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RESUMO 

 

 O abandono do tratamento da tuberculose pulmonar (TB) permanece elevado no 

Brasil, apesar das várias estratégias nacionais atualmente em prática para melhorar a 

aderência. O objetivo deste estudo é investigar os fatores associados com o alto risco de 

não aderência ao tratamento da tuberculose em Porto Alegre, Brasil. Foram incluídos no 

estudo 478 pacientes adultos em tratamento para tuberculose pulmonar confirmada. Os 

casos foram definidos como os pacientes que interromperam o tratamento por mais de 

30 dias consecutivos (n= 118) o os controles como todos os pacientes que completaram 

o tratamento, obtendo a cura (n= 360). Fatores associados com não aderência foram 

calculados com odds ratio (OR) não ajustado e ajustado. A taxa de abandono 

encontrada foi de 25,0%. Os fatores de não aderência após ajustada as variáveis foram: 

viver em uma área de baixa renda (OR=4,35), abuso de drogas (OR= 2,73), não 

aderência a tratamento prévio (OR= 2,1) e história de tabagismo (OR= 1,72). Idade, 

raça, sexo, nível educacional, infecção pelo HIV ou diabete não foram associados com 

alto risco de abandono na população estudada. Preditores de má aderência para 

tratamento de TB foram baixa renda, abuso de drogas, história de abandono em 

tratamento prévio de TB e tabagismo. 
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ABSTRACT 

 

Treatment dropout of pulmonary tuberculosis (TB) remains high in Brazil 

despite several national strategies currently in practice to improve compliance. The aim 

of this paper is to investigate the factors associated with a higher risk of TB treatment 

noncompliance in Porto Alegre, Brazil. We identified 478 adult patients for this case-

control study undergoing treatment for confirmed pulmonary TB. Cases were defined as 

patients who stopped treatment for 30 consecutive days (n = 118). Controls were 

defined as all patients who completed treatment and were cured (n = 360). Factors 

associated with noncompliance were calculated with unadjusted and adjusted odds 

ratio (OR). The dropout rate in our study was 25%. The factors of noncompliance after 

adjustments were, in order of magnitude, living in an area of lower income (OR = 

4.35), abuse of drugs (OR = 2.73), nonadherence to a previous treatment regimen (OR 

= 2.1) and history of smoking (OR = 1.72). Age, race, gender, level of education, HIV 

infection or DM status were not associated with a higher risk of dropout in the overall 

population. Predictors of poor adherence to TB treatment were low income, abuse of 

drugs, history of noncompliance with previous TB treatment and history of smoking. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Mycobacterium tuberculosis é uma variedade humana das micobactérias, 

sendo na atualidade o agente etiológico mais importante causador da tuberculose no 

homem. Descoberto em 1882 por Robert Koch, tem predileção pelo acometimento 

pulmonar, que ocorre em cerca de 80,0% dos casos (TARANTINO AB, 2008). 

 A tuberculose (TB) acomete a humanidade há milênios. Em séculos passados, a 

Europa concentrava a maioria dos casos, estimando-se que na primeira metade do 

século XIX um quarto dos europeus morreram por essa doença. O movimento artístico, 

político e filosófico dessa época, o Romantismo, influenciou o senso comum a ter uma 

visão romântica da tuberculose. A melancolia, tida como condição para contrair a 

doença, passou a ser um sinal de refinamento e sensibilidade dos portadores da “tísica” 

ou “doença do peito”. A apresentação da doença em moças e rapazes magérrimos, 

pálidos, sensíveis e frágeis era tida como sua imagem ideal. A denominação da TB 

como “doença do peito”, acometendo a parte superior do corpo, simbolizando a mais 

espiritualizada por abrigar os sentimentos e as emoções, e que tem a função vital de 

respirar, contribuiu para a atribuição da doença aos desgostos, às paixões, às renúncias, 

à saudade, à tristeza (TARANTINO AB, 2008; NAST K, 2014). 

Nessa época, adotavam-se algumas medidas de prevenção, como o uso de 

escarradeiras para evitar que as secreções eliminadas fossem lançadas ao chão, podendo 

disseminar a doença (GONÇALVES H, 2002). Já no final do século XIX, construía-se a 

imagem da TB, devido à sua maior incidência nas classes trabalhadoras, principalmente 

no ambiente das fábricas, como uma concepção social, e não romântica (GONÇALVES 

H, 2002; NASCIMENTO DR, 2006). Políticas higienistas começaram a surgir, lutando 

por melhores condições locais e proteções para o trabalho, na tentativa de controlar a 

doença (GONÇALVES H, 2002). Melhorias sanitárias e de moradia, além do 

isolamento dos casos em sanatórios, buscando uma redução dos casos de TB, foram 

adicionalmente implementadas. No entanto, o verdadeiro e significativo avanço no 

controle da doença ocorreu a partir de 1944, com o início da descoberta dos 

tuberculostáticos (PICON PD et al, 1993). 

 No Brasil, as propagandas sanitárias apresentavam as características físicas e 

morais dos “doentes do peito” como: “emagrecidos e emaciados, displicentes no trajar e 
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no asseio corporal, avessos às ordens, incitadores de rebeliões, hostis a tudo e a todos, 

traiçoeiros, hipersexualizados e dispostos a infectar inocentes sadios” (BERTOLLI 

FILHO C, 2000), configurando-se como uma doença da classe operária, dos pobres, 

devido ao crescente adoecimento dessa população (COSTA NETO C, 2011). A TB 

passou a representar o que havia de negativo no indivíduo, visto que ele passou a ser 

considerado o responsável pela transmissão da doença, tornando-se um perigo para a 

sociedade (BARREIRA IA, 1992). 

 No período, de 1855 a 1960, a curva de mortalidade por TB observada no Rio de 

Janeiro (ex-Distrito Federal) não teve modificação com as melhorias que estavam 

surgindo, como o raio X, a criação dos serviços de profilaxia de tuberculose, a 

vacinação oral com BCG e a introdução da abreugrafia. Apresentando taxas de 

mortalidade de 1000 óbitos por 100.000 habitantes, que na virada do século XIX 

passaram para 500/100.000. E assim, como em outros locais, a queda significativa da 

mortalidade ocorreu apenas com o surgimento da estreptomicina e, posteriormente, da 

isoniazida, passando para 325/100.000 no ano de 1944 e atingindo 200/100.000 no final 

da década. E após a introdução da isoniazida no ano de 1952 fixou-se num platô abaixo 

de 100/100.000 (PICON PD et al, 1993). 

 O “British Medical Research Council” (BMRC) realizou inúmeros ensaios 

clínicos com estes e outros fármacos, e demonstrou que a doença poderia ser controlada. 

A partir dos anos 80, já estava disponível o esquema de curta duração, com rifampicina, 

isoniazida, pirazinamida, associado ou não a estreptomicina ou etambutol. (ABER VR 

&Nunn AJ, 1978). Tal esquema, mais as medidas de controle implementadas (melhoria 

das condições sanitárias, a vacinação com BCG (Bacilo de Calmette-Guerin) levaram ao 

acentuado declínio nas taxas de incidência e mortalidade, principalmente nos países 

industrializados que passaram a considerar a doença como vencida (PICON et al, 1993). 

 No entanto, no final da década de 80 essa tendência na redução inverteu-se 

devido a diversos fatores, como aumento da desigualdade social, maior mobilidade 

populacional e negligência no controle da doença, levando ao surgimento de linhagens 

de bacilos fármaco-resistentes, e ainda a associação da tuberculose com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana Adquirida - HIV (HARRIES AD, 2008). 

 Com os resultados desfavoráveis e altas taxas de incidência e mortalidade, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou, em 1993, estado de emergência 

mundial para TB, criando a estratégia DOTS (Directly Observed Treatment Short 
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Course), cujas principais metas seriam atingir 85,0% de cura com o tratamento, 70,0% 

de detecção de casos, e manter o abandono abaixo de 5,0% (WHO, 1993). 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

Estima-se que um indivíduo com TB pulmonar ativa pode transmitir o 

Mycobacterium tuberculosis a outras 20 pessoas num período aproximado de 24 meses, 

enquanto não for efetuado o diagnóstico e iniciado o tratamento. Portanto, uma 

população de 100.000 pessoas com 50 casos de doentes bacilíferos pode produzir 1000 

infectados anualmente, ou seja, 1,0% da população. Os indivíduos que tenham tido 

contato com tais doentes, e infectados, apresentam uma chance de 5,0 a 10,0% de 

desenvolver TB ao longo da vida, se não forem portadores do vírus HIV – 5,0% dentro 

de 5 anos após a infecção primária e outros 5,0% podendo apresentar formas evolutivas 

da doença, anos ou décadas mais tarde. Já nos indivíduos HIV-positivos a chance de 

desenvolvimento de TB chega a 8,0-10% ao ano. 

Em 2013, a estimativa de novos casos era de 9 milhões em todo mundo, e 1,3 

milhões morreram de TB (320.000 eram HIV positivos), sendo que mais da metade dos 

casos (56,0%) ocorreram na Ásia, com Índia e China responsáveis por 24,0% e 11,0% 

do total de casos, respectivamente. Aproximadamente 1 milhão (13%) dos casos de TB 

no mundo em 2013 ocorreram em indivíduos HIV-positivos (WHO 2015). 

No Brasil, a TB é a quarta principal causa de mortalidade por doenças 

infecciosas, e a principal entre as pessoas infectadas pelo HIV, mesmo com HAART 

(Highly Active Antirretroviral Therapy) sendo usada por todas as pessoas infectadas 

pelo vírus desde 1997 (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015). 

Os indivíduos HIV-negativos e bacilíferos, sem tratamento para a TB 

apresentam uma estimativa de óbito de 65,0%, a maioria num período de 2 anos, 

enquanto entre os não bacilíferos este número cai para 10,0 ou 15,0%. Pacientes com 

coinfecção TB-HIV em tratamento apresentam taxas de mortalidade acima de 10,0%, 

assim como aqueles que realizam tratamento irregular ou apresentam resistência a 

algum fármaco anti-tuberculose. Na ausência de infecção pelo HIV e de irregularidade 

no tratamento, o índice de óbitos em bacilíferos cai para menos de 2,0% 

(TUBERCULOSIS HANDBOOK, 2008). 
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Conforme dados da testagem para HIV entre os casos novos de TB, no Brasil, 

havia 9,7% de pessoas com a co-infecção TB-HIV em 2015. A região Sul apresentou 

maior percentual de co-infectados (17,3%). Nessa região, estão as capitais que se 

destacaram com maiores percentuais da co-infecção TB-HIV: Porto Alegre-RS (25,2%), 

Curitiba-PR (21,5%) e Florianópolis-SC (21,2%) (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 

2016). No Brasil, em 2015, 68,9% dos casos novos de TB foram submetidos à testagem 

para HIV; no entanto, a meta preconizada na Agenda Estratégica do Ministério da 

Saúde era de 70,0% (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016). A testagem para HIV é 

importante, pois pessoas portadoras do vírus são mais propensas a desenvolver a TB 

ativa em comparação à população geral; e também, frequentemente, o diagnóstico da 

infecção pelo HIV ocorre durante o curso da tuberculose. 

A proporção de cura de TB bacilífera no Brasil, em 2015, foi de 74,2%. Alguns 

estados alcançaram valores acima da média do país (Acre 89,5%; São Paulo 81,1%; 

Paraná 80,4%). No entanto, em outros estados essa proporção foi baixa: Ceará 65,1%; 

Rio Grande do Sul 65,9%; Mato Grosso do Sul 64,4%. A proporção de abandono do 

tratamento em casos de TB pulmonar bacilífera encontra-se acima de 5,0% em diversos 

estados, especialmente em Rondônia (16,2%), e no Rio Grande do Sul (16,1%) 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016). 

