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RESUMO 

 

Entende-se a tuberculose como um problema de saúde pública relevante e sua 
ocorrência vêm aumentando cada vez mais, o percentual de pacientes que 
abandonam o tratamento é grande, tornando necessário compreender a importância 
da prevenção e de se ter o tratamento completo e adequado para que o paciente 
tenha a cura total da doença. A Revisão tem como objetivo geral estudar as formas 
de diagnóstico precoce da doença, seu tratamento e prevenção. Para o 
desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma revisão de literatura, avaliando a 
necessidade de relatar o diagnóstico da Tuberculose. A TB é considerada uma 
doença tratável e curável, pois possui medidas para prevenção e esquemas 
terapêuticos eficazes que podem levar a resultados positivos, desde que seja 
realizada a medicamentação completa. Estratégias como o tratamento 
supervisionado, participação de equipes multidisciplinares devem ser aplicadas, 
permitindo diminuir o abandono dos pacientes, evitando aparecimento de 
resistência. Ainda não existe vacina totalmente eficiente contra a TB, a 
Bascilosciopia e a cultura de escarro foram os exames mais relacionados com o 
diagnóstico, o BAAR é a técnica mais utilizado sendo um método especifico e 
sensível, um instrumento fundamental no diagnóstico precoce. A radiografia isolada 
não é suficiente para determinação do diagnostico, mas auxilia na investigação, 
indicando até mesmo a proporção do comprometimento pulmonar. Já existem 
métodos imunológicos para diagnostico, mas possui alto custo e baixa 
especificidade. 
 
 

Palavras-chave: Diagnóstico precoce; Tuberculose ativa; Tratamento; Prevenção; 

Minas Gerais.  
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ABSTRACT 

Tuberculosis is understood as a relevant public health problem and its occurrence is 
increasing, the percentage of patients who abandon treatment is large, making it 
necessary to understand the importance of prevention and to have the complete and 
adequate treatment so that the patient has complete cure of the disease. The 
objective of the Review is to study the ways of early diagnosis of the disease, its 
treatment and prevention. For the development of this study, a literature review was 
performed, evaluating the need to report the diagnosis of Tuberculosis. TB is 
considered a treatable and curable disease because it has effective preventive 
measures and therapeutic regimens that can lead to positive results, provided that 
complete medication is performed. Strategies such as supervised treatment, 
participation of multidisciplinary teams should be applied, allowing reducing the 
abandonment of patients, avoiding the appearance of resistance. There is still no 
fully effective vaccine against TB, Basciliosciopia and sputum culture was the most 
diagnostic tests. BAAR is the most widely used technique, being a specific and 
sensitive method, a fundamental tool in early diagnosis. Isolated radiography is not 
enough to determine the diagnosis, but it helps the investigation, indicating even the 
proportion of pulmonary involvement. There are already immunological methods for 
diagnosis, but it has high cost and low specificity. 
 
 
Key-words: Early diagnosis; Active tuberculosis; Treatment; Prevention; Minas 
Gerais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria 

Mycobacterium tuberculosis que afeta mais comumente o pulmão, podendo 

acometer tambem outros órgãos como os ossos, os linfonodos, os rins, e as 

meninges. É considerada uma doença curavel, mas para isso é necessario 

diagnosticar precocimente e iniciar o tratamento correto, que pode durar cerca de 6 

meses (CÂMARA et al., 2016). 

Entende-se a tuberculose como um problema de saúde pública relevante e 

sua ocorrencia vem aumentando cada vez mais, o percentual de pacientes que 

abandonam o tratamento é grande, tornando necessario compreender a importancia 

da prevenção e de se ter o tratamento completo e adequado para que o paciente 

tenha a cura total da doença (SILVA et al., 2014). 

A ocorrencia da TB estaria em um numero menor se a população tivesse 

entendimento quanto a gravidade da doença, realizando uma busca dos casos 

ativos existentes entende-se que o quanto mais rapido forem descobertos os 

individuos com TB, mais rapido é iniciado o tratamento atravez das medicações, 

reduzindo então a disseminação da doença para outros individuos (SANTOS et al., 

2015). 

