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INTRODUÇÃO 

 

Tanto no passado, quanto nos dias atuais, a tuberculose continua 

representando um entrave no contexto da vigilância epidemiológica, 

podendo, inclusive, ser classificada como uma doença negligenciada.  

 

O abandono do tratamento antes do seu término exerce um papel 

importante no surgimento de culturas de bacilos multirresistentes, uma 

situação que gera um estado de alerta para os centros especializados 

no tratamento desses doentes.  

 

Visando à prevenção de casos de resistência, no final do ano de 

2009, houve a introdução de um novo esquema terapêutico para o 

tratamento da tuberculose. O esquema básico passou a ser composto 

pela seguinte associação: nos dois primeiros meses, um comprimido 

contendo rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol e, nos 

quatro últimos meses, rifampicina e isoniazida .  

 

O presente estudo tem como objetivo comparar a efetividade do 

tratamento atual na cidade de Campinas em relação àquele 

empregado na década anterior, uma vez que houve uma mudança 

recente no tratamento da tuberculose.  

 

METODOLOGIA 

 

Foram utilizadas as informações de pacientes obtidas através do 

Banco de Dados em Tuberculose, criado a partir de notificações da 

doença e implantado no Departamento de Saúde Coletiva 

(FCM/Unicamp).  

 

Os pacientes analisados no estudo foram distribuídos em 

diferentes grupos de acordo com sexo, idade, tratamentos anteriores, 

associação com HIV, forma clínica, resultados de baciloscopia e cultura 

de escarro e sequência final do tratamento. A variável condição de 

entrada foi utilizada para classificar o paciente em: caso novo, quando 

o paciente não recebeu tratamentos específicos anteriores, e 

retratamento, nos casos em que houve recidiva da doença, abandono 

anterior ou falência prévia .  

 

Com relação à existência de doenças associadas, foi dada 

ênfase aos pacientes portadores da comorbidade tuberculose-Aids. 

 

O sucesso do tratamento foi comparado ao insucesso (abandono, 

óbitos e falências) de acordo com os seguintes fatores de exposição: 

condição de entrada, existência ou não de coinfecção TB/Aids e 

resultado da baciloscopia de escarro para as formas pulmonares. 

 

Realizou-se comparação entre os dados de pacientes do ano de 

2010, submetidos a novo esquema terapêutico, e os dados de 

pacientes submetidos ao tratamento anterior, entre 2000 e 2009. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando-se o ano de 2010, foram notificados 360 casos de 

tuberculose na cidade de Campinas, dentre os quais 305 (84,7%) eram 

casos novos, 27 (7,5%) recidivas, 27 (7,5%) abandonos anteriores e 1 

(0,3%) falência de tratamento.  

 

Considerando a forma clínica da tuberculose, a doença pulmonar 

foi predominante, representando 83,6% dos casos notificados, 

enquanto que a soma de todos os casos extra-pulmonares foi 

responsável por 16,4% dos casos. (Tabela 1) 

 

Tabela 1 - Pacientes com TB segundo antecedente de 

tratamento anterior e forma clínica. Campinas - SP, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os casos notificados, foram realizadas 303 baciloscopias 

de escarro como método diagnóstico, sendo 218 (71,9%) positivas e 

85 (28%) negativas. Considerando a cultura de escarro foram 

realizados 117 exames, sendo 82 (70,1%) positivos e 35 (29,9%) 

negativos. Verificou-se ainda que, dentre os 301 casos de TB 

pulmonar, em 56 pacientes (18,6%) não foram realizados baciloscopia 

ou cultura de escarro. Pode-se notar que 25 pacientes com resultado 

de baciloscopia negativo apresentaram positividade à cultura do 

escarrro. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 - Pacientes com TB segundo resultados de 

baciloscopia e cultura de escarro. Campinas - SP, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao desfecho do tratamento realizado foram registradas 

275 (76,8%) curas, 30 (8,3%) óbitos, 32 (8,4%) abandonos de 

tratamento e 19 (5,3%) transferências para outros serviços. O 

percentual de curas foi maior entre os casos novos e recidivas do que 

entre os pacientes que já haviam abandonado um tratamento 

anteriormente. (Tabela 3) 

 

Tabela 3 - Pacientes com TB segundo antecedente de 

tratamento anterior e o desfecho do tratamento. Campinas - SP, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao teste anti-HIV, pode-se perceber uma taxa de 

cura mais frequente em pacientes com o teste negativo (83,1%) em 

comparação aos casos com o teste positivo (70,7%). Além disso, a 

taxa de óbitos entre os pacientes soropositivos foi de 20,7%, 

enquanto que a mesma proporção entre os casos com o teste 

negativo representou 4,4%. (Tabela 4) 

 

Tabela 4 - Pacientes com TB segundo resultado do teste anti-

HIV e o desfecho do tratamento. Campinas - SP, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mudança no esquema de tratamento para a tuberculose foi 

proposta pensando-se em aumentar a efetividade do tratamento no 

combate à infecção e prevenção de resistências, principalmente em 

se tratando das populações mais vulneráveis. 