Conforme os boletins epidemiológicos, no Brasil, houve redução do coeficiente 

de incidência da TB, passando de 42,8/100 mil hab em 2001 para 33,5 por 100 mil hab 

em 2014, o que corresponde a uma redução média de 2,3% ao ano nesse período 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015). Também ocorreu diminuição do número de 

casos diagnosticados, sendo, em 2001, 73.797 casos novos e, em 2014, 67.966. O 

coeficiente de mortalidade por TB também apresentou redução no período de 2004 a 

2013, de 2,8/100 mil para 2,3/100 mil. No entanto, o Brasil apresenta grande 

heterogeneidade na incidência da TB entre os estados e os valores encontrados 

variaram, em 2014, de 10,5 a 70,1/100.000 habitantes, nos estados de Tocantins e 

Amazonas, respectivamente, ficando o Rio Grande do Sul na quarta posição entre os 

estados com maior incidência, em 2015, com 39,2/100 mil hab (BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO, 2015). 

No estado do Rio Grande do Sul (RS), o percentual de cura vem diminuindo e o 

de abandono aumentando, sendo que no ano de 2014, foi de 63,8% e de 15,1%, 

respectivamente, com coeficiente de mortalidade de 2,0/100 mil habitantes. O 
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município de Porto Alegre, com 22,0% dos casos novos de tuberculose inscritos no 

SINAN no RS, em uma análise histórica, apresentou taxa de cura dos casos novos de 

TB bacilífera de 67,9% em 2001, reduzindo-se para 51,8% em 2014, enquanto que a 

taxa de abandono aumentou de 16,39% para 24,9% nesse mesmo período. 

No boletim epidemiológico publicado pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre, 

em 2014, o cenário epidemiológico da TB mostrou níveis elevados da taxa de 

incidência de casos ao longo dos últimos doze anos. Em 2012, foram notificados 1468 

casos novos de TB (taxa de incidência de 105,29/100mil hab) distribuídos conforme as 

formas clínicas da doença; em 2013, foram 1478 casos (taxa de incidência de 99,5/100 

mil hab); e, em 2014, foram 1452 (taxa de incidência de 99,3/100 mil hab). Com esses 

dados, percebe-se que não ocorreu uma mudança importante do cenário epidemiológico, 

mantendo-se elevada a taxa de incidência de TB no município. 

Atualmente, a Tuberculose multidrogarresistente (TB-MDR) passou a ser uma 

grande preocupação do Ministério da Saúde (MS) do Brasil, tendo sido registrados 

2.690 casos durante o período 2000-2007, com 98,0% de formas pulmonares, e 90% dos 

casos ocorreram nas regiões metropolitanas do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. O II 

Inquérito Nacional de Resistência aos fármacos Antituberculose, realizado em Porto 

Alegre,no ano de 2006 a 2007, mostrou taxas de prevalência de TB-MDR primária de 

2,2% e adquirida de 12,0%, que comparadas com as taxas do I Inquérito, realizado em 

1996, verificou-se haver ocorrido um aumento significativo dos casos de resistência, de 

1,1% e 7,9%, respectivamente (MICHELETTI VCD et al, 2014). O elevado número de 

óbitos e de abandonos nos pacientes em tratamento de TB evidencia que é complexo o 

manejo clínico desses casos e que são grandes os desafios para o controle dos casos, 

tanto com resistência aos medicamentos, como aqueles que utilizam esquema básico 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015). 
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2.2 AGENTE INFECCIOSO 

 

 O Mycobacterium tuberculosis é um bastonete aeróbio obrigatório, de 

parasitismo intracelular, que se desenvolve em tecidos com elevada concentração de 

oxigênio, e também de outros gases como hidrogênio, carbono, nitrogênio, fósforo, 

magnésio, enxofre (RICH AR, 1944; TARANTINO AB et al, 2008). 

 O M.tuberculosis pertence à ordem dos Actimicetales, família das 

Mycobacteriaceae e gênero Mycobacterium. Sendo este gênero de germes móveis 

esporulados, aeróbios e álcool-ácido-resistentes. Ao microscópio, após coloração, 

apresenta-se isolado ou aos pares, como bastonetes delgados, retos ou ligeiramente 

encurvados. Reproduz-se em meios apropriados, em temperatura ótima de 37°C, em 

torno de 14-15h, sendo o meio de Löewenstein-Jensen o mais utilizado. Tem 

crescimento lento de 20-45 dias em colônias eugônicas e rugosas. É a única 

micobactéria que sintetiza niacina e, portanto, tem o teste da nitrato-redutasepositivo. 

Dentre as outras espécies de micobactérias patogênicas, tem-se: Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium africanum, Mycobateriummicroti. O Mycobacterium bovis foi 

descoberto entre 1896 e 1898; tem crescimento mais demorado, disgônico, colônias 

lisas, e é altamente patogênico para animais, como gado, veado, porco, carneiro. Tem o 

mesmo poder patogênico para o ser humano que o M. tuberculosis. Até o final do século 

20 era muito freqüente em crianças que ingeriam leite por ele contaminado 

(HOPEWELL FC, 2005). 

 M. tuberculosis é uma bactéria intracelular facultativa que infecta as células do 

sistema mononuclear fagocitário, podendo parasitar com baixa atividade metabólica e, 

dessa forma, persistir viável por longos períodos. A característica de ser um bacilo 

álcool-ácido resistente deve-se à alta concentração de ácido micólico na sua parede que 

o torna neutro à coloração do gram, retendo fucsina e resistindo à lavagem por solução 

ácido-alcoólica, aparecendo nas lâminas com coloração vermelho sob o fundo azul, 

conhecido como método de Ziehl-Neelsen (TARANTINO AB et al, 2008). 
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2.3 FISIOPATOGENIA 

 

 O contágio da tuberculose ocorre por via inalatória, por meio de gotículas 

contendo bacilos eliminadas pela tosse de indivíduo com a doença no pulmão. As 

gotículas menores, em especial, as com diâmetro próximo de 5,0 micrômetros, podendo 

conter de um a três bacilos, dispersam-se rapidamente na atmosfera, e quando inaladas 

podem progredir pela árvore brônquica (RILEY RL et al, 1961). A maioria delas são ali 

retidas, trazidas à orofaringe pelo tapete muco-ciliar, e deglutidas. As que chegarem aos 

alvéolos terão chances de iniciar a infecção, formando o foco parenquimatoso (cancro 

de inoculação), com multiplicação dos germes, que dali seguem para os gânglios 

mediastino-pulmonares (foco ganglionar), formando o complexo primário bipolar 

(Complexo de Ranke). Pela drenagem linfática, os bacilos chegam ao confluente venoso 

júgulo-subclávio homolateral (grande veia linfática à direita; ducto torácico à esquerda), 

ganhando a corrente sanguínea, disseminando-se livremente pelos diversos órgãos 

(semeadura precoce, ou bacilemia assintomática), enquanto a imunidade específica não 

se desenvolve, o que ocorre dentro de 3 a 8 semanas, então com a presença de sintomas 

gerais como febre, astenia e perda de peso, coincidindo com a viragem tuberculínica, de 

reação negativa para positiva, e contenção da multiplicação bacilar (DANNEMBERG 

AM Jr, 1989; MOREIRA JS, 2012).  

 Se a imunidade celular desenvolvida for insuficiente, os focos pulmonares, 

ganglionares e em outros órgãos acometidos evoluem, persistindo os sintomas e sinais, 

caracterizando a TB primária evolutiva, que ocorre principalmente em crianças, com 

suas mais temíveis complicações (tuberculose miliar e meningite). 

 TB pós-primária ocorre, no adulto, a partir da evolução dos focos que resultaram 

da TB primária (reativação endógena) ou em novo contágio (reinfecção exógena). As 

lesões habitualmente situam-se nos segmentos apical e posterior dos lobos superiores e 

no segmento superior dos lobos inferiores. Iniciando com focos 

broncopneumônicospaucibacilares, com ou sem necrose caseosa, evoluindo para 

liquefação e eliminação do cáseo através da árvore brônquica e surgimento de cavidades 

ricamente habitadas por bacilos e conseqüente disseminação brônquica, proporcionando 

o surgimento de novos focos acinares no parênquima pulmonar, em geral evolutivos. 

Assim, a TB progride com a destruição gradativa do pulmão, apresentando zonas 
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recentes da doença, exsudativas, com ou sem cavidades, entremeadas por zonas de 

fibrose (CANETTI G, 1954; PICON PD et al, 1993). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 

 A TB primária, mais comum em crianças, apresenta-se de forma insidiosa, com 

febre persistindo por mais de dez dias sem explicação alternativa, sudorese, inapetência 

e irritação. A reação tuberculínica costuma ser positiva, e ao Rx de tórax pode se 

observar a presença de adenopatia mediastino-pulmonar unilateral. O exame do escarro, 

além da difícil obtenção do material, raramente se mostra positivo, uma vez que nesse 

tipo de TB as lesões pulmonares praticamente inexistem (MANUAL DE 

RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, 

2011). 

 Na forma pós-primária, ou do adulto, geralmente, ocorre tosse persistente com 

expectoração purulenta ou não, com ou sem sangue, febre vespertina, sudorese noturna, 

anorexia e perda de peso. As lesões se apresentam ao Rx como focos de consolidação, 

ou mesmo já escavadas, predominando em quadrantes póstero-superiores de um ou 

ambos os pulmões, frequentemente com focos pericavitários. A reação tuberculínica, 

em geral, é positiva. A pesquisa direta de BAAR no escarro (bacterioscopia – coloração 

Ziehl-Nielsen), e o exame cultural desse material (em meio de Löwenstein-Jensen) 

mostram-se positivos na maioria (60-80%) dos casos (MANUAL DE 

RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, 

2011). 

  O Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB), usando o método de 

amplificação de ácidos nucleicos para detecção do DNA da M. tuberculosis e para 

triagem de cepas resistentes à rifampicina, explorando a técnica de reação em cadeia da 

polimerase (PCR) em tempo real, também está sendo utilizado. O TRM-TB está 

indicado, prioritariamente, para diagnóstico de TB pulmonar e laríngea em adultos e 

crianças, mas pode ser utilizado em amostras de material obtido de algumas formas de 

TB extrapulmonar (meníngea, pleural, peritoneal, pericárdica, óssea, ganglionar).  
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2.5 TRATAMENTO 

 

 Os serviços de saúde devem garantir a toda pessoa com diagnóstico de TB o 

tratamento adequado e o início sem atraso. Também devem garantir o êxito do 

tratamento e da adesão do paciente. O importante é acolher os pacientes com as equipes, 

minimizando os entraves no decorrer do tratamento e respeitando a dignidade e a 

autonomia de cada um (RUFFINO-NETTOA  & VILLA TCS, 2006). 

 Além disso, deve ser fornecida a informação adequada sobre sua doença, 

duração do tratamento, importância da regularidade no uso dos medicamentos, as 

consequências provenientes da interrupção ou do abandono do tratamento. A equipe de 

saúde, além de conscientizar o paciente da importância de sua colaboração no 

tratamento, deve estabelecer com ele e familiares uma relação de cooperação mútua. 

 

 

2.5.1 Esquema de tratamento para tuberculose pulmonar 

 

O Brasil, em 1979, preconizou um sistema de tratamento composto pelo 

chamado Esquema 1 (2RHZ/4RH) para os casos novos e Esquema 1 reforçado 

(2RHZE/4RHE) para retratamento; e Esquema 2 (2RHZ/7RH) para forma 

meningoencafálica; e Esquema 3 (3SZEEt/9EEt) para falência (MANUAL DE 

RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, 

2011). 

Em 2009, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose com base no II 

Inquérito Nacional de Resistência aos Medicamentos antiTB, que mostrou aumento da 

resistência primária à isoniazida (de 4,4% para 6,0%), foi introduzido o Etambutol 

como quarto fármaco na fase intensiva do tratamento (dois primeiros meses) do 

esquema Básico (2RHZE/4RH). Essa recomendação e a apresentação farmacológica em 

comprimidos de doses fixas combinadas de quatro medicamentos (R150mg, H 75mg, Z 

400mg e E 275mg) são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, 

foram extintos os esquemas I reforçado e III (MANUAL DE RECOMENDAÇÕES 

PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, 2011). 