Compreende-se então a necessidade de estudar como acontece a 

transmissao da TB, para que sirva de esclarecimento para todos, podendo previnir e 

caso ocorra a contaminação, seja claro, a importancia de se ter o tratamento 

completo com medicamentos e por tempo determinado. Sendo assim, não ocorrendo 

a disseminação para demais pessoas, atingindo entao o comando sobre a doença. 

A Revisão tem como objetivo geral estudar as formas de diagnóstico precoce 

da doença, seu tratamento e prevenção. E como objetivo especifico, estudar sobre a 

tuberculose, compreender as formas de diagnóstico, e conhecer as formas de tratar 

e prevenir a doença. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma revisão de literatura, 

avaliando a necessidade de relatar o diagnóstico da Tuberculose. A busca foi 

realizada na base de dados SCIELO, utilizando descritores: Diagnóstico precoce da 

tuberculose ativa, tratamento e prevenção em minas gerais, e posteriormente foram 

aplicados critérios de inclusão e exclusão. Inicialmente foram encontrados 1050 

artigos pela busca no SCIELO, após aplicar período de 2012 a 2016, pagina em 
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português, classificado por relevância, não incluindo patentes e citações, foram 

encontrados 548 artigos. Os Artigos encontrados através da busca foram avaliados 

independentes por meio da leitura do título e posteriormente do resumo de cada, 

incluindo artigos de revisão e em português foram encontrados 25 artigos. Após a 

leitura dos artigos na integra, foram selecionados 16 artigos para a revisão de 

literatura. 
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2. TUBERCULOSE 

 

A tuberculose (TB) é uma doença de caráter infeccioso que afeta comumente 

o parênquima pulmonar, podendo também afetar outros órgãos como, por exemplo, 

as meninges, rins, linfonodos e os ossos, sendo o Mycobacterium tuberculosis o 

principal causador da infecção, bastonete aeróbico ácido-resistente que tem lento 

crescimento, também chamado de “bacilo de Koch” (RÊGO et al., 2012; TEMOTEO 

et al., 2015; SANTOS et al., 2015). 

Acredita-se que os primeiros casos de TB nos humanos ocorreram em 

múmias egípcias, há mais de 5000 anos a. C., sendo conhecida como “peste 

branca”. Achados arqueológicos indicaram a presença de tuberculose em múmia 

peruana que morreu há 1100 anos a. C., na América do Sul, onde houve extração 

em fragmentos de tecidos e seu estudo por meio de técnicas de reação em cadeia 

da polimerase (PCR), onde foram encontrados sequencias iguais aos DNA do 

Mycobacterium tuberculosis, servindo como confirmação da existência e diagnóstico 

TB (MACIEL et al., 2012; CAPONE et al., 2006 apud PALMEIRA, 2014). 

Admite-se que esta tenha sido a primeira confirmação diagnóstica acerca da 

existência de TB na época pré-colombiana no continente americano. Porém, 

relatam-se que a TB tornou uma situação de epidemia no povo indígena e presente 

no brasil, apenas depois da colonização europeia, trazendo consigo influencias 

econômicas e sociais para a população brasileira até nos dias de hoje (MACIEL et 

al., 2012). 

Um forte agravante para o fortalecimento da TB é sua relação com as 

condições de pobreza, fome, precariedade de moradia e pouco acesso ao serviço de 

saúde, uma situação que tem maior evidencia em regiões tropicais pelas diferenças 

sociais entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, provocando então 

o agravo desse problema (RÊGO et al., 2012; SANTOS et al., 2015). 

 Como resultado dessa gravidade, a TB é apontada como uma das principais 

causas de morte em todo o mundo e continua sendo um dos evidentes problemas 

de saúde pública existentes, o que torna necessário o desenvolvimento de 

estratégias eficazes para seu combate e controle, por meio de tratamento eficaz aos 

doentes, atenção as condições de habitação e diagnóstico precoce do indivíduo, 

evitando assim a sua disseminação, considerando condições econômicas, 
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humanitárias e de saúde pública (RÊGO et al., 2012; PERERA et al., 2015; ROCHA 

et al., 2015).  

