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RESUMO 

A tuberculose persiste como grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, sendo um dos maiores problemas para seu controle, o abandono do 

tratamento. Este estudo teve como objetivo descrever os principais fatores que 

influenciam ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar. Trata-se de 

uma revisão integrativa realizada em bases de dados: Scielo, Lilacs, Bireme e 

Google Acadêmico, empregando-se os seguintes descritores: tuberculose 

pulmonar, abandono do tratamento e enfermagem. Diante dos dados 

encontrados, entre o período de 2004 a 2015, percebeu-se diversas causas 

para o abandono do tratamento da tuberculose, entre eles, história de 

abandono e tratamento prévio da tuberculose, uso de álcool e outras drogas, 

baixa escolaridade, fatores de risco para HIV e coinfecção TB/HIV, sexo 

masculino, faixa etária entre 30 e 64 anos, melhora dos sintomas da doença 

com impressão de cura, entre outros. Este estudo possibilitou conhecer os 

principais fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose e 

serve de apoio aos serviços de saúde para o desenvolvimento de ações 

focalizadas nos mesmos, de forma a minimizar o abandono, contribuindo com a 

melhoria da saúde da população. 
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ABSTRACT 

Tuberculosis persists as a serious public health problem in Brazil and in the 

world, one of the greatest problems for its control, the abandonment of 

treatment. This study aimed to describe the main factors that influence the 

abandonment of pulmonary tuberculosis treatment. This is an integrative review 

of the literature in databases: Scielo, Lilacs, Bireme and Google Scholar, using 

the following key words: pulmonary tuberculosis, abandonment of treatment and 

nursing. Before the data found between the period 2004 to 2015, we see 

several reasons for the abandonment of tuberculosis treatment, between them, 

abandonment of history and prior treatment of tuberculosis, alcohol and other 

drugs, low education, risk factors HIV and TB / HIV, male, aged between 30 and 

64, improvement of disease symptoms with curing printing, among others. This 

study allowed us to know the main factors associated with abandonment of 

tuberculosis treatment and supports to health services for the development of 

targeted actions in them, in order to minimize abandonment, contributing to 

improving the health of the population. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é um 

dos 22 países que concentram 80% da carga mundial de tuberculose (TB). 

Nesse grupo de países, o Brasil ocupa a 16ª posição em relação ao número de 

casos novos e a 22ª posição em relação ao coeficiente de incidência (CI), 

prevalência e mortalidade (BRASIL, 2014). 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e 

transmissível.  Anualmente são notificados cerca de seis milhões de novos 

casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito, 

no Brasil, a tuberculose é sério problema da saúde pública, com profundas 

raízes sociais. (BRASIL, 2011). 

As formas de apresentação da tuberculose são variadas, podendo 

manifestar-se em vários focos no corpo humano, sendo que a mais comum é a 

forma pulmonar, uma doença grave, porém com possibilidade de cura em 
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quase 100% dos casos, desde que os princípios de seu tratamento sejam 

obedecidos (LOPES et al., 2015).  

Deste modo, a adesão ao tratamento pode ser baseada em abordagens 

individuais relacionados ao paciente ou fatores ambientais externos a eles, o 

que nos ajuda a compreender essas desigualdades, auxiliando no manejo da 

tuberculose, tornando o tratamento individualizado ainda mais eficaz (SOUZA, 

2009). 

O esquema terapêutico atualmente em uso é altamente efetivo — e 

fornecido gratuitamente — com capacidade para curar praticamente todos os 

casos. Porém, em uma grande parte dos indivíduos portadores de TB, a 

esperada cura não ocorre, sendo este ocasionado pelo uso irregular da 

medicação e o abandono do tratamento (SOUSA; SILVA, 2010). 

A aceitação dos portadores de TB ao tratamento é considerada um 

grande impedimento à eliminação desta doença. Abandonar o tratamento é 

considerado um dos mais graves problemas para o controle da tuberculose, 

porque permite que a fonte de infecção persista,aumentando assim, a 

mortalidade e as taxas de recidiva, além de facilitar o desenvolvimento de 

cepas de bacilos resistentes e aumentar tempo e o custo do tratamento 

(SANTIAGO; SANTOS, [s.d.]). 

O abandono ao tratamento da tuberculose é confirmado quando o 

indivíduo deixa de comparecer as consultas, após 30 dias da data agendada 

para seu retorno, após a sua última consulta, fazendo com que este tenha 

grandes possibilidades de agravar seu quando infeccioso, tornando-se de certa 

forma resistente aos medicamentos utilizados (BRASIL, 2002). 

Sendo assim, Lopes et al. (2015) afirmam 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, e 

que diversos fatores estão relacionados,sendo um obstáculo à adesão ao 

tratamento, levando os doentes a abandonarem nos primeiros meses. 

