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Abstract

Resumo

This study aimed to analyze the treatment dropout rate for pulmonary tuberculosis and associated factors in Maranhão State, Brazil, from 2001
to 2010. A cross-sectional study used data from
the Information System on Notifiable Diseases
(SINAN), including 2,850 new smear test-positive cases that were closed due to either medical
discharge following cure or treatment dropout.
The study variables were age, gender, skin color,
years of schooling, HIV status, alcoholism, diabetes, mental illness, and other diseases. Logistic
regression was used to identify factors associated
with treatment dropout, which included age 2039 years (OR = 1.51; 95%CI: 1.15-1.97; p = 0.002),
schooling 1-8 years (OR = 2.05; 95%CI: 1.43-2.95;
p < 0.001), illiteracy (OR = 1.64; 95%CI: 1.022.65; p = 0.041), alcoholism (OR = 2.53; 95%CI:
1.75-3.67; p < 0.001), and mental illness. The
treatment dropout rate in the State was high
(9.1%), and the main contributing factors were
low schooling, alcoholism, and mental illness.

Os objetivos foram analisar os fatores associados
e determinar a taxa de abandono do tratamento
da tuberculose pulmonar no Estado do Maranhão,
Brasil, de 2001 a 2010. Realizou-se estudo transversal analítico com dados do Sistema de Informações
sobre Agravos de Notificação (SINAN), incluídos
2.850 casos novos com baciloscopia positiva que
tiveram como situação de encerramento alta por
cura ou abandono. As variáveis em estudo foram
a faixa etária, sexo, cor, escolaridade em anos de
estudo, exame para HIV, alcoolismo, diabetes,
doença mental e outras doenças. Para identificar
os fatores associados ao abandono, foi utilizado
o modelo de regressão logística. Apresentaram-se
associados ao abandono a faixa etária de 20-39
anos (OR = 1,51; IC95%: 1,15-1,97; p = 0,002), a escolaridade, 1-8 anos de estudo (OR = 2,05; IC95%:
1,43-2,95; p < 0,001), analfabetismo (OR = 1,64;
IC95%: 1,02-2,65; p = 0,041), alcoolismo (OR =
2,53; IC95%: 1,75-3,67; p < 0,001) e doença mental.
Foi observada alta taxa de abandono no estado
(9,1%), jovens com baixa escolaridade, usuários de
álcool e doentes mentais podem estar contribuindo para este aumento.
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Therapeutics

Tuberculose Pulmonar; Adesão à Medicação;
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http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00124513

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30(8):1745-1754, ago, 2014

1745

1746

Silva PF et al.