 

2.1 TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR  

 

Segundo Brasil (2011, apud PALMEIRA, 2014) a TB não é uma doença que 

tem como órgão-alvo exclusivamente os pulmões, ela também pode acometer outros 

órgãos e nesse caso é considerada tuberculose extrapulmonar, na forma 

exclusivamente extrapulmonar não é transmissível. Os sintomas e sinais associados 

a demais localidades podem variar de acordo com o órgão e/ou tecido atingido. 

 

Figura 1: Principais órgãos afetados pela Tuberculose 

 
Fonte: FCT (2014) 

 

A manifestação da doença acontece através de uma síndrome infecciosa 

crônica, com sudorese noturna, febre baixa, falta de apetite, anorexia, dor torácica, 

tosse seca ou expectoração por mais de três semanas, podendo obter evolução 
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para escarros com presença de sangue e expulsão de sangue que vem dos 

pulmões, brônquios e traqueia (hemoptise) (SANTOS et al., 2015). 

Conforme Bertolozzi et al. (2014) as manifestações extrapulmonares da TB 

afetam sistemas e órgãos, e a severidade varia conforme o local e a intensidade do 

acometimento; 

a. Pleural: o sintoma mais relevante é a dor pleurítica junto à tosse seca e ao 

incomodo respiratório, sendo ela a mais comum entre os jovens.  

b. Ganglionar: é comum febre, gânglios palpáveis e indolores. Atinge mais 

comumente os adultos jovens e adolescentes, podendo ser encontrada 

também nos pacientes HIV soropositivos.  

c. Ósteo-articular: afeta os adultos, mais comumente na coluna toraco-lombar e 

tem como sintoma a lombalgia crônica.  

d. Abdominal: tem como característica alterações intestinais, com os seguintes 

sintomas; febre, diarréia crônica e fadiga. - 

e. Neuro-Tuberculose: Muito grave na totalidade dos casos e um alto risco de 

morte. Os pacientes apresentam como sintomas; fadiga, cefaléia crônica, 

febre, crises convulsivas, alterações comportamentais dentre outras 

manifestações. Apresenta-se comumente como meningite subaguda.  

f. Gênito-Urinária: podem apresentar sintomas urinários como; dor supra-púbica, 

disúria, hematúria e polaciúria. Deve ser analisada em pessoas com 

uroculturas persistentemente negativas e suposta infecção do trato urinário.  

g. Ocular: pode apresentar como conjuntivite ou afetar as pálpebras e as 

glândulas lacrimais.  

h. Cutânea: apresenta-se em formas de lesões ulceradas na pele, com evolução 

crônica.  

i. Pericárdica: Comumente apresenta sintomas como tosse seca, dor torácica e 

dispneia.  

A transmissão da doença acontece através das vias aéreas, quando um 

paciente portador da tuberculose pulmonar tosse, fala ou espirra, são secretadas 

gotículas que contém os bacilos de Koch, essas bactérias permanecem no ar e 

pessoas saudáveis as inalam se tornando doentes, isso ocorre com mais frequência 

em ambientes fechados (SANTOS et al., 2015). 
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Figura 2: Transmissão da Tuberculose 

      

 

Fonte: Plum Angola (2018) 

 

A TB é considerada uma doença tratável e curável desde o ano de 1940, pois 

possui medidas para prevenção e esquemas terapêuticos eficazes que podem levar 

a resultados positivos. Estratégias como o tratamento supervisionado (TS), têm sido 

aplicadas para a detecção precoce através do acompanhamento de pacientes 

doentes e da investigação diagnóstica de sintomáticos respiratórios, das pessoas 

que apresentam sintomas como a tosse por mais de três semanas, resultando assim 

em tratamento rápido e menor recidiva da doença (MACIEL et al., 2012; FERREIRA; 

CALIARI; FIGUEIREDO; 2015).  