23 

 

O Esquema básico preconizado para adultos e adolescentes é 2RHZE/4RH e está 

indicado em: todos os casos novos adultos e adolescentes (> 10 anos), de todas as 

formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma meningoencefálica), 

infectados ou não por HIV; retratamento por recidiva (independentemente do tempo 

decorrido do primeiro episódio) ou por retorno após abandono com doença ativa em 

adultos e adolescentes (>10 anos), exceto a forma meningoencefálica. 

Após resultado da cultura de BAAR e teste de sensibilidade, o esquema 

medicamentoso dos tuberculostáticos será ajustado de acordo com a resistência 

apresentada. 

Os casos que evoluem para falência do tratamento devem ser criteriosamente 

avaliados quanto ao histórico terapêutico, adesão aos tratamentos anteriores e 

comprovação de resistência aos medicamentos. Tais casos receberão o Esquema 

Padronizado para Multirresistência ou Esquemas Especiais individualizados, segundo a 

combinação de resistências apresentadas pelo teste de sensibilidade. 

Para efeito de indicação de esquemas terapêuticos, consideram-se (MANUAL 

DE RECOMENDAÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, 

2011): 

• Caso novo ou virgem de tratamento: pacientes que nunca se submeteram ao 

tratamento anti-tuberculose ou o fizeram por até 30 dias. 

• Retratamento ou com tratamento anterior: pessoa já tratada para TB por mais 

de 30 dias que necessite de novo tratamento por recidiva após cura ou 

retorno após abandono. 

• Falência: persistência da positividade do escarro ao final do tratamento; ou 

aqueles que, no início do tratamento, são fortemente positivos (++ ou +++) e 

mantém essa situação até o quarto mês; ou aqueles com positividade inicial 

seguida de negativação e nova positividade por dois meses consecutivos, a 

partir do quarto mês de tratamento. 

  

            Existem também esquemas especiais para determinados grupos, como o 

esquema alternativo para hepatotoxicidade, que está indicado naqueles casos que os 

valores da ALT (alanina aminotransferase) aumentam mais de 3X o limite da 

normalidade com presença de sintomas ou valores da ALT aumentados mais que 5X na 

ausência de sintomas; presença de icterícia; pacientes com cirrose hepática. E também 
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os esquemas nos casos de resistência aos fármacos anti-tuberculoseque são 

individualizados conforme a classificação da resistência. 

 

2.6 MEDIDAS DE CONTROLE DA DOENÇA 

 

No início, o Estado não se envolvia no controle da TB, pois não considerava 

uma ameaça para si e para a economia (GONCALVES H, 2002). Dessa forma, as 

primeiras ações de combate à TB no Brasil surgiram no âmbito médico e na sociedade 

civil, sem a participação do setor público (PICON PD et al, 1993). 

As primeiras instituições criadas para enfrentar a doença foram a Liga Brasileira 

Contra a Tuberculose (atual Fundação Ataulpho de Paiva) e a Liga Paulista contra a 

Tuberculose, fundadas em 1899, ensinavam os métodos de tratamento e profilaxia 

baseados nas campanhas de educação sanitária, focalização de atendimento aos pobres, 

capacitação de pessoal e implantação de sanatórios (HIJJAR MA et al, 2007). Essas 

ligas conseguiram o apoio financeiro do governo e iniciaram construção de casa 

populares, debates sobre o trabalho insalubre e alimentação (GONÇALVES H, 2002). 

 Em 1920 ocorreu a criação do departamento Nacional de Saúde Pública com a 

Reforma Carlos Chagas e foi instituído o primeiro organismo governamental de 

combate à tuberculose, chamada de Inspetoria de profilaxia da Tuberculose (HIJJAR 

MA et al, 2007). Essa inspetoria tinha como objetivo procurar o doente, educando-o 

para não disseminar a TB e suas medidas eram a profilaxia, a notificação, o isolamento 

e a desinfecção. As medidas terapêuticas eram isolamento, repouso, assepsia, boa 

alimentação e também a climatoterapia, que era a mudança para o ar seco das 

montanhas. No Brasil, Belo Horizonte e Campos do Jordão foram cidades que recebiam 

muitos tuberculosos para esse tipo de tratamento (GONÇALVES H, 2002). 

Em 1941, foi criado o Serviço Nacional de Tuberculose e, em 1946, a Campanha 

Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), que tinha como metas atuar em 66 municípios 

brasileiros nos quais ocorriam 80,0% dos óbitos por tuberculose e criar um modelo de 

sanatório popular, promover a preparação de pessoal, incrementar a vacinação da BCG, 

promover o desenvolvimento científico e tecnológico (HIJJAR MA et al, 2007). Criou-

se a política de visita domiciliar, visto a lotação dos serviços de saúde para o 

atendimento dos doentes com TB, e para verificar nos domicilios a estrutura econômica, 
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social e familiar dos doentes. A TB passou, assim, a ser vista como um problema de 

saúde pública. 

Em Porto Alegre, no ano de 1951, foi construído o hospital destinado ao 

atendimento dos tuberculosos dentro da proposta da CNCT, o Hospital Sanatório 

Partenon, onde os doentes seriam tratados com tuberculostáticos e mantidos longe do 

convívio social e familiar, visando diminuir a transmissão da doença (PICON PD et al, 

1993). 

Ao longo dos anos de 1950 e 1960, a TB continuou a mudar seu panorama, 

devido à utilização de antibióticos para o seu tratamento, diminuindo a criação de 

sanatórios e dispensários para o seu controle. O problema emergente desses anos e que 

existe até hoje foi a resistência aos medicamentos (PICON PD et al, 1993). 

Em 1965, o tratamento da TB durava 12 meses e era realizado com medicações 

anti-tuberculostáticas e não sendo mais necessário o isolamento, podendo o indivíduo 

conviver na sociedade. Passou a ter a cura centrada no indivíduo e não mais no meio 

social como disseminador da doença, e dessa forma a responsabilidade pelo seu controle 

recaiu sobre o próprio doente. O paciente passou a realizar o tratamento medicamentoso 

auto administrado, ou seja, tinha posse dos medicamentos e também a autonomia de os 

administrar. Essa autonomia possibilitou o descontrole ao invés do controle previsto 

pela política de saúde. Afinal, ter a permissão de manipular e dispor de sua terapêutica 

não necessariamente significava cumpri-la (GONÇALVES H, 2002). 

Em 1971, o Brasil passou a fornecer os medicamentos antituberculose 

gratuitamente e, em 1979, ocorreu a padronização do tratamento com o esquema de 

curta duração (6 meses), e auto administrado. 

Na década de 80, o Serviço Nacional de Tuberculose foi substituído pelo 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), centralizando o tratamento da 

doença e dando subsídios técnicos e operacionais às unidades de saúde. Tal programa 

apresentava uma estrutura com supervisão permanente nas unidades de saúde, 

capacitação do pessoal e adoção da forma auto-administrada como única modalidade de 

acompanhamento do tratamento do doente. E, apesar das limitações, as configurações 

técnicas e operacionais do programa trouxeram como resultado uma diminuição de até 

6,0% dos casos de TB por ano em todas as regiões, na época (GONÇALVES H, 2002). 

Na década de 90 ocorreu a implementação do SUS, com a descentralização do 

atendimento da saúde pública. Foi um desafio complexo em um cenário onde milhares 
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de gestores passaram a constituir o campo da saúde. A descentralização, contudo, 

esbarrou em dificuldades financeiras, institucionais e administrativas, evidenciando a 

heterogeneidade de um país imenso e desigual. 

A partir da década de 90, em virtude de vários fatores, como o surgimento da co-

infecção TB-HIV, as dificuldades nos serviços de saúde e recursos humanos, e a piora 

das condições socioeconômicas da população, a situação tornou-se mais difícil.  

Em 1993, devido ao aumento considerável dos casosde TBno mundo, a OMS 

criou um Plano Emergencial para o Controle da Tuberculose, com repercussão mundial 

na forma de administrar o tratamento da doença, com a estratégia DOTS, cujas 

principais metas seriam atingir 85,0% de cura no tratamento, 70,0% de detecção de 

casos e até 5,0% de casos de abandono (WHO, 1994). 

Em 1998, o Brasil iniciou a implantação do DOTS em alguns municípios, 

gerenciada pelos Programas de Controle a Tuberculose. Nesse mesmo ano, em âmbito 

nacional, o Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) “definiu a tuberculose 

como prioridade entre as políticas governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes 

para as ações e fixando metas para o alcance de seus objetivos”. O plano deu ênfase à 

atuação das equipes do PACS e PSFpara melhorar a adesão terapêutica e evitar 

abandono do tratamento, desenvolvendo ações de controle da TB, realização de 

tratamento supervisionado e o estímulo da adesão municipal aos Programas. Estas 

políticas de controle da TB no SUS visavam avançar com a implantação do DOTS e 

aumentar gradativamente a cobertura em Unidades Básicas de Saúde: 1998-3%; 1999-

7%; 2000-7%; 2001-32%; 2002-25%; 2003-32%; 2004- 32%, 2005-63,8% (RUFFINO- 

NETTO A & VILLA TCS, 2006). 

 Em 2006 foi lançada a Estratégia “Stop TB”, no Dia Mundial da Tuberculose 

(comemorado em 24 de março, data da descoberta do bacilo tuberculoso por R Koch, 

em 1882), destinada a encontrar um Desenvolvimento de Metas relacionadas à Doença 

para o Milênio (MDG, Millenium DevelopmentGoal), bem como para estabelecer 

parcerias e metas para estruturar um Plano Global para 2006-2015 (WHO, 2015). As 

metas propostas foram: interromper e reverter a tendência do coeficiente de incidência 

da TB até 2015 (meta estabelecida nos Objetivos do Milênio); e reduzir em 50,0% a 

prevalência e a mortalidade por TB em 2015, em comparação a 1990 (meta do Stop TB 

Partnership).  
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O final de 2015 representou a transição entre o “Millennium DevelopmentGoals” 

(MDGs) estabelecido em 2000 e a estrutura de desenvolvimento pós-2015. A estratégia 

Global pós2015 tinha como meta futura um mundo livre de tuberculose, com redução 

das mortes em 75,0%, em 50,0% na taxa de incidência, até 2015; e para 2035, uma 

redução em 95,0% das mortes e em 90,0% na taxa de incidência (WHO, 2015). 

 No Brasil, o combate à tuberculose é realizado pelo PNCT, que adota as metas 

estabelecidas pela OMS. Os dados dos indicadores prioritários para controle da TB 

objetivavam uma proporção de cura dos casos novos de TB pulmonar bacilífera de 

85,0%, aliada a uma proporção de abandono de tratamento abaixo de 5,0% e taxa de 

detecção acima de 70,0%, para que ocorresse redução da incidência em torno de 5,0% a 

10,0% ao ano.  

 

2.7 TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO 

 

O DOTS, conhecido inicialmente como Programa Nacional Revisado de 

Controle da Tuberculose (Revised National Tuberculosis Control Programme -  

RNTCP), foi implantado em 1994, primeiramente na Índia, país que possuía o maior 

número de casos da doença. Seus componentes chaves incluíam: comprometimento das 

autoridades governamentais, busca do predomínio de detecção passiva dos casos, 

confirmação dos casos por bacterioscopia, suprimento de medicamentos adequados, 

monitorização e avaliação do sistema. 

 Em 2000, durante a Conferência Ministerial sobre Tuberculose e 

Desenvolvimento Social, foi firmada a “Declaração de Amsterdã”, que teve como pauta 

a busca de soluções para o controle da tuberculose em países em desenvolvimento. 

