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METODOLOGIA

No presente trabalho, foi realizada uma pesquisa de

revisão bibliográfica narrativa buscando artigos relevantes,

em bancos de dados acadêmicos como Scielo e Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores como:

escarro, tuberculose e Mycobacterium tuberculosis. Foram

utilizados nove artigos no trabalho, entre os anos de 2017 e

2013, no idioma português. Em seguida, foi realizada a

leitura e reflexão sobre os artigos obtidos, finalizando com

a produção do presente trabalho.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pelo

bacilo Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente

populações em vulnerabilidade social. Embora seja uma

patologia que possa acometer diversas funções do organismo

além da respiratória, possui estratégias a serem tomadas como

o diagnóstico e tratamento precoce, reduzindo assim o risco de

transmissão e progressão da doença (SIDEGUM et al. 2015).

INTRODUÇÃO

De acordo com o que foi apresentado, concluiu-se que, o diagnóstico realizado

previamente, o cumprimento correto do tratamento estabelecido e a realização

de um exame posterior para avaliação do prognóstico, é a melhor metodologia

a ser utilizada contra a tuberculose. Espero que o presente trabalho sirva como

reflexão, sobre a relevância desse assunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os Determinantes Sociais de

Saúde (DSS) são fatores econômicos, sociais, culturais, étnicos, psicológicos e

comportamentais que interferem no aparecimento de doenças. A Organização

Mundial de Saúde (OMS) recomenda a utilização da estratégia Directly Observed

Treatment Short course (DOTS) ou tratamento diretamente observado de curta

duração. Essa estratégia inclui cinco pontos (FILHO et al. 2017; RABAHI et al.

2017).
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A IMPORTÂNCIA DE SEGUIR O TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E A REALIZAÇÃO DE UM EXAME POSTERIOR

RESULTADOS
A metodologia utilizada no diagnóstico de tuberculose

consiste na visualização microscópica do bacilo da

tuberculose, após a fixação e coloração da lâmina com um

corante apropriado. Quando o resultado é positivo, o tempo

para início do tratamento deve ser o quanto antes, não

devendo exceder 48 horas. Apesar da microbiologia ser a

principal metodologia adotada para o diagnóstico de

tuberculose, a pesquisa direta demonstra pouca

sensibilidade e a cultura leva tempo para ser preparada e

cultivada. Em decorrência disso, novos métodos vêm

sendo desenvolvidos, a fim de, substituírem os métodos

antigos, reduzir os custos e fornecer o resultado

(SIDEGUM et al. 2015).
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Fatores analisados no diagnóstico de tuberculose

Tuberculose

Histórico 
clínico

Histórico 
epidemiológico

Exames 
radiológicos

Exames 
bacteriológicos

Testes 
bioquímicos

Testes 
moleculares

(SICSÚ et al. 2016) (RABAHI et al. 2017)

1. Compromisso político e apoio financeiro para a manutenção das
atividades de controle da tuberculose.

2. Identificação dos casos de tuberculose através da baciloscopia do
escarro de sintomáticos respiratórios.

3. Esquema de fármacos antituberculose padronizado e administrado
através de programas de tratamento diretamente observado (TDO) pelo
menos nos dois primeiros meses de tratamento.

4. Garantia do suprimento regular dos medicamentos antituberculose.

5. Sistema de notificação e avaliação dos resultados do tratamento de cada
paciente e do programa de controle de tuberculose como um todo.

Causas da baixa efetividade no tratamento da 

tuberculose

• Abandonar o tratamento.

• Não utilizar os medicamentos

recomendados pelo médico.

• Não respeitar o cronograma da

medicação.