Introdução
A tuberculose é uma doença infecciosa que,
embora antiga na história da humanidade, contando com quimioterapia eficaz e métodos diagnósticos e prevenção amplamente conhecidos,
constitui-se, ainda, em importante problema de
saúde pública em boa parte do globo 1,2.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o Brasil ocupa o 19o lugar entre os 22 países responsáveis pelos casos de tuberculose no
mundo. Em 2009, foram notificados 72 mil casos
novos, correspondendo a um coeficiente de incidência de 38/100 mil habitantes. É importante
destacar que anualmente ainda morrem 4,5 mil
pessoas por tuberculose. A taxa de abandono do
tratamento é alta, perto de 17%, e a taxa de cura
não ultrapassa 75% 3,4,5.
Em 2010, o Maranhão apresentou um coeficiente de incidência de 31,4/100 mil habitantes.
A capital do estado, São Luís, apresentou taxa
de incidência entre os casos novos de 56,7/100
mil habitantes. Nos últimos dez anos, esse indicador vem apresentando tendência de queda, semelhante ao do Brasil. Em relação à taxa
de mortalidade, em 2009, o estado apresentou
3/100 mil habitantes e a capital, 4,5/100 mil
habitantes 6.
A falta da adesão ao tratamento é o principal obstáculo para o controle da tuberculose.
Assim, uma das principais metas no controle da
tuberculose é reduzir as taxas de abandono do
tratamento, pois a interrupção leva a uma maior
disseminação do bacilo em razão de os doentes
permanecerem como fonte de contágio, bem
como contribui para a resistência adquirida da
terapia e o aumento do tempo e do custo do
tratamento 5.
As mudanças recentes mais importantes na
epidemiologia da tuberculose estão associadas
à epidemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e ao surgimento de resistência aos
tuberculostáticos. A infecção pelo HIV exacerba
a epidemia da tuberculose, seja por aumentar a
suscetibilidade à infecção pelo Mycobacterium
tuberculosis, seja por torná-la uma doença ativa 7,8,9,10.
Rocha 11 afirma que o tratamento ainda
tem sido um desafio para os serviços de saúde
e pacientes, visto que se trata de um cuidado
prolongado, com muitas drogas e vários efeitos
desagradáveis.
Diversos fatores estão relacionados às reações adversas entre os quais a dose, horário de
administração da medicação, idade do paciente,
estado nutricional, alcoolismo, o comprometimento da função hepática ou renal e a coinfecção
pelo HIV. Tais fatores são um obstáculo à adesão
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ao tratamento, levando os doentes a abandonarem nos primeiros meses 12,13.
Outros fatores apontados referentes à situação socioeconômica têm acentuado as condições de pobreza, resultando em dificuldades de
acesso aos serviços de saúde, crescimento de
populações marginais e migrações em busca de
melhor qualidade de vida. A esse quadro, várias
situações têm sido atribuídas à não adesão e envolvem barreiras sociais, culturais, demográficas,
tanto quanto ao processo de produção de serviços de saúde e problemas inerentes aos medicamentos 4,14.
Nesse contexto, faz-se necessária a realização
do presente estudo para que seja possível oferecer subsídios para o planejamento de ações para
a adesão ao tratamento da tuberculose. Logo, os
objetivos do presente estudo foram analisar os
fatores associados e determinar a taxa de abandono do tratamento dos casos novos de tuberculose pulmonar no Estado do Maranhão, no
período de 2001 a 2010.

Métodos
Tipo de estudo
Trata-se de um estudo transversal analítico de série histórica dos casos de tuberculose pulmonar
notificados no Estado do Maranhão, no período
de 2001 a 2010.
Local de estudo
O Maranhão faz parte da macrorregião Nordeste do Brasil. Atualmente, apresenta população
de 6.574.789 habitantes, ocupa uma área de
331.937,450km2 e densidade demográfica 19,81
habitantes/km2. Limita-se ao norte com o Oceano Atlântico, ao leste com o Estado do Piauí, ao
sul e sudoeste com o Estado de Tocantins e ao
oeste com o Estado do Pará. Está dividido em 217
municípios, distribuídos em cinco mesorregiões,
sendo norte, sul, leste, oeste e centro maranhense (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Estados@. http://www.ibge.gov.br/estadosat/
perfil.php?sigla=ma, acessado em 10/Nov/2013).
População do estudo
A população do estudo incluiu a totalidade dos
casos novos de tuberculose pulmonar, notificados no Estado do Maranhão no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2010.
Foram considerados critérios de inclusão: tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva
e situação de encerramento do tratamento alta
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por cura ou abandono; e como critério de não
inclusão: tipo de entrada por recidiva, reingresso
após abandono e transferência, e situação de encerramento por óbito, mudança de diagnóstico e
tuberculose resistente.
Entendeu-se como caso novo aquele com
tuberculose pulmonar que nunca se submeteu
à quimioterapia antituberculosa ou fez uso de
tuberculostáticos por menos de trinta dias; caso
de cura, o paciente com tuberculose pulmonar,
inicialmente positivo, que apresentou durante
o tratamento, pelo menos duas baciloscopias
negativas ou que completaram o tratamento
com base nos critérios clínicos e radiológicos; e
caso de abandono, aquele paciente que deixou
de comparecer à unidade por mais de trinta dias
consecutivos, após a data prevista para o seu
retorno 4.
As informações foram coletadas no banco de
dados do Sistema de Informações sobre Agravos
de Notificação (SINAN) da Secretaria de Estado
de Saúde do Maranhão, salvas no aplicativo Tabwin versão 3.5 (Departamento de Informática do
SUS. http://portal.saude.gov.br/portal/se/data
sus/area.cfm?id_area=732) e exportadas para o
Excel (Micrososft Corp., Estados Unidos). Em seguida, foram excluídas todas as variáveis que pudessem identificar os indivíduos, resguardandose a confidencialidade dos dados de identificação
de cada caso, bem como retiradas as inconsistências (informações imprecisas), incompletudes
(informações incompletas) e duplicidades (dois
ou mais registros para o mesmo caso). As variáveis selecionadas para o estudo foram: situação
de encerramento (alta e cura); sexo (masculino
e feminino); faixa etária (categorizada em ≤ 19,
20-39, 40-59, ≥ 60 anos); raça (categorizada em
branca e não branca); escolaridade (agrupada
em anos completos de estudo: analfabeto, 1-8 e
> 8); exame para HIV (positivo, negativo, e não
realizado); diabetes (não e sim); alcoolismo (não
e sim); doença mental (não e sim) e presença de
outras doenças (não e sim).
A variável referente ao tempo de tratamento
foi calculada pela data de início e fim do tratamento em meses completos. A taxa de abandono
foi calculada tendo em vista os casos novos de
tuberculose com baciloscopia positiva notificados no SINAN, no período de 2001 a 2010, e o
número de casos encerrados por abandono de
tratamento 4.
Análise de dados
As análises estatísticas foram realizadas no programa Stata, versão 11.0 (Stata Corp., College Station, Estados Unidos). Primeiramente, realizada
a análise descritiva. Para identificar os fatores

