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OBJETIVO

Investigar as características epidemiológicas da tuberculose

multirresistente no Brasil.

Estima-se que 19% dos casos de tuberculose (TB) no mundo

sejam multirresistente, constituindo-se como um grande

obstáculo para a saúde pública (WHO, 2017).

INTRODUÇÃO

Observa-se que a TB-MR é uma problemática multicausal, estando quase

sempre associada à: interrupção e/ou uso dos medicamentos de modo

irregular; casos em que o indivíduo é contaminado com uma cepa já

multirresistente e desenvolvimento da resistência durante o processo de

multiplicação do bacilo (WHO, 2018; BRASIL, 2011). A predominância de casos

TB-MR também está relacionada à problemáticas sociais que desfavorecem as

chances de cura, de acesso aos serviços de saúde e propiciam uma baixa

percepção da necessidade do uso efetivo dos medicamentos

(SABOURIN,2018). Deste modo, o tempo e a complexidade do tratamento,

associados às iniquidades sociais em que a maioria dos indivíduos acometidos

vivenciam, condiciona situações que favorecem a não-adesão ao regime

terapêutico, o que perpetua a cadeia de transmissão da TB. Assim, realizar o

combate e controle da TB-MR tem-se tornado um desafio para as políticas e

ações de controle do agravo.

DISCUSSÃO

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE NO BRASIL

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal descritivo e com abordagem

quantitativa. A população estudada compreendeu os casos de

tuberculose multirresistente (TB-MR) notificados pelo Sinan, de

2015 a 2017, cujas variáveis investigadas foram: regiões

geográficas brasileiras, sexo, raça/etnia, escolaridade,

coinfecção TB-HIV, cultura de escarro, tipo de entrada,

realização do tratamento diretamente observado (TDO), forma

clínica da TB e situação de encerramento do tratamento da TB.

O estudo foi aprovado no comitê de ética em pesquisa com

seres humanos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

(protocolo nº 45954315.5.0000.5187).
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CONCLUSÃO
Diante disso, percebe-se que a TB-MR apresenta características peculiares

que necessitam de ações estratégicas e intersetoriais, que contribuam na

redução dos casos.

Foram encontrados 681 casos de tuberculose multirresistente

(TB-MR) no Brasil durante o período de estudo, tendo como

características predominantes os seguintes aspectos:
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