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A tuberculose (TB) é uma doença

infecciosa ocasionada pelo Mycobacterium

tuberculosis. Atualmente o abandono do

tratamento (TTO) é considerado um

problema para o controle da doença, uma

vez que aumenta o risco de transmissão do

bacilo e resistência aos medicamentos.

Avaliar os fatores inerentes a negligência

e abandono no tratamento da tuberculose

Foi realizado uma busca na base de dados do SINAN (Sistema de Notificação de Agravos

Nacional) avaliando o abandono no tratamento da TB, no período de 2015 a 2019 na cidade de

Santo Ângelo – Rio Grande do Sul

Os coeficientes associados as causas de negligência no tratamento da tuberculose podem estar

ligados as dificuldades inerentes ao paciente quanto ao TTO ou pela metodologia empregada

pelo SUS. Salientamos, que o abandono e reativações sucessivas do tratamento facilita o

aparecimento de cepas resistentes do M. tuberculosis. Deve-se enfatizar as boas condutas por

parte da equipe multiprofissional, afim de diminuir as taxas de abandono e a resistência aos

medicamentos.

A população de estudo foi composta por 100 novos casos de tuberculose. Todos os pacientes

iniciaram o tratamento e o desfecho do mesmo foi de 15 abandonos do TTO em sua maioria do

sexo masculino. Quanto à forma da doença, as recusas predominaram em pacientes

portadores de tuberculose pulmonar (n=12) e apenas 3 na forma extrapulmonar. Do total de 100

pacientes, 18 foram positivos para o vírus HIV, destes 6 faziam uso de antirretroviral. A

confirmação diagnóstica por testes laboratoriais foi realizada em 39 pacientes pelo exame do

escarro e 5 pacientes pela cultura. Com relação ao teste rápido TB, 96 pacientes não

realizaram, 1 obteve resultado inconclusivo e 3 sem informações. Apenas 1 paciente não

realizou o teste de sensibilidade ao TTO e 99 apresentaram informação ignorada/branco

ABANDONO  NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE EM UMA 

CIDADE DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL
Alana V. Hillebrand¹, Otávio M. Lorenzi¹, Aline dos Santos Peixoto²

(1) Acadêmicos do curso de Biomedicina da Faculdade CNEC de Santo Ângelo/RS

(2) Docente do curso de Biomedicina da Faculdade CNEC Santo Ângelo/RS

E-mail: aalanahill@outlook.com

Número de casos de 

TB
2015 2016 2017 2018 2019 Total 

21 20 7 25 27 100

Encerramento do TTO

Ignorado/Branco 1 2 0 0 21 24

Cura 17 11 6 18 2 54

Abandono 3 4 1 6 1 15

Óbito - 3 0 1 3 7

Sexo

Masculino 14 13 6 22 24 79

Feminino 7 7 1 3 3 21

Forma da doença

Pulmonar 16 19 6 22 25 88

Extrapulmonar 5 1 1 3 2 12


