, um coeficiente 3,1 vezes maior, quando comparados os coeficientes desses 

grupos.3 

Considerando a alta incidência de tuberculose entre o referido grupo, objetivou-se 

analisar as produções científicas sobre tuberculose em indígenas tuberculose, entre os 

anos de 2016 e 2006. 

 

2. Metodologia 

 
Para elaboração do presente artigo foi escolhido o método de revisão integrativa 

da literatura (RIL), que consiste em uma análise de estudos anteriores a cerca de um 

determinado tema, abrangendo suas respectivas discussões, tendo em vista a 

compressão dos seus resultados destes.6 

 A elaboração dessa RIL seguiu estas etapas: seleção do tema e escolha da 

questão de pesquisa; definição dos critérios de inclusão e exclusão de artigos 

identificados; seleção e categorização de estudos que serão utilizados; verificação e 

interpretação dos resultados; síntese dos resultados.7 

 A partir da escolha do tema, tuberculose em população indígena, foi definida como 

questão norteadora: “qual a situação da tuberculose na população indígena brasileira?”. 

A busca de material efetivou-se nas plataformas de dados Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) regional e Publicações Médicas (PubMed). 
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 Inicialmente foram encontrados 77 artigos na PubMed utilizando os descritores 

“Tuberculosis and ‘Indigenous population’” e 51 artigos na BVS Regional a partir dos 

descritores tuberculose and “população indígena”. Dos artigos dos 128 identificados, 

foram pré-selecionados 15 após a aplicação dos critérios de inclusão (artigos brasileiros e 

em português publicados nos últimos 10 anos). Com a aplicação dos critérios de exclusão 

(sendo excluídos os artigos repetidos e desconexos com o tema estudado), a amostra 

desta RIL foi constituída por oito publicações. 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de pré-seleção e seleção final da amostra 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

 As publicações foram dispostas na categoria de tuberculose na população indígena 

brasileira, cujas subcategorias identificadas foram: fatores de risco, prevalência, 

estratégias de controle e diagnóstico. Posteriormente, foi realizada a interpretação e 

síntese desta RIL. 

 

3. Resultados 

 

 Conforme o quadro 1, a maior parte das produções científicas foram encontradas 

nas bases de dados SciELO e LILACS, com autores formados em Medicina, publicadas no 

ano de 2013 na Revista Panamericana de Salud Publica e na Revista Brasileira de 

Epidemiologia. 
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Quadro 1. Caracterização dos estudos selecionados 

Base de 

dados 

Títulos Formação 

dos autores 

Ano Periódicos 

LILACS Tuberculose em indígenas da 

Amazônia brasileira: estudo 
epidemiológico na região do Alto 

Rio Negro4 

Medicina 2013 Rev Panam 

Salud Publica 

LILACS 

SciELO 

Desigualdades sociais e 

tuberculose: analise segundo 

raça/cor, Mato Grosso do Sul8 

Medicina 2013 Rev Saude 

Publica 

SciELO Aspectos epidemiológicos da 

tuberculose pulmonar em Mato 

Grosso do Sul9 

Engenharia 

Civil 

2014 Rev Bras 

Epidemiol 

LILACS Tuberculose nos municípios 

amazonenses da fronteira Brasil-

Colômbia-Peru-Venezuela: 
situação epidemiológica e fatores 

associados ao abandono10 

Medicina 2013 Rev Panam 

Salud Publica 

SciELO Diagnóstico da tuberculose em 

indígenas menores de quinze anos 

por meio de um sistema de 

pontuação em Mato Grosso do 
Sul11 

Medicina 2013 J Bras 

Pneumol 

LILACS Tuberculose em indígenas 

menores de 15 anos, no Estado 
de Mato Grosso do Sul12 

Medicina 2010 Rev Soc Bras 

Med Trop 

SciELO Situação epidemiológica da 
tuberculose no Rio Grande do Sul: 

uma análise com base nos dados 

do Sinan entre 2003 e 2012 com 

foco nos povos indígenas13 

Enfermagem 2016 Rev Bras 
Epidemiol 

SciELO Distribuição espacial e temporal 

da tuberculose em indígenas e 
não indígenas de Rondônia, 

Amazônia Ocidental, Brasil14 

Biologia 2012 Cad Saúde 

Pública 

  

 De acordo com o quando 2, os artigos científicos selecionados foram classificados 

em subcategorias: fatores de risco (35,7%), prevalência e incidência (42,8%), 

estratégias de controle (14,3%) e diagnóstico (7,2%). 