 

No presente estudo, a cultura mostrou maior positividade em 

relação à baciloscopia, sendo que, no grupo de pacientes que 

apresentaram resultado negativo à baciloscopia, 29,1% mostraram-se 

positivas após a realização da cultura do escarro.  

 

Em estudo anterior entre 2000-2009, foram registradas 2492 

(73%) curas, 356 (10,4%) óbitos, 361 (10,6%) abandonos de 

tratamento e 203 (5,9%) transferências para outros serviços. Os 

abandonos de tratamento também foram mais frequentes entre os 

que já haviam abandonado outro tratamento prévio (26,1%) . 

 

Comparando-se o tratamento empregado no ano de 2010 com 

aquele do período 2000-2009, pode-se observar um aumento discreto 

na categoria cura com o novo tratamento, sendo essa taxa de 76,4% 

dos casos, frente a 73% no período anterior. Houve também uma 

diminuição do abandono de 10,6% para 8,9%. 

 

Considerando o grupo de pacientes portadores da coinfecção 

HIV/AIDS, houve uma porcentagem de cura de 70,7% em 

comparação aos 60% anteriores, enquanto que a taxa de abandono 

caiu de 10,1% para 5,2%. 

 

CONCLUSÕES 

 

O aumento da porcentagem de cura e redução da taxa de 

abandono dos pacientes submetidos ao esquema quádruplo de 

tratamento da tuberculose demonstra uma maior efetividade 

alcançada pelo novo esquema terapêutico. Neste aspecto, deve-se 

considerar, além do potencial farmacológico mais eficaz no combate a 

infecção, a melhor adesão dos pacientes submetidos ao tratamento 

com o novo esquema, considerando a maior facilidade no acesso e 

administração da medicação, além da possibilidade de realização de 

tratamento supervisionado em casos selecionados. 
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     * Um paciente sem informação. 

Baciloscopia 
de Escarro 

Cultura de Escarro 

 Positivo Negativo Não Realizado Total 

 N % N % N % N % 

Positivo 57 26,1 17 7,8 144 66,1 218 60,7 

Negativo 25 29,4 18 21,2 42 49,4 85 23,7 

Não 

Realizado 

0 0,0 0 0,0 56 100,0 56 15,6 

Total* 82 22,8 35 9,7 242 67,4 359 100,0 

   * Dois pacientes sem informação. 

Tratamento 
Anterior 

Desfecho do Tratamento 

Abandono Cura Falência Óbito Transferência Total 

 N % N % N % N % N % N % 

Caso 

Novo 

18 5,9 239 78,6 1 0,3 28 9,2 18 5,9 304 84,9 

Recidiva 3 11,5 21 80,8 1 3,8 1 3,8 0 0,0 26 7,3 

Abandono 

Anterior 

11 40,7 14 51,9 0 0,0 1 3,7 1 3,7 27 7,5 

Falência 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Total* 32 8,9 275 76,8 2 0,6 30 8,4 19 5,3 358 100,0 

   * Dois pacientes sem informação. 

Anti-HIV Desfecho do Tratamento 

Abandono Cura Falência Óbito Transferência Total 

 N % N % N % N % N % N % 

Positivo 3 5,2 41 70,7 0 0,0 12 20,7 2 3,4 58 16,2 

Negativo 18 7,3 206 83,1 2 0,8 11 4,4 11 4,4 248 69,3 

Não 

Realizado 

11 21,2 28 53,8 0 0,0 7 13,5 6 11,5 52 14,5 

Total* 32 8,9 275 76,8 2 0,6 30 8,4 19 5,3 358 100,0 

Forma 

Clínica 

Casos Novos Recidivas Abandonos 

Anteriores 

Falências Total 

 N % N % N % N % N % 

Pulmonar 250 82,0 24 88,9 26 96,3 1 100,0 301 83,6 

Extra-

Pulmonar 

55 18,0 3 11,1 1 3,7 0 0,0 59 16,4 

Total 305 100,0 27 100,0 27 100,0 1 100,0 360 100,0 
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