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Introdução
 A tuberculose é uma infecção contagiosa, causada pelo M. tuberculosis, também chamado Bacilo de Koch. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que um terço da população mundial esteja contaminada com o bacilo e que 80% dos casos novos estão distribuídos em 
22 países do mundo e o Brasil ocupa o 15 lugar (WHO, 1998). Em 2009 a OMS elaborou um novo esquema terapêutico com o objetivo de 
melhorar a adesão ao tratamento, reduzir custos e controlar a indução à resistência (BRASIL, 2009).  A não adesão ou o baixo grau de adesão 
ao tratamento contribui com conseqüências pessoais, sociais e econômicas, tanto para o paciente como para a sociedade (DEWULF et al., 
2006). O farmacêutico pode, através de suas práticas assistenciais, contribuir para melhoria da adesão, primeiro porque é responsável pelo 
principal insumo deste processo, o "medicamento", e também por ser um profissional que tem em umas de suas práticas a Atenção 
farmacêutica.

Objetivos
 Verificar o nivel de adesão farmacoterapêutica nos pacientes com tuberculose cadastrados em três regiões do município de Londrina.

Material e Métodos
 Foi realizado um estudo transversal descritivo, de base populacional, nas regiões sul, leste e central da cidade de Londrina, Paraná, 

entre junho e novembro de 2010. A população foi composta por indivíduos com diagnóstico confirmado de tuberculose. Para investigação das 
co-morbidades, medicamentos utilizados, efeitos adversos e as possíveis causas de problemas relacionados com medicamentos (PRM) utilizou
-se um formulário adaptado, sugerido pelo Método Dader de Seguimento Farmacoterapêutico, desenvolvido pela Universidade de Granada - 
Espanha e para avaliar o grau de adesão foi utilizada a metodologia de Morisky e Levine (1986) e modificado (Sewicht, 2003). As variáveis 
quantitativas estão descritas através da média + desvio padrão (DP). O estudo obedeceu as disposições da Resol. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde sobre pesquisa e normas das diretrizes com seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Norte do Paraná, protocolo PP/0110/10.

Resultados e Discussão
 Sessenta e sete pacientes possuíam diagnóstico confirmado, destes 60 (89,5%) haviam terminado o tratamento e sete (10,5%) ainda 

estavam em tratamento. Dos pacientes que terminaram o tratamento, 70% era da raça branca (70,0%) e do sexo masculino (74,0%), com 
idade média de 43 ± 11 anos. Além da tuberculose houve relato de consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo por 14(46,6%) dos pacientes.  
A maioria, (52,0%) relatou  não ter sentido nenhuma reação adversa ao tratamento. Vinte e dois pacientes (44%) foram classificados com 
média e baixa adesão, o que gera grande preocupação tanto para os profissionais de saúde como para o município, pois estes pacientes 
podem, por conseqüência, elevar a incidência da doença, da mortalidade e da multiresistência antibiótica (GONÇALVES et al., 1999). Apenas 
cinco pacientes faziam o tratamento, pois dois desistiram. Quatro eram homens e umaeramulher com média de idade de 44 ± 12,  prevalência 
da raça branca e apresentaram alta adesão ao tratamento.



Conclusão
 No Brasil, são poucos os estudos acerca do conhecimento das causas do abandono do tratamento da tuberculose. Diante dos resultados 

é necessário que intervenções específicas sejam desenvolvidas, como o tratamento diretamente observado, principalmente naqueles pacientes 
que apresentam outras co-morbidades e vícios, visando a redução do abandono, além de uma melhor comunicação entre os membros da 
equipe, principalmente por parte daqueles que têm contato direto com paciente.
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