Foram definidas linhas de ação como a importância do envolvimento da sociedade, a 

utilização de tecnologia eficaz e acessível para o diagnóstico e a incorporação dos 

serviços de atenção básica no atendimento aos pacientes com tuberculose. Já no ano 

seguinte (2001), lançou-se o primeiro plano de ação para controle da tuberculose. Ele 

cobria o período de 2001 a 2005, objetivando o aumento da cobertura da estratégia 

DOTS em 50,0% (4 milhões de pessoas) e o aumento da detecção de casos novos 

(RUFFINO-NETTO A & VILLA TCS, 2006). 
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Ao final de 2003, 82 países haviam aplicado a estratégia no Mundo, o que 

correspondia a 77,0% da população mundial, envolvendo 3,7 milhões de todos os casos 

de tuberculose, com uma taxa de detecção de 45,0%. Só na região das Américas, 78,0% 

da população possuía cobertura pela estratégia DOTS, com 16 casos novos a cada 100 

mil habitantes. 

Em 2004, mais de 20 milhões de pessoas haviam sido tratadas com a estratégia 

DOTS ao redor do mundo, com mais de 16 milhões atingindo a cura. A mortalidade 

devido à tuberculose havia diminuído e a sua incidência, se mostrado estável, exceto na 

região sub-saariana e no Extremo Leste-Europeu. No cenário mundial, o índice de cura 

atingiu 83,0% em 2003, valor próximo à meta de 85,0%. E em 2005, o índice de 

detecção da doença chegou a 53,0%, longe da meta estipulada de 70,0% para aquele 

ano. 

          No Brasil, o Ministério da Saúde implantou, em 1996, o Plano de Ação 

Emergencial para municípios considerados prioritários, com base nos seguintes 

critérios: população com mais de 50 mil habitantes, coeficiente de incidência acima da 

média brasileira (58,4 por 100 mil habitantes em 1995), óbitos por tuberculose acima de 

5,0% dos casos novos no ano, taxa de cura abaixo de 85,0%, taxa de abandono acima de 

10,0%, índice sem informação do resultado do tratamento acima de 5,0% e elevada 

incidência de casos de AIDS. Inicialmente foram selecionados 206 municípios 

prioritários no País, distribuídos pelas regiões da seguinte maneira: Norte – 26 

municípios, 76,1% dos casos da região; Nordeste – 81; 66,5%; Centro-Oeste – 27; 

66,6%; Sudeste – 43; 55,7% (sendo 25 destes municípios localizados no Estado de São 

Paulo); Sul – 29 municípios e 51,0% dos casos da região (RUFFINO-NETTO A & 

VILLA TCS, 2006). 

Em 1998, o Brasil encontrava-se em décimo lugar no ranking da OMS em 

número de casos de tuberculose. Devido à permanência do problema, com altas taxas de 

abandono, baixo percentual de cura e detecção dos casos de tuberculose, por meio da 

Resolução n° 284/98, do Conselho Nacional de Saúde, foi lançado dentro do Plano 

Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), as seguintes metas: 

• Diagnosticar 90,0% dos casos esperados até 2001; 

• Tratar com sucesso 85,0% dos casos diagnosticados; 

• Reduzir em nove anos (até 2007) a incidência para pelo menos 50,0%; 

• Reduzir a mortalidade em dois terços. 
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O plano deveria articular as estratégias do Ministério da Saúde na reorganização 

do modelo de atenção do SUS com o Programa Saúde da Família (PSF) e dos Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). Todos os municípios passaram a receber o bônus 

(incentivo financeiro) relacionado à alta por cura do paciente, valorizando, assim, o 

desempenho da gestão municipal nessa estratégia. Foi neste contexto, que a estratégia 

do Tratamento Supervisionado foi implantada no Brasil (RUFFINO-NETTO A & 

VILLA TCS, 2006). 

Em 2002, a estratégia DOTS estava disponível no Brasil para 35,0% da 

população, apresentando aumento de 34,0% no ano seguinte e de 18,0% de aumento 

nataxa de detecção de casos novos, resultando na taxa global de detecção de 55,0% nas 

áreas com a cobertura da estratégia. A taxa de sucesso em 2002 foi 75,0%, com 

abandono em 18,0% (RUFFINO-NETTO A & VILLA TCS, 2006). 

O TDO consiste na observação da ingestão dos medicamentos, 

preferencialmente todos os dias, realizado por profissionais de saúde, e nos finais de 

semana e feriados os medicamentos auto-administrados. Mas também são considerados 

em TDO aqueles doentes com 24 doses supervisionadas na primeira fase do tratamento 

e 48 doses supervisionadas na segunda fase. Sendo que cada unidade de saúde deve 

assegurar que todo o doente receba TDO na unidade de saúde mais próxima da sua 

residência e, naqueles casos que não possa comparecer a unidade, a medicação deve ser 

administrada no seu domicílio (MANUAL DE RECOMENDAÇÕES PARA O 

CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL, 2011). 

O emprego do TDO aproxima os profissionais do contexto social dos indivíduos 

e também auxilia a identificar grupos de risco para a não adesão ao tratamento e 

estabelece vínculos entre serviço de saúde-doente-família (RUFFINO-NETTO A & 

VILLA TCS, 2006). Além disso, proporciona maior probabilidade de curar a TB e 

diminuir o surgimento de resistência aos medicamentos. 

O TDO tem como objetivos: 

• Melhorar a atenção ao doente por meio do acolhimento humanizado; 

• Possibilitar a adesão, garantindo a cura; 

• Reduzir a taxa de abandono; 

• Interromper a cadeia de transmissão da doença; 

• Diminuir o surgimento de bacilos multirresistentes; 

• Reduzir a mortalidade; 
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• Realizar uma educação em saúde mais efetiva, de forma individualizada 

voltada para orientar e co-responsabilizar o indivíduo, a família e a 

comunidade nas ações de saúde. 

Porto Alegre iniciou a implementação do TDO somente em 2011, com o 

fornecimento de cestas básicas obtidas através de projeto em parceria com o Fundo 

Global. Um levantamento de dados mostrou que, de 2009 a 2012, o percentual de casos 

indicados para TDO, no município de Porto Alegre, foi de 14,17%, sendo que destes 

somente 5,88% foram realmente realizados (Análise Epidemiológica da Tuberculose em 

Porto Alegre no período de 2001 a 2011, com destaque à situação epidemiológica de 

2011). 

O programa de controle à tuberculose (PCT) no município de Porto Alegre se 

destacou, na década passada, como um dos melhores do País. Atualmente vem 

apresentando problemas em relação à organização da atenção à TB predominantemente 

centralizada em ambulatórios especializados; à falta de articulação entre as Unidades 

Básicas de Saúde e os Serviços especializados em TB. Na busca de controlar a alta 

incidência da doença e aumentar a abrangência do DOTS, a Secretaria Municipal de 

Saúde de Porto Alegre vem investindo na descentralização do tratamento da 

Tuberculose Pulmonar bacilífera para a atenção primária 

O tratamento supervisionado vinculado à atenção básica de saúde, definida nas 

várias esferas de governo mediante ações de vigilância epidemiológica, de proteção, de 

educação, treinamento e capacitação permanentes, de comunicação e mobilização social 

e de avaliação,e acompanhamento e monitoramento com a criação de um sistema de 

informação específico, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-

TB) (RUFFINO-NETTO A & VILLA TCS, 2006). 

Além do tratamento adequado e supervisionado, para interromper a cadeia de 

transmissão da tuberculose, é fundamental a descoberta precoce dos casos bacilíferos. 

Sendo assim, a busca de novos casos em pessoas com tosse prolongada, é uma 

estratégia priorizada nos serviços de saúde e recomendada pelo programa DOTS para a 

descoberta desses casos. Afinal, cerca de 90% dos casos de tuberculose são da forma 

pulmonar e, destes, 60% são bacilíferos.A busca ativa na comunidade de sintomáticos 

respiratórios, ou seja, pessoas que apresentam tosse e expectoração por três semanas ou 

mais, deve ser a estratégia inicial para a detecção de casos novos de TB e a primeira 

dentre as várias ações de controle da doença, indispensáveis para a continuidade da 
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atenção. A busca na demanda é a identificação dos pacientes sintomáticos respiratórios, 

que procuram voluntariamente o serviço de saúde por qualquer motivo através de 

interrogação sistemática daquele que realiza o atendimento. Ao se identificar um 

sintomático respiratório, este deve ser investigado para TB. 

Além da busca ativa e na demanda, também existe a busca entre contatos, 

realizada em toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso índice no 

momento do diagnóstico da TB. Esse convívio pode se dar em casa e/ou em ambientes 

de trabalho, instituições de longa permanência, escolas e a avaliação do grau de 

exposição do contato deve ser individualizada considerando-se a forma da doença, o 

ambiente e o tempo de exposição. Assim, preconiza-se a investigação de todos os seus 

contatos, independentemente da forma clínica da doença, a fim de se identificar não 

somente os casos, mas principalmente o caso índice, interrompendo assim a cadeia de 

transmissão. 

 No entanto, apesar de todos os esforços e metas estabelecidas, a queda na 

incidência anual no Brasil é muito lenta para que ocorra a eliminação da tuberculose em 

um futuro próximo, pois mesmo com a generalização do Programa DOTS (estratégia 

proposta pela OMS e Stop TB), a incidência de TB continua a aumentar em algumas 

regiões, entre elas a região Sul, destacando-se a cidade de Porto Alegre. No Brasil, a 

realização do TDO, em 2012, foi de 46,8%, no município de Porto Alegre,  14,2%, 

(dados levantados em análise epidemiológica realizada pela Secretaria da Saúde). 

 

2.8 SEGUIMENTO DO TRATAMENTO: RESISTÊNCIA BACTERIANA E 

FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO. 

 

No seguimento do paciente com TB deve ser realizado mensalmente 

baciloscopia de controle, sendo que as do segundo, quarto e sexto meses são 

indispensáveis, pois elas orientam a conduta a ser tomada. Auxiliando na definição de 

alta por cura, falência do tratamento e também identificação de tuberculose droga-

resistente. 

Para considerar alta por cura os pacientes bacilíferos devem ter pelo menos duas 

baciloscopias negativas, sendo uma na fase de acompanhamento e outra ao término do 

tratamento. Já a falência consiste na persistência da positividade do escarro no final do 
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tratamento ou aqueles que, no início do tratamento, são positivos (++ ou +++) e mantêm 

a positividade até o quarto mês ou aqueles com baciloscopia positiva inicial seguida de 

negativação e nova positividade por dois meses consecutivos, a partir do quarto mês de 

tratamento. E o abandono é definido quando paciente fica mais de 30 dias, 

consecutivamente, sem tomar a medicação desde o dia da última consulta médica. E há 

também os casos de resistência bacteriana aos tuberculostáticos, que estão fortemente 

vinculados com a falência ao tratamento e o abandono. 

 

 

2.8.1 Resistência aos fármacos anti-tuberculose 

 

Resistência aos fármacos é dividida em: natural, primária e adquirida. A 

resistência natural é aquela que surge no processo de multiplicação do bacilo; a primária 

ocorre em pacientes que nunca tiveram TB e são contaminados por bacilos já 

resistentes; e a adquirida ou secundária acontece em pacientes inicialmente sensíveis 

aos medicamentos e que se tornam resistentes ao longo do tratamento.  

Os casos de resistência adquirida estão associados com fatores como tabagismo, 

que aumento o risco de recidiva da tuberculose em casos já tratados, má adesão, uso 

irregular da medicação, eventuais faltas de medicação e abandono.  

No Brasil, tais casos são notificados na rede de dados SITE-TB, na qual os 

pacientes são classificados como: monorresistência; polirresistência; multirresistência e 

resistência extensiva aos medicamentos. Segundo WHO, os tipos de resistências são 

divididos em (WGO, 2015): 

• Monorresitência: resistência a somente um medicamento anti-

tuberculostático de primeira linha. 

