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OBJETIVO 

Descrever as características demográficas, clínicas e 

laboratoriais dos casos de tuberculose adolescentes 

residentes em Pernambuco notificados no período de 

2001 a 2016 que abandonaram o tratamento.  

O real peso da tuberculose entre os adolescentes 

ainda é pouco conhecido, entretanto, esse grupo 

apresenta singular vulnerabilidade para a doença, 

constituindo um desafio para os serviços de saúde, 

principalmente na adesão ao tratamento. 

(QUEIROGA et al., 2012; WHO, 2014).  
 

INTRODUÇÃO 

A maioria dos adolescentes desistentes do tratamento 

foram casos novos, situados na fase tardia da 

adolescência, do sexo masculino, residentes em região 

metropolitana e sem tratamento supervisionado, com 

importante hospitalização (SANT’ANNA et al., 2013; 

SOARES et al., 2017; WHO, 2016). É de fundamental 

importância a atenção da equipe de saúde que 

acompanha essa população, fornecendo-lhes 

informações mais detalhadas sobre a doença e o seu 

tratamento (BRASIL,  2017).  

DISCUSSÃO 

No período estudado, 5174 adolescentes foram 

notificados como caso de tuberculose, dos quais 

503 (9,72%) abandonaram o tratamento. 

RESULTADOS 
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ABANDONO DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE EM CASOS ADOLESCENTES, 

RESIDENTES EM PERNAMBUCO  

MÉTODOS 

Estudo epidemiológico observacional de base 

populacional descritivo. Os casos foram identificados 

no banco de dados do SINAN disponibilizados pela 

Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco. Para 

análise estatística foi utilizado o programa SSPS 

versão 22.  O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Pernambuco. 
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CONCLUSÃO 

Conhecer o perfil do adolescente com tuberculose que 

não concluiu o tratamento por abandono permite uma 

melhor atuação das equipes de saúde e 

desenvolvimento de tecnologias para prevenção, 

promoção e recuperação da saúde desse grupo etário, 

evitando a não adesão do tratamento nesta faixa etária. 
 