 

2.1.1 Tuberculose Multirresistente  

 

Conforme Câmara et al., (2016), a tuberculose em sua forma multirresistente 

é preocupante por ser insensível a mais de uma droga e com maior possibilidade de 

transmissão com um esquema terapêutico eficaz mais dificultoso.   
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A tuberculose multirresistente (TBMR), que vem sendo definida na literatura 
internacional como uma doença provocada por cepas do Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis) resistentes a mais de uma droga, em especial 
à rifampicina (R) e à isoniazida  H), dupla de maior potencial bactericida e 
esterilizante no tratamento da doença, preocupa, seja pela possibilidade de 
disseminação de cepas multirresistentes (MR), como pelas dificuldades de 
se estabelecer esquemas terapêuticos eficazes e efetivos (CÂMARA et al., 
2016). 

 

É importante ressaltar a indispensável utilização de equipes multidisciplinares 

para formar estratégias, permitindo diminuir o abandono dos pacientes ao 

tratamento. Considera-se que esta atitude pode unir o paciente a equipe de saúde, 

possibilitando a melhora nos treinamentos sobre a doença, entre outros fatores, que 

auxiliam a uma boa aceitação sobre estar doente (WENDLING; MODENA; SCHALL, 

2012). 

 A interrupção no tratamento acarreta em consequências relevantes, como a 

predisposição em tornar-se tuberculose multirresistente, considerando que esta é 

uma condição severa, que exige um tratamento por meio de esquemas terapêuticos 

eficazes e efetivos, o que é dificultoso para o Ministério da Saúde (MS) 

(CAVALCANTI, 2016; BARRETO, 2007 apud, PALMEIRA, 2014; CÂMARA et al., 

2016). 

Por mais que nas últimas duas décadas o número de casos da TB no Brasil 

venha diminuindo lentamente, não deixa de ser um fato preocupante e que requer 

atenção, devido a grande diferença social existente no país. Relatos apontam uma 

redução dos doentes de 25,68% a cada 100.000 pessoas-ano e 61,11% por 100.000 

pessoas-ano nos casos de morte (TEMOTEO et al., 2015). 

Com o propósito de adquirir uma assistência melhor dos casos, o Ministério 

da Saúde idealizou em 1996 o Plano Emergencial para o Controle da TB, que 

aconselha a adequação de Estratégia do Tratamento Diretamente Observado (TDO) 

para obter o controle da TB no Brasil, Aprovado em 1999 por meio do Programa 

Nacional de Controle da TB (PNCT), recomendando que o acolhimento primitivo e o 

TDO sejam sempre adquiridos em unidades básicas de saúde (RÊGO et al., 2012). 
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3. DIAGNOSTICO 

 

O Diagnóstico precoce da TB é de extrema importância, devido sua rápida 

disseminação e seu índice de mortalidade.  A descoberta da doença somente no 

momento do óbito indica as dificuldades com relação ao sistema de saúde, sendo a 

mortalidade um dos indicadores de avaliação para as ações de controle do 

programa de tuberculose utilizado nos dias atuais (WENDLING; MODERNA; 

SCHALL, 2012; SANTOS et al., 2015; ROMERO, 2014). 

Uma das prioridades do PNCT é o diagnóstico precoce da Tuberculose, 

devido sua gravidade. Contudo, de acordo com gerentes do PNCT, muitos casos de 

TB não são diagnosticados ou ocorre tardiamente, isso ocorre devido ao difícil 

acesso ao serviço de saúde e também pelo fato dos profissionais de saúde não 

observar corretamente os sintomas respiratórios (WENDLING; MODERNA; 

SCHALL, 2012; SANTOS et al., 2015). 

Algumas barreiras ainda existem e pode dificultar o acesso dos pacientes aos 

procedimentos para diagnóstico e tratamento da TB, um exemplo é a reduzido 

número de profissionais, falto de qualificações das equipes e sobrecarga de função. 

