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Introdução: A tuberculose (TB) ainda é uma questão de saúde pública, anualmente cerca de 

10 milhões de novos casos no mundo são detectados e desses pelo menos 1,3 milhões tem 

como desfecho o óbito sem qualquer comorbidade associada. Estima-se que 1,7 bilhões de 

pessoas no mundo são portadoras do bacilo responsável pela TB (Mycobacterium 

Tuberculosis) em estado de latência e, portanto tornam-se vulneráveis à forma ativa da doença 

(1). O perfil nutricional e sociodemográfico da maior parte da população atingida pela TB 

indica que ela está associada à pobreza. A relação existente entre TB e estado nutricional é um 

importante indicador de acompanhamento da efetividade da resposta imunológica do 

organismo antes, durante e após o período de tratamento. A alimentação adequada é um dos 

fatores condicionantes do estado nutricional, pois diminui as chances de desnutrição e pode 

proporcionar a manutenção dos valores de IMC dentro da categoria de eutrofia (2). 

Objetivos: Investigar o perfil sociodemográfico e o estado nutricional de pacientes com 

tuberculose pulmonar. Métodos: Estudo transversal, cuja população foi por conveniência 

envolvendo pacientes em terapia anti-TB pulmonar, com idade igual ou superior a 18 anos, de 

ambos os sexos e que procuraram atendimento no complexo da Universidade Federal do 

Pará(UFPA) situado na unidade de saúde do bairro do Guamá em Belém-PA, no período de 

agosto/2018 a outubro/2019. Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de TB 

pulmonar, caracterizados como primo-infecção, recidiva e/ou abandono de tratamento. Foram 

excluídos pacientes soropositivos para HIV e pessoas portadoras de insuficiência renal ou 

hepática, grávidas, bem como os que não concordarem em assinar o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em humanos 

do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, com o parecer de n° 

865.243. As variáveis sociodemográficas pesquisadas foram: sexo, idade(faixa etária) e 

escolaridade (anos de estudo) coletadas durante a primeira consulta. As varáveis relativas ao 

perfil nutricional foram peso e altura aferidos de acordo com os procedimentos descritos no 

AnthropometricStandardizationReference Manual, e orientações do Ministério da Saúde. Para 

a medida do peso foi utilizada balança digital da marca SECA, com capacidade para 180 kg e 

precisão de 100 g. Para a medida de altura foi usado o estadiômetro da marca Alturexata, com 

precisão de 1mm. As medidas de peso e altura foram utilizadas para o cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC). Para classificação do estado nutricional foram adotados os parâmetros 

preconizados pela World Health Organization(WHO). As variáveis foram analisadas 

estatisticamente de forma descritiva (mediana e quartil) e analítica. Para a análise da 

significância das possíveis associações foram utilizados os testes qui-quadrado de partição e 

teste de Mann-Whitney para variáveis com distribuição não normal. Os dados foram 

tabulados e analisados nos programas Epi Info e BioEstat. O nível de significância aceito foi 

de 5%. Resultados e Discussão: Participaram do estudo 99 pacientes com TB. Destes, 27 

foram excluídos, sendo 17 por apresentar TB pulmonar multirresistente, 9 por insuficiência 

renal e 1 sorologia positiva para HIV. Assim, foram selecionados 72 pacientes com a forma 

clinica pulmonar. A maioria era do sexo masculino (58,33%), na faixa etária de 25 a 59 anos 
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(91,67%), com nível de escolaridade igual ou superior a 10 anos de estudo(43,06%). Quanto 

ao estado nutricional, observou-se que nas mulheres ocorreu diminuição das condições de 

baixo peso (13,33% para 10%) e eutrofia (63,34% para 56,67%), e aumento do excesso de 

peso (20% para 26,67%) e obesidade(3,33% para 6,66%). Em relação aos homens, houve 

diminuição do baixo peso (21,43% para 11,90%), aumento de eutróficos passando de 54,76% 

para 64,29%, também foi possível observar o aumento nas condições de excesso de peso 

(inicial: 20%; final 26%) e obesidade (inicial: 3,33%; final: 6,66%). Em ambos os sexos, não 

foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas entre o período inicial e final do 

tratamento. Houve diferença estatisticamente significativa entre as médias de peso inicial e 

final, de homens e mulheres (p=0,000). Quanto aos valores médios de IMC, não foram 

observadas diferenças significativas entre os sexos, quando analisado o primeiro e o sexto 

mês da terapia anti-TB pulmonar(p=0,768).Os resultados desta pesquisa evidenciam 

predominância de TB pulmonar no sexo masculino (58,33%). Este dado está de acordo com 

outros estudos que apontam maior número de casos de TB pulmonar em homens (3). A 

prevalência da doença neste sexo pode estar relacionada à maior exposição a fatores de risco e 

à menor busca e utilização dos serviços de saúde. A faixa etária dos pacientes foi de 25 a 39 

anos (40,28%). Este achado torna-se preocupante, considerando que essas pessoas compõem a 

população adulta economicamente ativa e geralmente responsável pelos cuidados de crianças 

e idosos. O nível de escolaridade, de 10 a 12 anos de estudo, foi referido por 43% dos 

pacientes revelando um grau escolar elevado comparado a outras pesquisas realizadas, no 

entanto, coerente com os dados levantados pela WHO(2018), que mostrou uma incidência 

maior de TB em pessoas com nível escolar acima de 8 anos de estudo (1). Uma pesquisa 

realizada com adultos em Fortaleza-CE mostrou menor associação entre o índice de 

mortalidade e pacientes com ensino superior, indicando que tendem a possuir maior adesão 

aos cuidados, mais conhecimento da importância das orientações dos profissionais, e 

discernimento quanto às intervenções alimentares relativas à sua condição nutricional durante 

o tratamento(3).O estado de eutrofia prevaleceu entre homens e mulheres no início e final do 

tratamento. Esta condição nutricional é um importante indicador para o sucesso da terapia 

anti-TB pulmonar. A interação patógeno-hospedeiro e estado nutricional está relacionada à 

resposta ao tratamento, estudos mostram que o baixo peso ou algum grau de desnutrição 

(IMC<16kg/m2) aumentam os riscos de morte por TB(4).Houve aumento significativo entre a 

média de peso inicial e final dos pacientes no decorrer da terapia anti-TB(p 0,000).Durante a 

infecção ativa por TB há o aumento da demanda energética individual causada pela elevação 

da produção de citocinas proteolíticas e lipolíticas, isto leva à perda de peso acentuada devido 

a maior demanda metabólica basal. A média de IMC em ambos os sexos no inicio e fim do 

tratamento (homens21,9 e 22,9Kg/m2;mulheres22,1 e 23,2Kg/m2) foi semelhante aos 

resultados da pesquisa de SARID et al(2019), onde o IMC entre 18,5 e 29,0 Kg/m2 aumentou 

a conversão negativa da baciloscopia mensal de escarro principalmente entre o sexo feminino 

(5). Conclusão/Considerações Finais: Este estudo evidenciou prevalência de TB pulmonar 

em homens, com idade entre 25 e 59 anos e escolaridade entre 10 e 12 anos de estudo. Houve 

diferença estatística significativa entre a média de peso de homens e mulheres, no inicio e no 

final do tratamento. Estes achados contribuem com o conhecimento do perfil 

sociodemográfico e nutricional de adultos em tratamento para TB pulmonar. Dessa forma o 

fortalecimento de intervenções nutricionais relativas à alimentação adequada em consonância 

com o conhecimento do perfil sociodemográfico de pacientes em terapia, podem colaborar 

para o processo de cura da TB pulmonar. 
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