• Polirresistência: resistência à mais de um medicamento de primeira 

linha, que não seja isoniazida e rifampicina simultaneamente. 

• Multidrogarresistente (MDR): resistência a, pelo menos, isoniazida e 

rifampicina juntos. 

• Resistência Extensiva (XDR): resistência à alguma fluorquinolona e, 

pelo menos, um dos três medicamentos injetáveis de segunda linha 

(capreomicina, canamicina e amicacina), adicionado à 

multidrogarresistência. 
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• Resistência à Rifampicina (RR): resistência à rifampicina detectada 

usando métodos de fenótipos ou genótipos, com ou sem outras 

resistências associadas. Inclui qualquer resistência à rifampicina, seja 

monorresistência, polirresistência, MDR ou XDR. 

No mundo, em 2014, ocorreram 3,3% de casos novos de TB drogarresistente, e 

outros 20% de casos em pacientes em retratamento que apresentaram resistência. Dos 

480.000 novos casos de TB-DR no mundo, 190.000 morreram por TB. E entre os casos 

de TB-DR, 9,7% tinham resistência extensiva aos medicamentos (WHO, 2015). Entre 

os pacientes tratados apenas 48,0% obtiveram sucesso e cura em 2012 (WHO, 2015). O 

número de casos vem aumentando nos últimos anos:Em 2012, no Brasil, foram 

notificados 821 casos de TB-DR, passando para 1027, em 2015; a maioria sendo casos 

de monorresistência (476-46,3%), e de multirresistência (442-43,0%). Foram curados 

63,0% desses casos em 2013, e a taxa de abandono foi de 18,9% (BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO, 2016). 

Os tratamentos indicados e realizados nos casos de resistência bacteriana são 

muitas vezes insatisfatórios em termos de duração, segurança, efetividade e custos, pois 

são longos, com posologia e forma de aplicação inconvenientes para o paciente, e com 

inúmeros efeitos adversos. Para tanto, novos tratamentos devem ser estudados para 

facilitar seu uso e aumentar a aderência.  

Tais intervenções no tratamento são necessárias para melhorar a qualidade de 

vida desses pacientes. E também devem ser implementadas intervenções de 

cuidadospaliativos naqueles casos que não apresentam resposta e necessitam de atenção 

no final de suas vidas. Além disso, é necessário fornecer suporte e proteção àqueles que 

de alguma forma sofrem discriminação e estigmatização da doença na comunidade 

(WHO, 2015).  

Todos esses cuidados são importantes no tratamento e acolhimento desses 

pacientes para que se possa aumentar a aderência e eficácia da terapêutica instituída e, 

como conseqüência, a redução das taxas de não aderência/abandono, propagação da TB-

DR e surgimento de cepas com resistência extensiva. 
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2.8.2 Fatores de risco associados com abandono do tratamento 

 

Existem grupos de pacientes já conhecidos que são propensos a abandonar o 

tratamento, como os privados de liberdade, usuários de drogas, etilistas, tabagistas, 

moradores de rua, portadores de desordem mental e também os portadores de HIV 

(CAMPANI STA et al, 2009),e tais grupos necessitam uma atenção especial e 

acompanhamento da equipe do TDO (WHO, 2006). 

A supervisão e suporte ao paciente auxiliam a identificar esses fatores que 

favorecem a interrupção e abandono do tratamento. O TDO acompanha o uso regular 

das medicações até completar o tratamento e apresentar cura da TB, auxiliando na 

prevenção do surgimento de cepas resistentes, estando indicado para todos os pacientes; 

todavia, por motivos variados de cada unidade de saúde e também da população 

atendida, não é possível realizar da forma preconizada pelos manuais, sendo muitas 

vezes ajustado para cada local, conforme os recursos financeiros e humanos.  

Devido a essa escassez de recursos que afetam o Sistema Único de Saúde no 

Brasil (BARREIRA D, 2012), dificultando a realização do TDO de modo universal, faz-

se necessária a definição de grupos de alto risco para não aderência ao tratamento da 

TB, tendo-se em vista que esses pacientes de risco necessitam de um atendimento 

diferenciado da equipe. 

 

2.8.2.1 Fatores socioeconômicos 

 

 O analfabetismo, a baixa escolaridade e o baixo nível de desenvolvimento 

humano levam ao pobre acesso à informação e também ao pouco entendimento da 

doença e da importância do tratamento. O baixo nível socioeconômico favorece também 

o não comparecimento às consultas médicas por falta de condições arcar com o 

transporte até a unidade de atendimento, e para a realização dos exames (CRISTINA 

RFM et al, 2012; TESFAHUNEYGN G et al, 2015). A situação socioeconômica de 

uma população influencia os padrões de vulnerabilidade no processo saúde-doença, 

levando ao abandono e persistência da cadeia de contaminação (MUTARE BN et al, 

2011; HARGREAVES JR et al, 2011). 
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Também há a relação da doença-trabalho, o preconceito, a não aceitação da 

doença no meio social. Segundo o Ministério da Saúde, os grupos com maior 

predomínio de casos são indivíduos economicamente ativos (faixa etária entre 15-54 

anos), a maioria do sexo masculino, que não possuem horários regulares para 

alimentação, e consequentemente ingesta irregular dos medicamentos e dificuldade para 

comparecer às consultas. 

O baixo nível socioeconômico além de ser medido utilizando variáveis como 

analfabetismo, escolaridade, pode ser avaliado utilizando-se outro marcador – Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-M)(http://atlasbrasil.org.br) – que é baseado em um 

relatório do programa das Nações Unidas (PNUD) em 3 critérios: saúde (expectativa de 

vida ao nascer), educação (média de anos de estudo) e renda. O Brasil tem esse índice 

de 0,754, o Rio Grande do Sul de 0,746 e a cidade de Porto Alegre de 0,805. Porto 

Alegre está entre os maiores HDI-M do país, ocupando a 28ª posição dentre todos os 

municípios da federação. Apesar do índice HDI-M do ser elevado, há uma ampla 

heterogeneidade entre as regiões do município devida à desigualdade social, alta taxa de 

detecção de HIV (74/100.000 hab em 2015) com alta taxa de mortalidade da população 

portadora deste vírus (10,2/100.000), com elevadas de co-infecção TB-HIV (25,0% dos 

casos).  

 

2.8.2.2 Co-infecção HIV-TB 

 

A infecção pelo HIV é considerada um fator risco para o desenvolvimento da 

TB e também um fator de mau prognóstico (LANNOY LH et al, 2008). Associa-se com 

maior mortalidade nos pacientes soropositivos, em comparação com pacientes 

soronegativos para HIV. Em alguns países do Mediterrâneo constatou-se uma diferença 

significativa nos resultados do tratamento entre pacientes HIV-positivos e HIV-

negativos, apresentando sucesso de 53,0% nos HIV-positivos e de 82,0% nos HIV-

negativos. O risco de pacientes HIV positivos falecerem durante o tratamento para TB 

foi três vezes maior que os demais (11,0% versus 3,4%). Dados recentes, nas Américas, 

mostram que 19,0% dos pacientes com HIV-TB morreram durante o tratamento, e 

somente 5,0% dos HIV-negativos (Global tuberculosis report, 2014). 
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No Brasil, em 2015, 68,9% dos pacientes com TB realizaram testagem para HIV 

e revelaram que 9,7% dos casos apresentavamco-infecção TB-HIV. A região Sul 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) teve o maior percentual de co-infectados 

(17,3%). As capitais Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) destacaram-

se com os maiores índices – 25,2%, 21,5% e 21,2%, respectivamente. Também estão 

entre os municípios que realizam testagem em mais de 80% de todos os casos de 

tuberculose (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016). 

A testagem para HIV permite o diagnóstico e possibilita a introdução o mais 

precoce possível da TARV, que reduz a mortalidade nesse grupo de coinfectados. 

Tendo em vista que a tuberculose é a doença que mais mata pacientes com HIV, essa 

medida de introdução, no momento correto, da TARV é importante nessa população. 

No ano de 2016, no Brasil, somente 39,7% dos novos casos com co-infecção TB-HIV 

utilizavam a terapia antirretroviral; no município de Porto Alegre, 45,2%. 

Assim, como outros fatores de risco para abandono, a coinfecção HIV-TB deve 

ter uma atenção diferenciada no tratamento da tuberculose devido os altos índices de 

mortalidade e mau prognóstico referente não somente à sobrevida mas também pelos 

maiores índices de presença de efeitos colaterais importantes, como hepatotoxicidade e 

insuficiência renal.  

 

2.8.2.3 Alcoolismo e drogas ilícitas 

 

Outros fatores de risco são: uso de drogas lícitas, como álcool e tabagismo, e o 

uso de drogas ilícitas. O alcoolismo associado à tuberculose é considerado um fator de 

mau prognóstico, tanto do ponto de vista clínico devido às complicações relacionadas 

aos efeitos adversos, como à hepatotoxicidade, e também às elevadas taxas de abandono 

desse grupo de pacientes. No estudo de ALBUQUERQUE MFM et al (2001), o 

abandono ocorreu com maior frequência entre os dependentes de álcool, e o de 

BERGEL ES &GOUVEIA N (2005), apresentou uma probabilidade quase quatro vezes 

maior de abandono do tratamento quando os pacientes eram dependentes de álcool. 

Observando-se o comportamento dessa população e seus índices mais elevados de 

abandono é importante que o alcoolismo associado à TB seja tratado sob uma ótica 

diferenciada (SILVA CCAV et al, 2014). 
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A associação do etilismo com a TB é amplamente estudada e conhecida, mas 

outras drogas como tabagismo e drogas ilícitas também estão associadas com abandono 

do tratamento. Em 2008, STORY A et al realizaram em Londres um estudo para 

identificar a associação do uso de crack e a infecção por Mycobacterium tuberculosis. 

Neste estudo evidenciou-se que os usuários de crack apresentaram-secom quadro clínico 

mais grave, desnutridos, com má aderência ao tratamento e, consequentemente, com 

maiores índices de falência, e aumento da resistência bacteriana.  

Como o crack causa lesões pulmonares levando à alteração da função do 

macrófago alveolar e prejuízo da produção de citocinas, o “pulmão do crack” fica mais 

suscetível às doenças infecciosas, como a tuberculose. Além disso, essa população 

apresenta-se, em geral, com a forma bacilífera da doença; sãotossidores crônicos, 

apresentando lesões infiltrativase edema pulmonar, hemoptise e dispnéia (STORY A et 

al, 2008).  

Esses fatores relacionados ao acometimento pulmonar, associados com a má 

aderência, e também com o fato de os usuários de drogas conviverem em ambientes 

confinados e em situação de rua, expõem sua fragilidade, exigindo uma atenção maior.  

A realização de TDO nesse grupo de usuários de drogas ilícitas deve ser utilizada como 

estratégia para redução do abandono, da falência ao tratamento e, consequentemente, do 

surgimento de cepas resistentes nessa população de risco. 

 

2.8.2.4 Tabagismo 

 

O tabagismo é um fator de risco independente para infecção da TB pulmonar. 

Está relacionado com a progressão da doença, a severidade da doença, o aumento do 

risco de recidiva pós tratamento e também o aumento da mortalidade (ANGELES AJM 

et al, 2016). 

Exposição ao tabaco causa alterações imunológicas, atuando nos macrofagos 

alveolares, reduzindo a produção de TNF-alfa, IFN-y, alteração do movimento 

mucociliar da célula epitelial, demora para negativação do escarro, levando ao aumento 

do período de transmissibilidade.  

Em estudo realizado no município de São Paulo concluiu-se que os tabagistas, 

os etilistas e os usuários de drogas ilícitas abandonaram o tratamento da TB com maior 
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frequência que os demais (p=0,009, p=0,008, p=0,002, respectivamente) (RIBEIRO SA 

et al, 2000). Portanto, pacientes tabagistas também devem ter uma atenção especial, 

tanto por se exporem a um fator de risco para abandono, como também pela sua relação 

com maior recidiva e associação com maior mortalidade (HARGREAVES JR et al, 

2011). 