 

 Quadro 2. Categoria e subcategorias dos artigos selecionados 

Categorias Subcategorias 
Artigos 

incluídos 
Artigos N % 

Tuberculose 

na população 

indígena 

brasileira 

Fatores de Risco 4,8,9,10,11 5 35,7 

Prevalência e 

Incidência 

4,8,11,12,13,14 
6 42,8 

Estratégias de 

Controle 

9,14 
2 14,3 

Diagnóstico e 

Sintomas 

Clínicos 

11 

1 7,2 

Total 14 100 
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4. Discussão 

 

Prevalência e Incidência 

 

A tuberculose está presente em todo território brasileiro e em todas as classes 

sociais, sendo a população indígena a mais vulnerável e apresentando as piores taxas de 

prevalência e incidência4,8,13.  

De acordo com o artigo “Distribuição espacial e temporal da tuberculose em 

indígenas e não indígenas de Rondônia, Amazônia Ocidental, Brasil”, as terras indígenas 

Karipuna, Sete de Setembro, Igarapé Ribeirão e Karitiana apresentaram incidência 

superior a 600/100.000 habitantes. Porém, após intervenções em algumas tribos, houve 

uma redução na taxa de incidência bastante significativa14.  

No povoado de Iauaretê, no estado do Amazonas, registraram-se 723 novos casos 

de tuberculose, com taxa de incidência de 273,4/100.000 habitantes e uma de 

mortalidade de 13,2/100.000 habitantes4.  Conforme o artigo “Desigualdades sociais e 

tuberculose: analise segundo raça/cor, Mato Grosso do Sul”, foi identificado 6.962 casos 

de tuberculose no Mato Grosso do Sul, sendo aproximadamente 1.087 (15,6%) casos em 

indígenas8. 

 

Fatores de Risco 

 

A tuberculose apresentou risco mais elevado na população indígena8,9, sendo a 

maioria do sexo masculino, com faixa etária entre 25 e 44 anos.10 A parcela sem 

escolaridade é mais afetada (42,7% dos novos casos do total de casos na região do alto 

do rio negro, amazonas)4 e pacientes com a faixa etária entre 0 e 20 anos apresentaram 

menor chance de óbito quando comparados a população indígena acima de 45 anos de 

idade.4,11 

 

Diagnóstico e Sintomas Clínicos 

 

Foram notificados 76 casos de tuberculose em indígenas menores de 15 anos, 

sendo selecionado 69 casos inicialmente com maior incidência da doença localizados no 

sul do estado.11 Destes, 49 casos foram notificados e tratados pelas Equipe de Saúde 

Indígena, em que27 (56%) eram menores de 5 anos, 33 (67%) apresentavam sintomas 

sugestivos de tuberculose , 24 (49%) tinham baixo peso. 

Ainda, 33 (67%) existiam sintomas clínicos sugestivos de tuberculose, como 

febre, tosse, expectoração e emagrecimento, sendo que, em 31 (63%), a evolução 

clínica foi igual ou superior a 2 semanas.11 
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Em 63% dos casos, crianças tiveram contato com adulto com o bacilo de Koch. 

Realizaram a radiografia de tórax 37 (76%) pacientes, desses pacientes que realizaram a 

radiografia de tórax, 16 (43%) tinham achados descritos como sugestivos ou suspeitos 

de tuberculose.11 

 

Estratégias de Controle 

 

Nota-se que, em alguns municípios e tribos indígenas, não houve notificações de 

tuberculose, devido, deficientes condições socioeconômicas, não investindo, dessa 

maneira, na contabilização dos índices relacionados a tal enfermidade, fazendo com que 

essas localidades não sejam classificadas como prioritárias.14 Portanto, se faz necessário, 

nessas áreas, planejamento, manutenção e fiscalização estratégias de prevenção da TB, 

de forma mais efetiva, já podem possuem grandes chances de propagação do agente 

etiológico dessa doença.9 

 

5. Considerações Finais 

 

Diante dos achados deste estudo, foi possível constatar que os grupos indígenas 

estão entre a população mais vulnerável à tuberculose no Brasil revelando, já que eles 

têm mais dificuldade em ter acesso à programas de prevenção e promoção de saúde, 

devido a maioria deles residir mais isoladamente, de forma a comprovar que a 

desigualdade social entre as classes interfere diretamente no processo de saúde-doença.  

Contudo, para o controle da tuberculose se faz necessário intensificar a vigilância 

e aperfeiçoar as estratégias de comunicação das equipes com prioridade a população 

indígena, integrando assim essa população nos sistemas nacionais de saúde. 
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