associados ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar, foi utilizado o modelo de regressão logística simples. As variáveis com o valor
de p ≤ 0,20 foram incluídas no modelo de regressão logística múltiplo. A seleção das variáveis foi
realizada pelo método passo a passo (stepwise)
com eliminação retrógrada de variáveis. Apenas
as variáveis com o valor de p ≤ 0,05 permaneceram no modelo final. Foram estimados odds
ratio (OR) e seus respectivos intervalos de 95% de
confiança (IC95%). Às categorias de referência,
atribuiu-se OR de 1,00.
Aspectos éticos
Este projeto está inserido em um projeto maior
intitulado Avaliação dos Programas de Tuberculose nos Municípios Prioritários do Maranhão.
Em cumprimento aos requisitos exigidos pela
Resolução no 196/96, do Conselho Nacional de
Saúde, foi apreciado e aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão sob o parecer
240/11 e protocolo no 003606/2011-60.

Resultados
Entre de janeiro de 2001 a dezembro de 2010,
o total de casos novos de tuberculose bacilífera
no Estado do Maranhão foi 2.850; desses, 2.590
(90,9%) casos tiveram como situação de encerramento a cura, e 260 (9,1%) casos o abandono.
Em média, o abandono do tratamento ocorreu
aos 2,93 ± 1,62 mês, e a mediana situou-se em
três meses.
Entre os casos que se curaram, a maioria era
do sexo masculino (59,5%), de cor não branca
(82,5%), na faixa etária de 20-39 anos (45,9%),
tinham de 1-8 anos de estudo (57,9%), não realizaram exame para HIV (63,9%), não eram dependentes de álcool (93,5%), não eram diabéticos
(93,1%), não eram portadores de doença mental
(98,4%) e nem possuíam outras doenças (94,2%)
(Tabela 1).
Entre os casos de abandono, a maioria era
do sexo masculino (68,5%), de cor não branca
(86,5%), na faixa etária de 20-39 anos (55%), tinham de 1-8 anos de estudo (70%), não realizaram exame para HIV (63,1%), não eram dependentes de álcool (83,8%), não eram diabéticos
(96,5%), não eram portadores de doença mental
(96,5%) e nem possuíam outras doenças (92,7%).
Dentre as outras doenças estavam a cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), câncer
e infecções respiratórias agudas, perfazendo um
percentual de 7,3% entre os casos de abandono
(Tabela 1).
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Tabela 1
Análise descritiva dos casos de tuberculose pulmonar que tiveram como situação de encerramento alta por cura ou
abandono, no período de 2001 a 2010. São Luís, Maranhão, Brasil, 2013.
Variáveis