 

2.8.2.5 Retratamento 

 

 Estudos demonstram que o tratamento prévio de TB está relacionado com 

abandono.Em 2015, no Brasil, ocorreram 12.337 casos de retratamento de tuberculose 

(16,3% de todos os casos). O Rio Grande do Sul apresentou o maior percentual, com 

24,5%, dentre os estados; e Porto Alegre ocupou a primeira posição entre as capitais, 

apresentando 35,1% de casos de retratamento (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016). 

 Apenas em 30,7% dos casos de retratamento foram realizadas cultura de escarro, 

destacando-se Palmas como a capital com melhor índice (83,3%) e Cuiabá com o pior 

(5,6%). Foram testados para HIV 73,5% dos casos de retratamento, em 2015. O 

percentual de coinfecção TB-HIV foi quase duas vezes maior nos casos de retratamento 

(18,1%), comparados com os casos novos (9,7%). Os estados com percentuais mais 

elevados de coinfecção foram Rio Grande do Sul (35,3%) e Santa Catarina (35,4%), 

com suas capitais também apresentando os maiores índices (Porto Alegre: 43,6%; 

Florianópolis: 55,1%). 

 Em 2014, o percentual de cura dos casos de retratamento (51,6%) foi 30% 

menor que dos casos novos, com taxa de abandono quase três vezes maior (26,1%) 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016).  

 Portanto, os casos de retratamento, seja por recidiva ou abandono, constituem 

um grupo que deve ser acompanhado de forma mais atenta pela equipe de saúde, pois 

apresenta índices menores de curas e maiores de abandono em comparação com 

pacientes virgens de tratamento para TB, conforme os dados nacionais descritos acima. 

 Estudos realizados em diferentes locais do Brasil e também no exterior 

corroboram essa informação, que pacientes em retratamento apresentam maiores taxas 

de abandono e também estão associados com surgimento de cepas resistentes aos 
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tuberculostáticos (ALBUQUERQUE MFM et al, 2007; KIGOZI G et al, 2017; 

OLIVEIRA HB et al, 2000). 
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3.  JUSTIFICATIVA 

 

Em 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Tuberculose 

como um problema de emergência global, devido ao significativo aumento do número 

de casos da doença no mundo, associado com o surgimento da infecção pelo vírus HIV. 

Com o aumento de novos, essencialmente em países em desenvolvimento, desde 

o ano de 2000 até 2015, a OMS classificou os 22 países prioritários com maior carga de 

doença (visto que são responsáveis por 82,0% dos casos no mundo), com as maiores 

taxas de incidência ocorrendo na Índia (2,0-2,3 milhões de novos casos em 2013), 

China, África do Sul, Indonésia e Paquistão. O Brasil era o único país das Américas que 

fazia parte desse grupo de 22 países com alta carga, ocupando, em 2014, a 16ª posição 

em número absoluto de casos (WHO, 2013 e 2015). A partir de 2016, uma nova 

classificação coloca o Brasil em duas listas, ocupando a vigésima posição referente à 

carga da doença e a décima nona quanto à associação TB-HIV. Além disso, o Brasil 

também faz parte do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul, no qual somam cerca de 50,0% dos casos de TB no mundo (WHO, 2016). 

No mundo, em 2015, ocorreram 10,4 milhões de novos casos de TB, e mais de 1 

milhão morreram por essa doença. Tais resultados tornam a TB um grave problema de 

saúde pública, sendoa TB considerada pela OMS como a doença infecciosa que mais 

mata no mundo, superando o HIV e a malária juntos (WHO, 2016). 

Com base nesses dados alarmantes da TB, foi lançado em 2014 em uma 

Assembléia Mundial de Saúde, a nova estratégia global para controle e enfrentamento 

da doença, tendo como meta acabar com a tuberculose até o ano de 2035 (equivalente a 

alcançar um coeficiente de incidência menor que 10/100.000 habitantes). Com essa 

estratégia espera-se " Um mundo livre da tuberculose" (WHO, 2014). 

No Brasil, foram diagnosticados 66.796 novos casos de TB e 12809 de casos de 

retratamento, no ano de 2016. Desses casos, novos e retratamento, a maioria residiam 

nas capitais dos estados, sendo 24.703 (37%) e 5,755 (45%), respectivamente. Há uma 

grande heterogeneidade entre os estados e os municípios quanto ao risco de 

adoecimento, variando o coeficiente de incidência de 10,5/100 mil hab., no Distrito 

Federal, a 67,2/100 mil hab no Amazonas, em 2016 (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 

2017). 
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Os dados epidemiológicos da TB no Brasil no ano de 2016 mostram um 

coeficiente de incidência de 32,4/100 mil hab; no Rio Grande do Sul de 37,5/ 100 mil 

hab; e no município de Porto Alegre de 80,4/ 100 mil hab. O município de Porto Alegre 

encontra-se entre as capitais com maiores taxas de casos no país, ocupando o primeiro 

lugar em 2014 (99,3/100 mil hab), passando para 9 segundo lugar em 2015 (88,8/100 

mil hab), e a quarta posição em 2016 (80,4/100 mil hab). 

O tratamento da TB depende fundamentalmente da adesão do paciente ao 

esquema terapêutico adotado, o qual, se for utilizado adequadamente, é altamente 

efetivo e tem capacidade de curar praticamente todos os casos. A falta de adesão ao 

tratamento e, consequentemente, seu abandono é, assim, um dos maiores obstáculos ao 

sucesso terapêutico e controle da propagação da doença.  

Segundo autores, a maioria dos casos de abandono ocorre nos primeiros meses 

do tratamento, sendo importante que as equipes identifiquem os fatores de risco para 

que isto ocorra, e busquem medidas para auxiliar o paciente em suas dificuldades e, que 

dessa forma, evitem a descontinuidade do tratamento.  

No Brasil a taxa de abandono de tratamento de casos novos foi de 10,4%, em 

2016, enquanto no Estado do Rio Grande do Sul foi de 16,8%, e no município de Porto 

Alegre de 16,3% (estando entre as capitais com maiores taxas de abandono do país). 

Porto Alegre, além de altos índices de abandono, apresenta baixas taxas de cura (61,4%, 

em 2016). Essa dificuldade no tratamento e, conseqüentemente na cura da TB, se reflete 

nos dados apresentados nos levantamentos epidemiológicos, levando o município de 

Porto Alegre a um grave problema de saúde pública (Análise Epidemiológica da 

Tuberculose em Porto Alegre no período de 2001 a 2011, com destaque à situação 

epidemiológica de 2011). 

A OMS preconiza que, para o controle da doença, a meta a ser atingida pelacura 

deve ser igual ou superior a 85,0%, e o abandono menor que 5,0%. Os índices do Brasil 

e do município de Porto Alegre estão muito aquém disto. 

Essas dificuldades no controle da TB se refletem no coeficiente de mortalidade 

pela doença. Apesar desses dados alarmantes no Brasil, divulgados nos anos 2001 até 

2014, ocorreu uma redução da mortalidade de 3,1/100 mil hab para 2,1/100 mil hab. No 

entanto, este coeficiente apresenta elevada variabilidade entre os estados e municípios, 

revelando a disparidade de controle da doença. Em Porto Alegre, o coeficiente de 
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mortalidade foi de 3,9/100 mil hab em 2016, praticamente o dobro do observado no país 

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2017). 

Frente a esses dados epidemiológicos no município de Porto Alegre, com seus 

baixos índices de controle da morbimortalidade da doença e as altas taxas de abandono, 

foi realizado um estudo nos centros de referência em tratamento de TB objetivando 

identificar os fatores de risco relacionados ao abandono, no intuito de auxiliar na 

precoce identificação desses pacientes e manejo mais adequado dos casos de maior 

probabilidade de abandonar o tratamento, buscando um futuro “Livre da tuberculose”, 

como preconizado pelo Ministério da Saúde e outros órgãos internacionais.  
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

Investigar os fatores de alto risco associados com o abandono do tratamento da 

tuberculose pulmonar no município de Porto Alegre, Brasil. 

 

 

4.2 OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

 

 Comparar os fatores de alto risco de abandono do tratamento entre casos 

novos e re-tratamento, buscando identificar as diferenças entre esses dois grupos. 
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SUMMARY 

 

Setting: Treatment dropout of pulmonary tuberculosis (TB) remains high in Brazil 

despite several national strategies currently in practice to improve compliance.  

Objective: To investigate the factors associated with a higher risk of TB treatment 

noncompliance in Porto Alegre, Brazil.  

Design: We identified 478 adult patients for this case-control study undergoing 

treatment for confirmed pulmonary TB. Cases were defined as patients who stopped 

treatment for at least 30 consecutive days (n = 118). Controls were defined as all 

patients who completed treatment and were cured (n = 360). Factors associated with 

noncompliance were calculated with unadjusted and adjusted odds ratio (OR). 

Results: The dropout rate verified in the study was 25%. The factors of noncompliance 

after adjustments were, in order of magnitude, living in an area of lower income (OR = 

4.35), abuse of drugs (OR = 2.73), non adherence to a previous treatment regimen (OR 

= 2.1) and history of smoking (OR = 1.72). Age, race, gender, level of education, HIV 

infection or diabetes status were not associated with a higher risk of dropout in the 

overall population. 

Conclusion: Predictors of poor adherence to TB treatment were low income, abuse of 

drugs, history of noncompliance with previous TB treatment and history of smoking. 
 

Keywords: pulmonary tuberculosis; tuberculosis treatment; poor adherence 
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INTRODUCTION 

 

 

 Tuberculosis (TB) remains a top cause of death from an infective agent in the 

world.1 Paradoxically, TB is a curable disease in patients who complete the treatment 

scheme with highly effective antituberculous therapy.2,3 Treatment adherence is 

essential to cure the disease, minimize the transmission of the bacilli in the community 

and decrease the rates of drug-resistance.3 The impact of treatment dropout is serious for 

both the patients who may need more extended treatment regimens and the public 

health, since those subjects may continue spreading the disease for longer periods.2–4 

 Several strategies have been proposed to improve treatment compliance, such as 

a fixed-dose combination therapy, directly observed therapy (DOT) and providing 

adequate treatment with no cost.5 In Brazil, all these strategies are currently part of the 

government strategy of TB treatment, but the rate of non-compliance remains high.5–7 

Interventions to improve treatment compliance require a better understanding of the 

individual barriers that can difficult the long-term continuation of the medications.8 

Thus, identifying risk factors for treatment dropout is essential to determine the subjects 

that are at a higher risk of noncompliance to create patient-centered interventions to 

improve adherence and treatment completion. 

 Our goal was to investigate the factors associated with a high risk of treatment 

dropout in Porto Alegre, southern Brazil. We further stratified the sample between 

treatment-naïve patients and re-retreatment cases to identify the differences in risk 

factors between the two groups of patients.  

 

 

MATERIALS 

 

 

Study participants 

 

 We retrospectively identified 478 consecutive adult patients who were referred 

for pulmonary TB treatment in Porto Alegre, southern Brazil, from January 2014 to 
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December 2014. The city has four referral tuberculosis centers (RTC), and patients from 

all centers were included in this study. The inclusion criteria were: (1) confirmed 

diagnosis of pulmonary TB (i.e., any person with a positive sputum culture for 

Mycobacterium tuberculosis, or at least two smear-positive results for acid-fast bacilli, 

or one smear positive for bacilli plus evidence of TB on diagnostic CXR), age≥18 year-

old and treatment with basic drug scheme (rifampicin, isoniazid, ethambutol and 

pyrazinamide). The sputum exam accepted was smear microscopy was done by 

concentrated fluorescent microscopy method, after culture inoculation.9All medical 

records were analyzed in RTCs of Porto Alegre to gather information on TB symptoms, 

demographics and socioeconomic data. 

