
AUTORES: RIBEIRO, MAYANA TAMIRES; SILVA, LEANDRO PIMENTEL; COUTINHO, ANA KARINA; COSTA, LUANA CRISTINA ALVES;

SOUSA, DANIELE NUNES;  ARAUJO, CARLIANA MENDONÇA DE SOUSA; REIS, JHENNIFER LUCIANA DOS ANJOS; COSTA, DAYANE

BASTOS

PITAGORAS SÃO LUISMA

OBJETIVO

Objetivou neste estudo avaliar as intervenções do
enfermeiro a não adesão ao tratamento da tuberculose,
assim como identificar os fatores determinantes, ações
educativas sobre a importância da nãoadesão do
tratamento da PQT, especificando assim as principais
consequências do abandono do tratamento para o
paciente e destacar as intervenções de enfermagem na
orientação da importância do tratamento.

A tuberculose (TB) é considerada um dos mais graves e
persistentes problemas de saúde pública no mundo. É uma
doença infecciosa e transmissível, o bacilo alojase
principalmente nos pulmões, resultando na forma de
tuberculose mais comum, a pulmonar, mas pode contaminar
qualquer órgão do corpo humano (MENDES; FENSTERSEIFER,
2004; CAMPOS; PIANTA, 2001). Estimase que em 2014 houve
cerca de 9,6 milhões de casos novos em todo o mundo, e
mesmo sendo uma doença curável, foram registrados mais de
1,5 milhões de óbitos. Embora a taxa de incidência da
tuberculose venha caindo no país nas últimas décadas, ainda
morrem em função da doença, anualmente, cerca de 4.800
brasileiros, na maior parte das vezes devido à não conclusão do
tratamento. No Brasil, em cada 100 usuários do sistema de
saúde que iniciam o tratamento da TB, nove não o levam até o
fim. O máximo tolerável, segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), é quase a metade disso: cinco em cada 100.
(BRASIL, 2012).

INTRODUÇÃO

Os abandonos do tratamento são problemas tão relevantes quanto a própria
incidência da doença, visto que é um dos fatores associados a porcentagem
entre homens e mulheres no índice de quase 100% em relação ao sexo
masculino, muitas vezes por achar que já esteja curado em apenas uma
semana do tratamento, e essa faixa etária é de 20 aos 40 anos de idade. Foi
relatado também o aumento do abandono em relação as condições
socioeconômica, cultural, educativo e psicológico, falta de informação
adequada ao paciente e seus familiares acerca da doença; baixa autoestima; 
regressão dos sintomas no início da terapêutica e longo tempo de tratamento. 

RESULTADOS

A Tuberculose é uma doença muito séria que pode ter várias consequências
para o paciente quando não tratada, devido esta situação atual o enfermeiro tem
uma responsabilidade em conscientizar os pacientes para que eles aderem ao
tratamento por completo. Para tanto, fa ses necessária a existência de vínculo
entre profissionais e usuários. Os profissionais precisam estar atentos aos
doentes de TB que se ausentam do tratamento e entender o contexto
sociocultural da vida desses usuários, para desenvolverem estratégias que
garantam o sucesso terapêutico, evitando que tal abandono ocorra. 
    observouse que a enfermagem tem um papel essencial no controle da
tuberculose, por meio da orientação do paciente em relação a doença, as
formas de transmissão do bacilo, e principalmente a adesão ao tratamento
completo e adequado e expor as consequências da não adesão.

CONCLUSÃO
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AS  INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO A NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PELO PACIENTE

METODOS 

O presente estudo tratase de uma pesquisa de revisão
com abordagem quantitativa com o objetivo de analisar e
conhecer as intervenções do enfermeiro a nãoadesão do
tratamento da tuberculose pelo paciente, para busca das
publicações foi utilizada as bases de dados medline,
PubMED, Scielo, Lilacs, para tanto foram utilizados os
descritores: A nãoadesão ao tratamento da tuberculose,
fatores determinantes, intervenção de enfermagem. Além
disso o abandono do tratamento leva a uma resistência
medicamentosa causando dificuldade ao processo de cura,
podendo assim expor o paciente a várias consequências.
Foram adotados como critério de inclusão: artigo completo
disponível online, que abordassem a importância deste
estudo centrada no fato do portador de TB que não aderi a
terapêutica permanece como fonte de contagio, estes
artigos foram publicados no período de 2010 a 2015. O
período da pesquisa foi de fevereiro a junho de 2018.
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