Situação de encerramento
Cura (n = 2.590)

Abandono (n = 260)

n

%

n

%

Feminino

1.048

Masculino

1.542

40,5

82

31,5

59,5

178

68,5

Sexo

Faixa etária (anos)
≤ 19

257

9,9

20

7,7

20-39

1.188

45,9

143

55,0

40-59

703

27,1

67

25,8

≥ 60

442

17,1

30

11,5

Cor
Branca
Não branca

453

17,5

35

13,5

2.137

82,5

225

86,5

Escolaridade (anos)
436

16,8

39

15,0

1-8

Analfabeto

1.499

57,9

182

70,0

>8

655

25,3

39

15,0

Não

855

33,0

91

35,0

Sim

81

3,1

5

1,9

1.654

63,9

164

63,1

Não

2.421

93,5

218

83,8

Sim

169

6,5

42

16,2

Não

2.412

93,1

251

96,5

Sim

178

6,9

9

3,5

Não

2.549

98,4

251

96,5

Sim

41

1,6

9

3,5

Não

2.441

94,2

241

92,7

Sim

149

5,8

19

7,3

HIV

Não realizado
Alcoolismo

Diabetes

Doença mental

Outros doenças *

* Cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), câncer e infecções respiratórias agudas.

Na análise bruta, observou-se que o sexo
masculino (p = 0,005), a faixa etária de 20-39
anos (p = 0,006), a escolaridade de 1-8 anos de
estudo (p ≤ 0,001), alcoolismo (p ≤ 0,001), diabetes (p = 0,038) e doença mental (p = 0,032) apresentaram-se associados ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar. O portador de
diabetes se apresentou como fator de proteção
(OR = 0,48; IC95%: 0,24-0,96; p = 0,038) ao abandono (Tabela 2).
Verificou-se que, após o ajuste do modelo,
somente faixa etária de 20-39 anos (p = 0,002), a
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escolaridade de 1-8 anos (p ≤ 0,001) e analfabetismo (p = 0,041), alcoolismo (p ≤ 0,001) e doença
mental (p = 0,047) mantiveram-se associados ao
abandono do tratamento da tuberculose pulmonar (Tabela 3).

Discussão
Os resultados do presente estudo apontaram a
faixa etária de 20-39 anos, a baixa escolaridade,
o alcoolismo e a doença mental como fatores as-
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Tabela 2
Análise bruta dos casos de abandono do tratamento da tuberculose pulmonar, no período de 2001 a 2010. São Luís,
Maranhão, Brasil, 2013.
Variáveis

Abandono (%)

OR (IC95%)

Valor de p

Sexo
Feminino

7,2

1,00

Masculino

10,3

1,47 (1,12-1,93)

0,005

Faixa etária (anos)
≥ 60

6,3

1,00

40-59

8,7

1,40 (0,89-2,19)

0,136

20-39

10,8

1,77 (1,17-2,66)

0,006

≤ 19

7,2

1,14 (0,63-2,06)

0,648

Cor
Branca

7,2

1,00

Não branca

9,5

1,16 (0,97-1,40)

0,101

Escolaridade
>8

5,6

1,00

1-8

10,8

2,03 (1,42-2,91)

< 0,001

Analfabeto

8,2

1,50 (0,94-2,37)

0,083

HIV
Não

9,7

1,00

Sim

5,9

0,57 (0,22-1,46)

0,250

Não realizado

9,1

0,93 (0,71-1,21)

