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Introdução: A Tuberculose (TB) Pulmonar é uma doença infectocontagiosa transmitida pelo 

Mycobacerium tuberculosis, sua transmissão ocorre por via aérea, através do espirro, fala ou 

tosse de portadores da doença que liberam no ambiente partículas em forma de aerossol que 

contêm bacilos. A doença é considerada um grave problema de saúde pública no Brasil, 

relacionada a fatores sociais, pois apresenta relação direta com a pobreza e a exclusão social¹. 

Nas últimas décadas o país passou por importantes transformações políticas, econômicas, 

sociais e culturais, que influenciaram no cenário atual de transições epidemiológicas e 

nutricionais, a última revela mudanças importantes no padrão de consumo alimentar da 

população brasileira². A ingestão alimentar inadequada se relaciona de forma significativa 

com o agravo de doenças pulmonares, portanto a intervenção nutricional associada ao 

tratamento medicamentoso adequado é importante fator associado ao sucesso do tratamento 

para os pacientes com TB pulmonar³. Objetivos: Caracterizar o perfil sócioeconômicoe 

alimentar de pacientes com tuberculose pulmonar. Métodos: Estudo transversal, aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do 

Pará, sob parecer n° 865.243. A população do estudo foi constituída por adultos 

diagnosticados com TB pulmonar, de ambos os sexos, que procuraram a unidade básica de 

saúde do Guamá, em Belém-PA, no período de março a outubro de 2019.Os participantes 

foram previamente informados sobre a pesquisa, aqueles que aceitaram participar do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No primeiro mês de 

tratamento foi aplicado um questionário com questões sócioeconômicas relacionadas ao sexo, 

raça, idade, escolaridade, renda e questionário de frequência alimentar com os grupos de 

alimentos classificados em: in natura e minimamente processados, processados e 

ultraprocessados. Foi considerado adequado o consumo de alimentos in natura e 

minimamente processados quando igual ou superior a 5 vezes na semana e inadequado o 

consumo de alimentos processados e ultraprocessados quando igual ou maior a 5 vezes na 

semana. Os dados foram tabulados no software Excel. Para a análise dos dados utilizou-se a 

estatística descritiva (média e desvio padrão) e para apresentação dos resultados os dados 

foram organizados em figuras e tabelas. Resultados e Discussão: Foram atendidos 105 

pacientes, a maioria eram homens (56,19%), na faixa etária entre 40 e 59 anos (39,05%), com 

média de idade de 42,7 anos e desvio padrão igual a 15 anos, se autodeclaram pardos 

(78,10%), com escolaridade entre 0 e 9 anos de estudo (48,57%), com renda mensal entre 1 a 

2 salários mínimos (48,57%).O maior percentual de pacientes do sexo masculino pode estar 

relacionado pelo fato deste gênero possuir baixa adesão aos serviços de saúde, bem como à 

maior exposição deste grupo a situações ou áreas que favoreçam o desenvolvimento da TB. O 

perfil de baixa renda e escolaridade encontrado no estudo pode contribuir de forma 

significativa no aumento do risco relacionado ao desenvolvimento da TB pulmonar¹,4. Em 

relação ao consumo alimentar predominou o baixo consumo, (<5 vezes na semana), de 

alimentos in natura e minimamente processados como abacaxi (1,90%), abóbora (8,57%) e 

beterraba (14,29%). Os alimentos processados que apresentaram consumo ≥5 vezes na 
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semana foram café (83,81%), leite (75,24%) e feijão (55,24%). Os alimentos ultraprocessados 

mais consumidos foram biscoitos salgados (15,24%), sucos artificiais (14,29%), e 

refrigerantes (13,33%). O consumo alimentar identificado é semelhante a ingestão de 

hortaliças em todo o país que é considerada insuficiente e relaciona-se com o alto consumo de 

alimentos ultraprocessados. No Brasil destaca-se o cenário onde as hortaliças são consumidas 

em apenas uma grande refeição, como o almoço e geralmente acompanhadas de monotonia 

alimentar, onde prevalece o consumo apenas de determinadas frutas, verduras e legumes5. É 

importante ressaltar que a alimentação saudável não é apenas questão de escolha do 

indivíduo, pois muitos fatores de natureza física, econômica e política podem influenciar de 

forma positiva ou negativa esta decisão². Ao comparar alimentos in natura e minimamente 

processados com os ultraprocessados nota-se que o segundo grupo pode ser encontrado em 

todas as partes, enquanto que os alimentos in natura e minimamente processados nem sempre 

são comercializados próximos às residências das pessoas²,5. Algumas frutas, verduras e 

legumes possuem preço superior a alimentos ultraprocessados, porém a escolha destes 

alimentos deve levar em consideração a sazonalidade e alimentos produzidos localmente para 

diminuir os custos durante a compra. A aquisição domiciliar de hortaliças e ultraprocessados 

aumenta com a elevação de renda e pode diferir entre as regiões brasileiras5. Ainda como 

obstáculos a alimentação saudável são identificados a maior demanda de tempo para realizar 

preparações e a publicidade excessiva de ultraprocessados, ambos os fatores podem ser 

sanados com o esclarecimento sobre a organização para a aquisição de alimentos e sobre os 

benefícios de uma alimentação baseada no maior consumo de alimentos provenientes dos 

grupos in natura e minimamente processados, em detrimento à escolha de alimentos 

processados e ultraprocessados². Conclusão/Considerações Finais: O perfil socioeconômico 

revelou predomínio de pacientes do sexo masculino, com baixa renda e escolaridade e perfil 

alimentar constituído predominantemente por alimentos processados e ultraprocessados, 

evidenciando a necessidade de acompanhamento nutricional aos pacientes com TB pulmonar 

para auxiliar o tratamento e promover o estilo de vida saudável. 
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