Para melhorar a capacidade de diagnóstico e assegurar que pessoas com TB que 

solicita atendimento receba diagnóstico correto, é preciso garantir e laboratórios 

equipados e investimento em qualificações profissionais das equipes (ROMERO; 

2014; LOPES; VIEIRA; LANA, 2015). 

O Diagnóstico da tuberculose acontece por meio clinico e laboratorial, através 

dos sinais e sintomas (presença de tosse persistente, febre vespertina, sudorese 

noturna e emagrecimento) e exames laboratoriais e radiografias que são através de 

cultura para microbactéria, Baciloscopia direta, teste de sensibilidade, radiografia do 

tórax e prova tuberculínica (usado em adultos e crianças para a identificação de 

infecção latente) (CONDE et al., 2009 apud PALMEIRA,2014). 

A técnica mais utilizada para o diagnóstico da TB é a análise de bacilos 

álcool-ácido resistentes (BAAR) no escarro principalmente para identificar os casos 

que apresenta resistência, é um método especifico e sensível para o diagnóstico da 

TB. Relata-se que a Baciloscopia é classificada como um instrumento fundamental 

no diagnóstico da doença. Quando houver suspeita de contágio com microbactérias 

multirresistente, é indispensável à realização de testes de sensibilidade às drogas e 

cultura (MACIEL et al., 2012; SILVA et al. 2016; CÂMARA et al., 2016). 
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Figura 3: Bacilos de Koch corados por Ziehl-Neelsen 

            

Fonte: Enfermagem Piaui (2015) 

  

Figura 4: Bacilo de Koch em ambiente de cultura 

           

Fonte: USP (2018) 

 

O Raio-X foi descoberto em 1885 por Roentgte, facilitando o diagnóstico e 

acompanhamento da doença em maior parte dos casos, é um exame importante 

para o descobrimento de todas as formas de TB, mas não é suficiente, pois dentre 

os casos de TB pulmonar, aproximadamente 15% não mostra alterações nesse 

exame. Nos pacientes que possui baciloscopia positiva, a radiografia tem, 

especialmente, a função de descartar doença pulmonar relacionada, por exemplo, 
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nos casos de câncer pulmonar, além de avaliar a proporção do comprometimento 

pulmonar (BERTOLOZZI et al., 2014; BATISTA et al., 2015; FURLAN, 2016). 

Diversos achados radiológicos apontam para a suspeita de TB ativa ou 

doença passada e a proporção do comprometimento pulmonar, tornando a 

radiografia de tórax um método diagnóstico muito importante durante a investigação 

da TB. O Raio-x deve ser solicitada para todos os pacientes com sinais clínicos de 

tuberculose pulmonar (BURRIL, 2007; BRASIL, 2011 Apud FURLAN, 2016). 

 

Figura 5: Radiografia de tuberculose pulmonar 

      

Radiografia com opacidade parenquimatosa (A), Aumento de lesão (B), Diminuição 

parcial das lesões após tratamento para tuberculose (C). 

Fonte: Pedro Ernesto (2006) 

 

Nos dias de hoje, já existem métodos imunológicos para detectar a presença 

de anticorpos na TB. Contudo, seu custo é elevado, além disso, existem dificuldades 

na padronização das técnicas, e esses métodos tem baixa especificidade na 

detecção dos pacientes com TB. Métodos como a Reação em Cadeia de Polimerase 

(PCR) e outras técnicas de Biologia Molecular, têm resultados mais rápidos, e estão 

sendo cada vez mais utilizados, para diminuir o tempo entre a coleta e o diagnóstico 

do paciente (BERTOLOZZI et al., 2014; FURLAN, 2016). 