0,606

Alcoolismo
Não

8,2

1,00

Sim

19,9

2,75 (1,91-3,97)

< 0,001

Diabetes
Não

9,4

1,00

Sim

4,8

0,48 (0,24-0,96)

0,038

Doença mental
Não

8,9

1,00

Sim

18,0

2,22 (1,07-4.63)

0,032

Outras doenças *
Não

8,9

1,00

Sim

11,3

1,29 (0,78-2,11)

0,311

IC95%: intervalo de 95% de confiança; OR: odds ratio.
* Cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), câncer e infecções respiratórias agudas.
Nota: os fatores associados ao abandono foram identificados pelo modelo de regressão logística.

sociados ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar no Maranhão. Encontrou-se,
também, um alto percentual de casos de abandono (9,1%) no estado. Convém ressaltar que por
se tratar de um estudo transversal, optou-se pelo
uso da razão de chances (OR) devido à prevalência dos casos de abandono ao tratamento ser
inferior a 10%, porque a OR tende a superestimar
as associações e a produzir falsos positivos quando a prevalência do evento for alta (usualmente
acima de 10%).

No Brasil, a taxa média de abandono do tratamento se situou em 12%, em 2003 15, porém
existem diferenças regionais, variando de 6,4%
em João Pessoa (Paraíba), 10,3% em São Paulo e
13% em Manaus (Amazonas) 16 a 18,7% em Porto
Alegre (Rio Grande do Sul). O Ministério da Saúde 4 preconiza que as taxas de abandono sejam
inferiores a 5% ao ano. Em decorrência desse
abandono, estima-se que haverá o aumento de
contágio, dos custos de tratamento, da morbimortalidade e da resistência às drogas.
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Tabela 3
Análise ajustada dos fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar, no período de 2001 a 2010.
São Luís, Maranhão, Brasil, 2013.
Variáveis

OR

IC95%

Valor de p

0,95-1,68

0,097

Sexo
Feminino

1,00

Masculino

1,27

Faixa etária (anos)
≥ 60

1,00

40-59

1,35

0,85-2,14

0,202

20-39

1,51

1,15-1,97

0,002

≤ 19

1,20

0,65-2,22

0,552

0,89-1,33

0,393

Cor
Branca

1,00

Não branca

1,08

Escolaridade (anos)
>8

1,00

1-8

2,05

1,43-2,95

< 0,001

Analfabeto

1,64

1,02-2,65

0,041

1,75-3,67

< 0,001

0,25-1,06

0,075

1,01-4,57

0,047

0,65-1,82

0,745

Alcoolismo
Não

1,00

Sim

2,53

Diabetes
Não

1,00

Sim

0,52

Doença mental
Não

1,00

Sim

2,14

Outras doenças
Não

1,00

Sim

1,08

IC95%: intervalo de 95% de confiança; OR: odds ratio.
* Cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), câncer e infecções respiratórias agudas.