 Cases were defined as all confirmed bacteriologically pulmonary TB (criteria 

above) who had dropped out from the routine treatment scheme. Dropout was 

considered when the patient did not show up in the last medical office visit and stopped 

the treatment for at least 30 consecutive days. Controls were defined as all patients with 

confirmed bacteriologically pulmonary TB (criteria above) who had completed the same 

treatment and was considered cured. Cure was defined as two negative smear 

bacilloscopy (one in the attendance phase and the other at the end of the treatment) or 

completion of therapy based on clinical and radiological criteria in the absence of 

sputum during the treatment. Both cases and controls were further stratified as “new 

cases”, those treatment naïve or in-therapy for less than a month; and“re-treatment 

cases”, individuals who relapsed before complete cure despite of a previous adequate 

treatment within 5 years, or when the patient spontaneously dropped out of treatment 

after 30 days of therapy and was again referred to restart treatment.  

 

Definition of variables 

 

 The following independent variables that were analyzed in this study were sex, 

age, self-reported ethnicity, level of education (in years), income (HDI-M income), 

homeless status and presence of other associated health problems, such as HIV 

infection, smoking status, drug use and diabetes. The income of the participants was 

defined based according to the location of the basic health unit where the patient was 

first diagnosed with TB, considering the income dimension of the Human Development 

Index at the municipal level (HDI-M) of the city of Porto Alegre in the state of Rio 
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Grande do Sul, Brazil. The HDI-M was obtained from the Brazilian Human 

Development Atlas, produced by the United Nations Development Programme 

(UNDP). 

 The HIV serum positivity was confirmed by at least two positive ELISA tests 

followed by a positive western blot test as confirmation. Tobacco smoking was defined 

as smoking at least 100 cigarettes in a lifetime. Drug use refers to the harmful or 

hazardous use of psychoactive substances, not occasionally. Diagnosis of diabetes was 

made according to American Diabetes Association cut off range (≥126 mg/dL, 

diabetes). 

 

Statistical analyses 

 

Considering a control-to-case ratio of 3:1 and a 95% confidence level (CI), the 

final sample investigated in this study (118 cases and 360 controls, respectively) had 80 

percent statistical power to detect an odds ratio (OR) of at least 1.85 between the 

potential risk factors for the tuberculosis treatment dropout. 

Descriptive statistics were used to describe the characteristics of the total sample 

and by the cases (tuberculosis treatment dropout) and controls (tuberculosis cure). The 

distribution of the characteristics was described by absolute and relative numbers 

between cases and controls, using the Fisher's exact test for explore the heterogeneity of 

proportions. To investigate the potential factors associated with tuberculosis treatment 

dropout, an unadjusted and adjusted OR with 95% confidence intervals were calculated 

by unconditional logistic regression. Wald test for heterogeneity of proportions 

(categorical variables) and linear trend (ordinal variables) was obtained. Only the 

characteristics associated with the tuberculosis treatment dropout that showed a p-value 

lower than 0.20 in unadjusted analysis were considered confounding factors and were 

included in the multivariable analysis. Additionally, we explored the individual analysis 

stratified by new cases of tuberculosis and retreatment cases. A two-tailed statistical 

significant difference was defined at p<0.05. The data analysis was performed using 

Stata, version 12.0 (Stata Corp LP, College Station, Texas, USA).  
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Ethics consideration 

 

  Ethical approval was obtained from the governmental review board. Each 

patient was assigned a unique study number for identification. Patient’s names were not 

used in any study related documents.  

 

 

RESULTS 

 

 

The characteristics of the study subjects are shown in Table 1. A total of 478 

subjects, composed of 118 dropout cases and 360 controls, with a mean age of 40.6 

±16.1 years, was included in this study. The prevalence rate of dropout cases was 24.7% 

(95% CI, 20.8 - 28.6). Most dropout cases were male (66.1%), were aged 31 - 49 years 

(45.8%), non-white (55.9%), had 5-10 years of education (50%), were assisted in an 

area with higher HDI-M (46.6%), were not homeless (92.4%), were nonsmokers 

(66.1%), HIV positive (66.1%), had no diabetes (95.8%) and were new treatment cases 

(53.4%). Except for gender (p = 0.08) and diabetes status (p = 0.87), there was a 

significant difference in all other demographic characteristics between cases and 

controls. In comparison to controls, the cases were more likely to be from low-income 

regions (42.4% vs. 14.7%), drug users (33.9% vs. 12.2%), smokers (44.1% vs. 28.3%) 

and retreatment cases (46.6% vs. 23.6%). Of note, the proportion of subjects with HIV 

was lower in the cases when compared to controls (66.1% vs. 78.1%, p = 0.014).  

 The factors associated with TB treatment dropout are described in Table 2.  Age, 

race, education, income, smoking and drug use, HIV infection, and treatment category 

exhibited statistically significant associations with the TB treatment dropout in the 

unadjusted analysis, but gender and DM status were not. After the adjustments, only 

income, smoking status, drug use, and treatment category remained associated with 

treatment dropout. On the other hand, age, race, education, HIV infection lost 

significance. The treatment dropout was approximately four times higher (OR = 4.35; 

95%CI: 2.50 - 7.58) among the subjects assisted in the areas with the lowest HDI-M 

income level. Also, dropout was 72% higher in subjects who smoke (OR = 1.72; 
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95%CI: 1.00 - 3.00), and 173% higher among subjects who used drugs (OR = 2.73; 

95%CI: 1.47 - 5.09). Regarding treatment category, re-treatment cases of tuberculosis 

exhibited approximately two times (OR = 2.10; 95%CI: 1.28 - 3.45) higher odds of 

dropping out from treatment.  

The sample was stratified in new cases and retreatment cases to investigate the 

factors associated with treatment dropout in each category (Table 3). For new cases, 

being assisted in the regions with the lowest income (OR = 5.57; 95%CI: 2.79 - 11.13) 

and drug use (OR = 3.81; 95%CI: 1.71 - 8.46) were the only factors significantly 

associated with higher risk of treatment dropout in the adjusted analysis. There was a 

slight trend towards smoking history, but it was not significant in the adjusted analysis 

(OR = 1.23; 95%CI: 0.61 - 2.49).  In the retreatment subgroup, being assisted in the 

region with lowest income remained associated with dropout (OR = 2.65; 95%CI = 1.06 

– 6.66), so as history of smoking (OR = 2.94; 95%CI = 1.09 – 7.92), but drug use lost 

its significance in the adjusted analysis (OR = 1.71; 95%CI = 0.60 – 4.86). However, 

three other variables were associated with treatment dropout in this group: being a male 

(OR = 3.25; 95%CI = 1.32 – 8.0), younger age (OR = 4.3; 95%CI = 1.15 – 16.07, for 

the group ≤30 years) and less than 4 years of education (OR = 3.57; 95%CI = 0.96 – 

13.23).  

 

DISCUSSION 

 

It was shown that the dropout rate among patients referred to TB treatment was 

about 25%. This prevalence is even higher among cases of re-treatment (approximately 

40%). The factors associated with a higher chance of dropout after adjustments were, in 

order of magnitude, living in an area of lower income, abuse of drugs, nonadherence to 

a previous treatment regimen and history of smoking. Age, race, gender, level of 

education, HIV infection or DM status were not associated with a higher risk of dropout 

in the overall population. 

In 2008, Porto Alegre had the highest annual incidence of tuberculosis among 

Brazilian capitals, with a ratio of 101 cases per 100.000 inhabitants.10 This number is 

hypothesized to be related to social and public determinants, and the high prevalence of 

HIV infection.7,10 Although the adoption of DOT is recommended to all patients subject 
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to TB treatment in Brazil,5 in clinical practice the self-administration remains the 

standard of care.The patient is usually given a supply of treatment for 30 days and 

returns to the office on a monthly basis for reassessment and refilling of medications 

until the end of treatment.7 Consequently, the observed noncompliance rate of 25% is 

somehow expected and consistent with the finding of Moro et al.11 In the same study, 

patients under DOT had a non-completion rate of nearly half compared to those not on 

DOT. Previous studies have demonstrated that treatment dropout occurs in the first 

three months of treatment. 6,7,11. Thus, although it is difficult to accurately predict which 

patient is unlikely to adhere, there is an urge to identify the risk factors for 

noncompliance that can aid providers to tailor the provision of treatment as early as 

possible to enable such patients to continue their therapy.12 

In this study, there was a clear difference in the risk factors associated with 

treatment dropout when patients were stratified into “new cases” and “re-treatment 

cases”. We believe these differences can be used in clinical practice to select which 

patient would benefit from more closely supervised treatment, such as DOT. Among the 

treatment-naïve patients, living in an area of low income and illicit drug use were the 

only factors significantly associated with higher risk of dropout in the multivariate. 

These two variables are consistently reported as risk factors by previous studies.11,13,14 

Other factors as HIV, age, gender and ethnicity were not associated with 

noncompliance, which is also consistent with some reports,11,14 despite some weaker 

evidence pointing to an association of gender and HIV status to nonadherence.12 

On the other hand, when considering the “re-treatment cases,” three other 

variables became significantly associated with poor compliance: young age, male 

gender and low level of education (<4 years). Thus, these factors should be considered 

by the provider when restarting treatment for a patient with a previous history of 

relapse, but not for drug-naïve patients. Drug use was not significantly associated with 

poor adherence in this group, which could be explained by the lack of power to 

demonstrate its significance in the subgroup analysis. Similarly, homeless status 

appeared as a non-significant trend toward a higher risk of dropout in all analysis, 

possibly due to the low number of homeless people in our cohort. However, previous 

studies have reported this variable as a risk of noncompliance.11,13,15 

Other variables have been described in the literature as associated with poor 

adherence. Lack of effective social support networks and unstable living circumstances 
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are unfavorable for adherence,16 whereas family support – including the collection of 

medication and emotional support to the patient – has a positive impact on adherence. 

17–19 Also, adherence is a complex phenomenon and often requires difficult decisions for 

a patient to complete a lengthy treatment.15 Some patients prioritize work over taking 

treatment, which is more usual in rural areas, since attending a clinic-based treatment, 

such as DOT, involves spending less time at a labored activity.15,19 Finally, satisfaction 

with provider of health care has been shown to be an especially important factor for 

compliance.20 

The strengths of this work include the large sample of 478 cases and the 

exploration of specific risk factors associated with nonadherence in the subgroup of 

patients with a previous history of dropout. Most of the previous works were developed 

with treatment-naïve patients only or did not specify if retreatment cases were included. 

6,7,13,21. We also have some limitations in our study. First, it was not possible to evaluate 

the reason for noncompliance due to the retrospective nature of the study. Although the 

assessment of this parameter would be elucidative, it does not hinder the conclusions of 

the study. Also, we determined the income of the patients based on the area of 

residency. However, this approach to estimate socioeconomic data has already been 

validated. 22 

 

CONCLUSIONS 

 

The factors associated with a higher chance of treatment dropout were, after 

adjustments, living in an area of low income, abuse of drugs, nonadherence to previous 

treatment regimen and history of smoking. Among patient with a previous history of 

non adherence three other variables were associated with higher risk of dropout: young 

age, being a male and low education level. Patient-centered interventions in the light of 

these factors are necessary to improve treatment compliance and increase the 

completion of treatment.  
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Table 1. Demographic characteristics of the sample of patients with tuberculosis in Porto Alegre, Brazil. 