O diagnóstico em crianças é considerado mais difícil quando comparado com 

adultos, nesse caso utiliza-se a Prova Tuberculínica (PT), que é um método 
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importante nesse processo com relação ao exame radiológico e epidemiológico. Os 

adolescentes e crianças precisam de um acompanhamento rigoroso, por apresentar 

demora no seu diagnóstico e tratamento. A prova tuberculínica deve fazer parte de 

qualquer programa de controle da TB, e junto com a isoniazida profilática (quando 

indicada) pode triplicar os benefícios da prevenção (TEMOTEO et al., 2015). 

 

Figura 6: Prova tuberculínica  

           

Fonte: Infectologia Dr. Keilla Freitas (2018) 

 

A Baciloscopia e a Cultura de Escarro na maior parte dos casos, foram os 

exames mais relacionado no diagnóstico, sendo que de 74 pacientes que realizaram 

os dois exames, desses mais de 80% apresentaram Baciloscopia e 100% Cultura de 

Escarro positiva. A forma clínica pulmonar foi vista na quase totalidade dos casos 

analisados, sendo a cultura e o teste de sensibilidade (TSA) adquirido como método 

diagnóstico para a identificação de casos resistentes (CÂMARA et al., 2016; SILVA 

et al. 2016).   

Para tentar diminuir as dificuldades encontradas no diagnóstico dos pacientes 

com suspeita de tuberculose, uma opção seria a elaboração de sistemas práticos 

para o monitoramento da doença, através das tecnologias de informação e 

comunicação. Acredita-se que a tecnologia pode auxiliar e aumentar ainda mais o 

alcance dos profissionais da área de saúde, por tornar as informações mais 

acessíveis e frequentemente atualizadas (CÂMARA et al., 2016). 
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Ainda não existe vacina totalmente eficiente contra TB e o diagnostico 

depende ainda da Baciloscopia, que tem em média 60 a 70% de sensibilidade. 

Deve-se evidenciar a necessidade de se buscar maior atenção ao atendimento e 

adesão do paciente no tratamento, com objetivo de um melhor acompanhamento, e 

também o diagnóstico precoce, caso contrário seremos forçados a conviver com um 

alto crescimento TBMR no país (CÂMARA et al., 2016; ROMERO, 2014).  
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4. TRATAMENTO E PREVENÇÃO 

 

O tratamento da tuberculose acontece por meio do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e é direcionado pelas diretrizes do Plano Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT). O tratamento é fornecido pelo estado gratuitamente, 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde, onde conforme um esquema terapêutico, 

são combinadas várias drogas. O tratamento é demorado ainda (seis meses), e os 

casos de abandono e irregularidade são frequentes, uma dificuldade para o 

cumprimento do PNCT (WENDLING; MODERNA; SCHALL, 2012; SANTOS et al., 

2015). 

Com o objetivo de se obter um melhor acompanhamento nos casos, o 

Ministério da Saúde lançou em 1996 o Plano Emergencial para o Controle da TB, 

orientando a adesão da Estratégia do Tratamento Diretamente Observado (TDO) 

para o controle da doença no Brasil, oficializado em 1999 por intermédio PNCT, 

recomendando-se sempre que o atendimento inicial e o TDO sejam desenvolvidos 

em unidades básicas de saúde (RÊGO et al., 2012; SANTOS et al., 2015). 

O Tratamento Diretamente Observado (DOTS) foi oficialmente adquirido pelo 

MS em 1999, associando cinco bases: obrigação política no diagnóstico da TB, 

controle e acompanhamento dos casos, fornecimento de medicamentos 

regularmente, acompanhamento durante o tratamento e, análise de dados para 

tomar medidas sempre que necessário (SILVA et al., 2014). 

O maior problema encontrado no tratamento da TB é a não efetivação 

completa da medicamentação, sendo considerada uma das maiores dificuldades 

relacionadas à doença no país. O paciente ter conhecimento do processo de 

adoecimento auxilia a compreensão da doença e a aceitação ou não do tratamento. 

Quando o doente conhece mais sobre a doença, suas capacidades de lidar com o 

problema são maiores (LOPES; VIEIRA; LANA; 2015; SILVA et al., 2014). 