Segundo dados do SINAN 17, São Luís, capital do Maranhão, possui o maior percentual de
abandono do estado. Tal fato talvez seja por ser
a cidade mais populosa e sediar o único centro de referência do estado, e vários pacientes
iniciam o tratamento na capital e retornam a
seu município de residência sem comunicar ao
serviço de saúde, o que, por sua vez, sem busca
ativa dos faltosos os casos podem ser encerrados como abandono do tratamento, gerando
duplicidades.
Os fatores associados ao abandono são diversos e complexos, cujas dificuldades podem tanto
estar relacionadas ao usuário quanto ao tratamento em si, e à própria operacionalização da
assistência de saúde 12. Nesse contexto, o diálogo
e o foco na relação profissional-paciente podem
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se apresentar como recursos transformativos das
práticas de cuidado e autocuidado, possibilitando a construção de ações numa perspectiva mais
integral e corresponsável 18.
O abandono ocorreu, em média, aos 2,93 ±
1,62 mês no presente estudo. Pode-se constatar
que houve casos (8,4%) em que o paciente não
compareceu ao primeiro retorno, em trinta dias,
evidenciando a importância de adotar medidas
que possam reduzir o abandono desde o princípio do tratamento. Ferreira et al. 19 também encontraram que a maioria dos pacientes desiste
do tratamento ainda no seu início, em média aos
2,7 meses de tratamento. Alguns autores 15,20 associam o abandono à época em que os sinais e
sintomas desaparecem. Essa melhora clínica nos
primeiros meses de tratamento induz o paciente
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a se autodeterminar curado, levando-o muitas
vezes ao abandono do tratamento.
A faixa etária em que ocorreu maior percentual de abandono foi a de 20-39 anos, semelhantes aos do estudo de Mascarenhas et al. 21, no
qual a maior incidência se deu na faixa etária
de 21-40 anos. Paixão & Gontijo 2 também encontraram em seu estudo um alto percentual de
adultos jovens, indicando a ocorrência de transmissão recente, diferindo esse padrão epidemiológico do encontrado em países onde a doença
está mais controlada nessa faixa etária, sendo a
população idosa a mais afetada em decorrência
da exposição do passado. Merece atenção maior
essa classe produtiva e trabalhadora, com maior
representação entre adultos jovens, pois, quando
afetados pela tuberculose, afastam-se do trabalho, ou mesmo morrem prematuramente.
Segundo o Ministério da Saúde 22, os grupos
etários com maior predomínio de casos são indivíduos economicamente ativos (15-54 anos).
Essa situação pode estar relacionada ao estilo
de vida dessa população, que normalmente faz
uso de bebidas alcoólicas e possuem horários irregulares para alimentação, fatores que podem
contribuir para a interrupção do tratamento.
Também a relação profissional-paciente, o preconceito, a não aceitação da doença associados
com a predominância de adultos jovens, baixa
escolaridade e usuários de álcool podem contribuir para essa alta taxa de abandono.
A baixa escolaridade e o analfabetismo, juntos, perfazem 85% dos casos, apresentando-se
associados com o abandono do tratamento. O
estudo de Campani et al. 9, em Porto Alegre, demonstrou resultados semelhantes: quase 75,9%
dos casos tinham 7 anos ou menos de estudo.
No estudo de Natal et al. 23 (89,7%) e de Severo
et al. 24, em São Paulo, o resultado foi de 77,8%.
Fonseca et al. 25 descrevem que a escolaridade tem sido apontada como o melhor dentre
os indicadores utilizados para mensurar o nível
socioeconômico, justamente por ser fácil de ser
obtido e ter uma grande importância como determinante de saúde, manifestando-se na percepção e capacidade de entendimento das informações e problemas de saúde; adoção de estilo
de vida saudáveis; no consumo e utilização dos
serviços de saúde e na adesão aos procedimentos terapêuticos. Nessa perspectiva, o baixo nível
de escolaridade é o reflexo de um conjunto de
condições socioeconômicas precárias, que aumentam a vulnerabilidade à tuberculose e estão
diretamente associados à fraca adesão e resultados negativos ao tratamento 26,27,28,29.
Mendes & Fensterseifer 30 afirmam que o
alcoolismo associado à tuberculose pode interferir de maneira significante no abandono