Characteristics 
Total Sample 

(n=478) 
 

Cases 

(n=118) 
 

Controls 

(n=360) 
 

p-value* 

Sex       0.085 

Female 195 (40.8)  40 (33.9)  155 (43.1)   

Male 283 (59.2)  78 (66.1)  205 (56.9)   

Age (years)       0.016 

≤ 30 156 (32.6)  42 (35.6)  114 (31.7)   

31 - 49 185 (38.7)  54 (45.8)  131 (36.4)   

≥ 50 
137 (28.7)  22 (18.6)  115 (31.9)   

Race       <0.001 

White 290 (60.7)  52 (44.1)  238 (66.1)   

Non-white 188 (39.3)  66 (55.9)  122 (33.9)   

Education (years)       0.008 

≤ 4 122 (25.5)  37 (31.4)  85 (23.6)   

5 - 10 215 (45.0)  59 (50.0)  156 (43.3)   

≥ 11 141 (29.5)  22 (18.6)  119 (33.1)   

Income‡        <0.001 

0.75 (low) 103 (21.6)  50 (42.4)  53 (14.7)   

0.80 65 (13.6)  13 (11.0)  52 (14.4)   

0.85 (high) 310 (64.9)  55 (46.6)  255 (70.8)   

Homeless       0.028 

No 459 (96.0)  109 (92.4)  350 (97.2)   

Yes 19 (4.0)  9 (7.6)  10 (2.8)   

Smoking status       0.002 

Nonsmoker 324 (67.8)  66 (55.9)  258 (71.7)   

Smoker 154 (32.2)  52 (44.1)  102 (28.3)   

Drug use       <0.001 

No 394 (82.4)  78 (66.1)  316 (87.8)   

Yes 84 (17.6)  40 (33.9)  44 (12.2)   

HIV infection       0.014 

Positive 359 (75.1)  78 (66.1)  281 (78.1)   

Negative 119 (24.9)  40 (33.9)  79 (21.9)   
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Diabetes       0.289 

No 446 (93.3)  113 (95.8)  333 (92.5)   

Yes 32 (6.7)  5 (4.2)  27 (7.5)   

Treatmentcategory       <0.001 

New 338 (70.7)  63 (53.4)  275 (76.4)   

Retreatment 140 (29.3)  55 (46.6)  85 (23.6)   

Data is presented as “n” (%) 

‡ HDI-M income: Human Development Index at municipal level, considering the location region of the basic health 

unit in the city. 

*Fisher's exact test for heterogeneity of proportions. 

 

 

 

Table 2. Unadjusted and adjusted odds ratio for the factors associated with tuberculosis treatment dropout 

in Porto Alegre. 

Characteristics Unadjusted OR  p-value*  Adjusted OR  p-value* 

Sex   0.080    0.105 

Female 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   

Male 1.47 (0.95, 2.28)    1.50 (0.90, 2.50)   

Age (years)   0.039    0.100 

≤ 30 1.93 (1.08, 3.43)    1.78 (0.86, 3.70)   

31 - 49 2.15 (1.24, 3.75)    1.85 (0.96, 3.59)   

≥ 50 
1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   

Race (skin color)   <0.001    0.062 

White 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   

Non-white 2.48 (1.62, 3.78)    1.54 (0.94, 2.51)   

Education (years)   0.005    0.831 

≤ 4 2.35 (1.30, 4.28)    1.00 (0.49, 2.05)   

5 - 10 2.05 (1.19, 3.53)    1.07 (0.58, 2.00)   

≥ 11 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   

Income‡   <0.001    <0.001 

0.75 (low) 4.37 (2.70, 7.10)    4.35 (2.50, 7.58)   

0.80 1.16 (0.59, 2.27)    1.01 (0.46, 2.21)   

0.85 (high) 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   
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Homeless   0.025    0.399 

No 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   

Yes 2.89 (1.14, 7.29)    1.83 (0.63, 5.31)   

Smoking status   0.002     

Nonsmoker 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)  0.031 

Smoker 1.99 (1.30, 3.06)    1.72 (1.00, 3.00)   

Drug use   <0.001     

No 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)  0.003 

Yes 3.68 (2.25, 6.04)    2.73 (1.47, 5.09)   

HIV infection   0.010    0.475 

Positive 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   

Negative 1.82 (1.16, 2.88)    1.08 (0.62, 1.87)   

Diabetes   0.225     

No 1.00 (ref. cat.)    ---   

Yes 0.55 (0.21, 1.45)       

Treatmentcategory   <0.001    0.005 

New 1.00 (ref. cat.)    1.00 (ref. cat.)   

Retreatment 2.82 (1.83, 4.37)    2.10 (1.28, 3.45)   

‡ HDI-M income: Human Development Index at municipal level, considering the location region of the basic 

health unit in the city. 

*p-values of Wald test for heterogeneity of proportions (categorical variables) and for linear trend (ordinal 

variables). 

 

 

 

 Table 3. Unadjusted and adjusted odds ratio stratified by new cases and retreatment cases of tuberculosis 

(n = 478)  

Characteristics 

New cases of tuberculosis (n=338)  Retreatment cases of tuberculosis (n=140) 

Unadjusted 

OR 

p-

value* 

Adjusted 

OR 

p-

value* 

Unadjusted 

OR 

p-

value* 

Adjusted 

OR 

p-

value* 

Sex  0.895     0.016  0.009 

Female 1.00 (ref. 

cat.) 
 ---   1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Male 1.04 (0.60, 

1.81) 
    2.48 (1.18, 

5.21) 
 3.25 

(1.32, 

8.00) 
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Age (years)  0.113  0.523   0.196  0.033 

≤ 30 1.87 (0.89, 

3.89) 
 1.23 

(0.52, 

2.93) 

  2.00 (0.75, 

5.33) 
 4.30 

(1.15, 

16.07) 

 

31 - 49 1.94 (0.94, 

4.00) 
 1.28 

(0.56, 

2.92) 

  2.02 (0.81, 

5.01) 
 4.00 

(1.28, 

12.49) 

 

≥ 50 1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.)   
1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Race (skin 

color) 
 0.003  0.165   0.036  0.147 

White 1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
  1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Non-white 2.31 (1.32, 

4.02) 
 1.45 

(0.77, 

2.71) 

  2.10 (1.05, 

4.20) 
 1.83 

(0.79, 

4.22) 

 

Education 

(years) 
 0.423     0.014  0.066 

≤ 4 1.30 (0.60, 

2.83) 
 ---   4.20 (1.35, 

13.05) 
 3.57 

(0.96, 

13.23) 

 

5 - 10 1.60 (0.84, 

3.06) 
    2.77 (0.93, 

8.22) 
 2.06 

(0.60, 

7.07) 

 

≥ 11 1.00 (ref. 

cat.) 
    1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Income‡  <0.001  <0.001   0.010  0.055 

0.75 (low) 4.87 (2.59, 

9.16) 
 5.57 

(2.79, 

11.13) 

  2.78 (1.28, 

6.04) 
 2.65 

(1.06, 

6.66) 

 

0.80 0.65 (0.22, 

1.94) 
 0.62 

(0.18, 

2.09) 

  1.49 (0.56, 

3.95) 
 1.54 

(0.50, 

4.76) 

 

0.85 (high) 1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
  1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Homeless  0.182  0.546   0.287   

No 1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
  1.00 (ref. 

cat.) 
 ---  

Yes 2.70 (0.63, 

11.61) 
 2.37 

(0.46, 

12.10) 

  1.96 (0.57, 

6.76) 
   

Smoking status  0.062  0.287   0.010  0.037 



72 

 

Nonsmoker 1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
  1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Smoker 1.71 (0.97, 

3.01) 
 1.23 

(0.61, 

2.49) 

  2.57 (1.25, 

5.27) 
 2.94 

(1.09, 

7.92) 

 

Drug use  <0.001  0.002   0.003  0.333 

No 1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
  1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Yes 3.53 (1.85, 

6.74) 
 3.81 

(1.71, 

8.46) 

  3.48 (1.53, 

7.90) 
 1.71 

(0.60, 

4.86) 

 

HIV infection  0.278     0.117  0.413 

Positive 1.00 (ref. 

cat.) 
 ---   1.00 (ref. 

cat.) 
 1.00 (ref. 

cat.) 
 

Negative 1.43 (0.75, 

2.71) 
    1.76 (0.87, 

3.56) 
 1.33 

(0.57, 

3.14) 

 

Diabetes  0.539     0.560   

No 1.00 (ref. 

cat.) 
 ---   1.00 (ref. 

cat.) 
 ---  

Yes 0.71 (0.24, 

2.12) 
    0.51 (0.05, 

4.99) 
   

‡ HDI-M income: Human Development Index at municipal level, considering the location region of the basic health 

unit in the city. 

* p-values of Wald test for heterogeneity of proportions (categorical variables) and for linear trend (ordinal 

variables).  
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5.  CONCLUSÕES 

 

 

Porto Alegre apresenta-se com alto coeficiente de incidência de TB, tendo 1315 

casos novos no ano de 2016, de todas as formas clínicas (pulmonar em 888 casos), com 

uma taxa de incidência de 87 casos/100.000 hab. Estes números colocam o município 

de Porto Alegre como a quarta capital brasileira em incidência, estando muito acima da 

taxa nacional, que foi de 31 casos/100.000 hab. Além dos altos índices de incidência, 

ocorreu elevada taxa de abandono desses casos, que foi de 28,0% dos casos novos, 

quando a meta estipulada pela OMS seria de até 5%, e baixa taxa de cura, que foi de 

58,2%, sendo a meta de, no mínimo, 85,0%.  

Conforme dados coletados pelo SITE-TB, o município de Porto Alegre 

concentrou 93,9% de todos os casos de TB-DR do estado do Rio Grande do Sul, 

totalizando 138, no ano de 2016. Desses casos, 36,0% apresentavam coinfecção TB-

HIV e padrão de resistência variados (monorresistência 36 casos, polirresistência 11, 

multirresistência 54 e resistência à rifampicina 37). Comparando-se dados dos anos de 

2015 até 2017 (dados incompletos), percebe-se um aumento progressivo de casos de 

tuberculose drogarresistente, pois em 2015 foram 128 casos e, em 2017, até novembro, 

foram registrados 146. Ainda, no ano de 2017, foram registrados os primeiros casos de 

TB-XDR no município de Porto Alegre.  

Dos casos de TB-DR registrados no município de Porto Alegre, no ano de 2015, 

45,5% obtiveram sucesso no tratamento (cura e tratamento completo) e também 

apresentaram taxas de abandono de 37,0% em casos novos e 62,9% em casos de 

retratamento (sendo que desses casos, todos eram de reingresso por abandono).  

No presente, estudo a taxa de abandono do tratamento foi de 25,0% para todos 

os casos e quando ajustada para os casos de re-tratamento foi de 40%, na população de 

Porto Alegre. Os fatores de risco associados com abandono foram: viver em local de 

baixa renda, abuso de drogas, não aderência ao tratamento prévio para tuberculose e 

história de tabagismo. Após realizar ajuste entre casos novos e casos de re-tratamento 

averiguou-se uma diferença significativa nos fatores de risco entre essas duas 

populações. Entre os casos novos apenas viver em local de baixa renda e o uso de 
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drogas foram significativos. E nos casos de retratamento outras três variáveis também 

foram significativas: idade mais jovem, sexo masculino e baixo nível educacional. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Existem muitos desafios no tratamento da TB no Brasil para que se possa atingir 

a meta de “Um mundo livre da tuberculose como: população de baixa renda e baixos 

investimentos financeiros governamentais no fornecimento de necessidades básicas 

(saúde, educação, moradia e condições sanitárias). No entanto, com a descentralização 

do atendimento para as unidades básicas de saúde e a implantação do TDO o 

atendimento ao paciente se torna mais individualizado, possibilitando uma maior 

integração entre o paciente, a equipe e a doença; e também a percepção da necessidade 

de cada paciente quanto às suas carências e identificação dos fatores de risco. Assim, 

utilizando os fatores de alto risco de abandono descritos no presente estudo, para cada 

situação, pode-se realizar um atendimento individualizado, tendo como ferramenta de 

auxílio o TDO, visando-se reduzir as taxas de não aderência ao tratamento, e assim, 

otimizar o uso dos investimentos públicos especificamente para cada uma de tais 

situações. 

 