De início, o esquema básico para adultos e adolescentes (EB) possui em sua 

fase intensiva dois meses de rifampicina (R), izoniazida (H), pirazinamida (Z) e 

etambutol (E) e na sua fase de manutenção quatro meses de rifampicina (R) junto a 

izoniazida (H), sendo indicado para os pacientes que não obtiveram tratamento 

anterior ou para os que depois de curados retornaram com doença ativa por 

abandono da terapêutica (CÂMARA et al., 2016; BERTOLOZZI et al., 2014). 
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Figura 7: Esquema Básico para Tratamento da TB em adultos e adolescentes  

 

Fonte: Pedro Ernesto (2010) 

 

No esquema Básico para o tratamento da TB em crianças menores de 10 

anos, utilizam-se as mesmas drogas do esquema para adultos e adolescentes, 

menos o etambutol. Já o Esquema para a forma meningoencefalica (neuro-

tuberculose) da doença em adultos e adolescentes (EM) tem na fase Intensiva dois 

meses de RHZE e em sua fase de manutenção sete meses de RH (CÂMARA et al., 

2016; BERTOLOZZI et al., 2014). 

 

Figura 8: Esquema para a forma meningoencefalica 

 

Fonte: Pedro Ernesto (2010) 
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A ocorrência de abandono ao tratamento da TB exige a atenção dos 

profissionais comprometidos nas políticas de saúde e sistemas de saúde 

desenvolvidos. Existem vários fatores que levam a rejeição do tratamento são eles: a 

melhora dos sintomas; Situações socioeconômicas (sexo, idade, raça, estado civil, 

ocupação, educação e renda); comunicação entre pacientes e médicos; falta de 

confiança por parte dos pacientes no sistema de saúde; o efeito colateral das drogas 

(RÊGO et al., 2012; SILVA et al., 2014). 

A atenção humanizada ao paciente com TB é importante parar garantir o 

controle da doença, pois o diálogo e o acolhimento ao paciente podem influenciar no 

sucesso do tratamento. A equipe multidisciplinar de saúde é estratégica quando 

possui um bom desempenho, auxiliando na adesão do paciente ao tratamento, com 

intuito de identificar fatores que podem levar ao abandono, por motivos ligados ao 

doente ou às condições socioambientais em que ele vive (RÊGO et al., 2012). 

A assistência humanizada aos pacientes com TB exige dos profissionais de 

saúde uma capacitação diferenciada, com intuito de se obter um apoio adequado, 

visando às necessidades biopsicossociais das pessoas. A equipe de enfermagem 

ainda tem dificuldades com relação aos cuidados necessários das pessoas com TB, 

podendo estar relacionado também com as condições precárias de trabalho e sua 

cansativa rotina diária (RÊGO et al., 2012). 

Manter uma boa relação com os pacientes por parte dos profissionais de 

saúde é essencial para o sucesso do tratamento. As informações repassadas na 

visita em domicilio e o auxílio nos deslocamentos dos doentes ajuda evitar o 

abandono. Quando é realizada a estratégia de tratamento supervisionado, os 

resultados são satisfatórios, pois a tomada do medicamento é garantida, o que ajuda 

reduzir a transmissão da doença, e melhora a adesão do paciente evitando assim o 

surgimento de cepas resistentes (SILVA et al., 2014; WENDLING; MODERNA; 

SCHALL, 2012). 

A Multidroga Resistência (MDR) no Brasil está associada fortemente com o 

abandono ou irregularidade do tratamento pelos pacientes com TB, falta de adesão 

e o uso incompleto dos medicamentos, ressaltando a relevância de se obter um 

tratamento eficaz e completo. Estudos afirmam que a maioria dos pacientes 

abandona o tratamento por se sentir desrespeitados e inseguros (CÂMARA et al., 

2016; TEMOTEO et al., 2015; SILVA et al., 2014). 
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Quanto à prevenção, é necessário intensificar os esforços, por meio de ações 

de educação em saúde, o que inclui aumentar o nível de escolaridade das pessoas 

que são vulneráveis à doença, e também ações de vigilância epidemiológica. 