do tratamento. A tuberculose apresenta pior
prognóstico em indivíduos etilistas, bem como
aumenta a chance de desenvolver efeitos colaterais e alto risco para hepatoxicidade 31. Por
outro lado, Albuquerque et al. 32 demonstraram
que o abandono ocorre com maior frequência
entre os dependentes de álcool, e no estudo de
Bergel & Gouveia 33, os pacientes apresentaram
uma probabilidade quase quatro vezes maior de
abandonar o tratamento quando eram dependentes do álcool.
Essa característica serve de alerta e impõe
à assistência prestada uma ótica diferenciada
porque o alcoolismo, segundo a literatura, é um
dos fatores que predispõe o regime terapêutico a
resultados desfavoráveis, tornando o indivíduo
mais vulnerável a comprometer e abandonar o
tratamento em função da bebida 34.
Outro agravo que se mostrou associado foi o
portador de doença mental. Este fato pode estar
relacionado aos pais ou responsáveis como cuidadores. Sabemos que não há serviços na comunidade suficientes e disponíveis que consigam
dar conta da demanda de portadores de transtorno mental e seus familiares com efetividade.
Sabemos, também, que a ocorrência de doença
de longa duração, como a doença mental e tuberculose, ativa uma série de respostas nas pessoas
de seu grupo social, especialmente entre aquelas
do convívio familiar.
Os familiares de portadores de doença mental que procuram ajuda e suporte dos serviços de
saúde apresentam demandas das mais variadas
ordens, dentre elas, a dificuldade para lidarem
com as situações de crise vividas, com os conflitos familiares, pelas dificuldades materiais da
vida cotidiana, pelas complexidades do relacionamento com o doente mental, sua expectativa
frustrada de cura, bem como pelo desconhecimento da doença propriamente dita 35.
É importante ressaltar o alto percentual
(63,7%) de indivíduos que não realizaram o teste anti-HIV, mesmo sendo estabelecida a recomendação do Ministério da Saúde para a realização do teste anti-HIV nos programas de tuberculose. Estima-se, no Brasil, que embora a oferta
do teste anti-HIV seja de aproximadamente 70%,
apenas 50% dos indivíduos têm acesso ao resultado em momento oportuno; dentre esses há
uma prevalência de positividade de 15%. Além
disso, a tuberculose é a maior causa de morte
entre pessoas vivendo com HIV, sendo a taxa de
óbito na coinfecção de 20% 4.
O portador de diabetes, na análise bruta,
apresentou-se como fator protetor ao abandono. Talvez seja porque o indivíduo portador de
duas enfermidades procure com mais frequência
o serviço de saúde; consequentemente, medidas
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de prevenção e controle deverão ser mais intensificadas. Entretanto, Seiscento 36 relata que portadores de diabetes apresentam maior risco de
desenvolver a tuberculose, uma vez que a hiperglicemia e a diminuição da insulina interferem
com a resposta imunológica e aumentam a suscetibilidade à infecção, e Coker et al. 37 evidenciaram que um paciente diabético apresenta o risco
de 2,44 a 8,33 vezes de desenvolver a tuberculose,
bem como desenvolver mais resistência às drogas tuberculostáticas 38.
Uma das dificuldades encontradas neste estudo foi falta e inconsistências de informações,
particularmente as que se referem aos agravos
associados à tuberculose, o que gerou um expressivo número de variáveis sem informações,
limitando a análise dos dados. Não foi possível
estudar a variável relacionada à ocupação, por
exemplo, por não conter informações na maioria
dos registros.
Os dados dos casos não preenchidos foram
entendidos como resultado de uma atividade de
rotina nos serviços de saúde que, apesar dos esforços da vigilância epidemiológica dos municípios, ainda não é realizado eficazmente. As informações disponibilizadas indicam a necessidade

de melhor qualificação, o que pode ser melhorado pela capacitação dos profissionais envolvidos
e pelo estabelecimento de uma busca periódica
dos possíveis erros.
Apesar das limitações apontadas, os resultados do estudo permitiram um diagnóstico da
situação de abandono do tratamento da tuberculose no Estado do Maranhão, possibilitando,
assim, a identificação dos fatores associados.
Espera-se contribuir no planejamento das ações
em saúde e na definição de um plano estadual de
gestão mais próximo da realidade epidemiológica e social do estado.

Conclusões
Encontrou-se uma alta taxa de abandono do tratamento para tuberculose no Estado do Maranhão (9,1%). Os jovens com baixa escolaridade,
usuários de álcool e portadores de doença mental podem estar contribuindo para tal aumento.
Há de se adotar estratégias especiais de acompanhamento dessa clientela, buscando reduzir essa
taxa de abandono.
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