Melhorar o sistema de informações sobre a TB e reforçar a integração eficaz dos 

programas de controle a AIDS e tuberculose, além de estratégias com objetivo de 

aumentar o acesso dos homens aos serviços de saúde (SILVA et al., 2016). 

O MS possui como medida preventiva a vacinação com Bacillus Calmette-

Guérin (BCG) intradérmico no nascimento, que protege contra as formas mais 

graves da tuberculose como a TB miliar e meningite tuberculosa. A vacina BCG é 

administrada nos primeiros 15 dias de vida sempre que possível isso estimula o 

organismo a produz anticorpos contra a doença, ela tem proteção variada e não 

permanece pela vida toda (LOPES; VIEIRA; LANA; 2015; BERTOLOZZI et al., 

2014). 

È importante a realização de treinamento dos profissionais de saúde quanto à 

utilização de EPIs e evidenciar o uso destes durante o atendimento do paciente com 

suspeita de TB. Além disso, deve-se orientar o paciente quanto a utilização correta 

da máscara e informar a importância de se utilizar os EPIs para o controle 

respiratório evitando assim a transmissão da TB pulmonar, são medidas que ajudam 

a solucionar os problemas de biossegurança no atendimento dos pacientes com 

diagnóstico e suspeita de TB (SILVA et al., 2016). 

 

Figura 9: Precauções para Aerossóis  

 

Fonte: Projeto carreiras da saúde (2017) 
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No combate da TB, a eficiência da quimioterapia é necessária, mas é 

essencial também a compreensão quanto à prevenção da doença, tratamento 

completo e acompanhamento responsável. A equipe de enfermagem necessita 

aumentar seu campo de atuação, além do plano assistencial, devem-se realizar 

atividades educativas nos casos de tratamento completo e nos casos de abandono 

do mesmo, a fim de resgatar os abandonos e oferecer informações (BATISTA et al., 

2015; CÂMARA et al., 2016). 

Alguns autores afirmam que o difícil acesso aos serviços de saúde é reflexo 

de pobreza e isso interfere na ocorrência da doença que agravar devido à demora 

de diagnóstico e posterior tratamento, aumentando o período de contagio dos 

pacientes e o risco de infecção entre seus familiares. Em questão da população 

como um todo, o diagnóstico e tratamento de pessoas com TB é considerado uma 

das soluções para melhorar a prevenção e controle da doença, junto ao diagnóstico 

precoce e tratamento bem-sucedido dos doentes (TEMOTEO et al., 2015; SANTOS 

et al., 2015). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A TB é considerada uma doença tratável e curável, pois possui medidas para 

prevenção e esquemas terapêuticos eficazes que podem levar a resultados 

positivos, desde que seja realizada a medicamentação completa. Estratégias como o 

tratamento supervisionado, participação de equipes multidisciplinares devem ser 

aplicadas, permitindo diminuir o abandono dos pacientes, evitando aparecimento de 

resistência. 

Ainda não existe vacina totalmente eficiente contra a TB, a Bascilosciopia e a 

cultura de escarro foram os exames mais relacionados com o diagnóstico, o BAAR é 

a técnica mais utilizado sendo um método especifico e sensível, um instrumento 

fundamental no diagnóstico precoce. A radiografia isolada não é suficiente para 

determinação do diagnostico, mas auxilia na investigação, indicando até mesmo a 

proporção do comprometimento pulmonar. Já existem métodos imunológicos para 

diagnostico, mas possui alto custo e baixa especificidade. 

Durante a elaboração do trabalho foram vistos poucos estudos que 

evidenciam a doença no estado de minas gerais, bem como a relevância da 

prevenção e conscientização da população, sugere-se a realização de mais 

pesquisas com relação à tuberculose na população mineira e sistemas práticos de 

controle de casos, a fim de ser informativo para demais leitores e diminuir também 

as dificuldades de diagnóstico precoce, através dos relatos de casos. 
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