Assim, esta pesquisa se tornou relevante por permitir o aprendizado 

científico aprofundado, enfatizando a situação atual dos casos de TB pulmonar, 

permitindo a divulgação dessas informações e consequentemente promovendo 

o interesse em proporcionar uma assistência qualificada aos pacientes 

portadores de TB pulmonar e realizar práticas de educação em saúde sobre a 

temática abordada transmitindo conhecimento para população. Logo, o 
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presente estudo objetivou descrever os principais fatores que influenciam ao 

abandono do tratamento da tuberculose pulmonar. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, que segundo Chirinos e 

Meirelles (2011) é um método de pesquisa utilizado no âmbito da Prática 

Baseada em Evidências, que sistematiza e publica os resultados de uma 

pesquisa bibliográfica em saúde, os quais se tornam úteis na assistência à 

saúde, enfatizando a importância da pesquisa acadêmica na prática. 

Segundo Souza et al. (2010) são, de forma sucinta, seis fases do 

processo de elaboração da revisão integrativa: 

A 1ª fase consiste na elaboração da pergunta norteadora, que é a 

fase mais importante da revisão, pois determina quais serão os 

estudos incluídos, os meios adotados para a identificação e as 

informações coletadas de cada estudo selecionado. A 2ª fase refere à 

busca ou amostragem na literatura relacionada à fase anterior, a 

busca em base de dados deve ser ampla e diversificada, 

contemplando a procura em bases eletrônicas, busca manual em 

periódicos, entre outros. Na 3ª fase realiza a coleta de dados, seguida 

da 4ª fase, onde será feita a análise crítica dos estudos incluídos. A 

5ª fase refere à discussão dos resultados, nesta etapa, a partir da 

interpretação e síntese dos resultados, comparam-se os dados 

evidenciados na análise dos artigos ao referencial teórico. A última 

fase (6ª fase) menciona a apresentação da revisão integrativa, que 

deve ser clara e completa para permitir ao leitor avaliar criticamente 

os resultados (SOUZA et al., 2010, p.104-105). 

Para responder a questão norteadora ―quais os principais fatores que 

influenciam ao abandono do tratamento em pacientes portadores de 

tuberculose pulmonar?‖ realizou-se a busca de material nas bases de dados: 

Scielo, Lilacs, Bireme e Google Acadêmico, empregando-se os seguintes 

descritores: tuberculose pulmonar, abandono do tratamento e enfermagem. 

 Os critérios de inclusão definidos foram: textos disponíveis online na 

íntegra, com publicações a partir de 2004 a 2015, que estivessem em 

português e que apresentassem idéias claras, objetivos e fossem condizentes 

com o tema selecionado. Foram critérios de exclusão: artigos repetidos, artigos 

não acessíveis em texto completo, resenhas, artigos de opinião, artigos de 
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reflexão, artigos que não abordaram diretamente o tema deste estudo e artigos 

publicados fora do período de análise. 

 Inicialmente, a busca resultou em 82 estudos: 21 da base de dados 

Lilacs,22 das referências na base da Scielo, 14 da Bireme e 25 do Google 

Acadêmico. Após a leitura dos resumos, segundo pertinência e consistência do 

conteúdo, foram excluídos 72 artigos (20 da base de dados Lilacs,17 da Scielo, 

13 da Bireme e 22 do Google Acadêmico). Assim, após essa fase, iniciou-se a 

análise de dez estudos completos (Quadro 1). 

 

Quadro1: Distribuição dos artigos de acordo com a base de dados. 

BASE DE DADOS ENCONTRADOS EXCLUÍDOS INCLUÍDOS 

Bireme 14 13 1 

Google Acadêmico 25 22 3 

Lilacs 21 20 1 

Scielo 22 17 5 

 82 72 10 

Fonte: Dados de Pesquisa (2016). 

 

Para análise dos artigos foi elaborado um quadro contendo: título do 

artigo, base de dados, ano de publicação, tipo de estudo e fatores associados 

ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar. E os resultados foram 

discutidos e sustentados com outras literaturas pertinentes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao final da leitura e análise dos artigos, dez artigos científicos se 

enquadraram aos critérios respondendo a questão norteadora, sendo que 

destes, um artigo foi publicado em 2004, um em 2005, um em 2007, um em 

2008, dois em 2011, dois em 2013, um em 2014 e um em 2015, demonstrando 

que houve lacunas de publicações (Gráfico 1). 
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Gráfico 1:Distribuição dos artigos por ano de publicação levantados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de Pesquisa (2016). 

 

Analisando as características dos artigos com relação ao tipo de estudo, 

identificou-se que três eram estudos de caso-controle, dois de revisão 

integrativa da literatura, um de coorte histórica, um de transversal analítico, um 

de descritivo exploratório, um de descritivo explicativo e um bibliográfico 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2: Distribuição dos artigos por título, base de dados, ano,tipo de 

estudo e fatores associados ao abandono do tratamento. 

 

 

Título do Artigo 

 

Base de 

Dados 

 

Ano 

 

Tipo de 

Estudo 

Fatores 

Associados ao 

Abandono do 

Tratamento 

 

Perfil de casos de 

tuberculose 

notificados e fatores 

associados ao 

abandono, Belo 

Horizonte, MG 

Scielo 2007 Caso-

controle 

Uso de drogas e de 

bebidas alcoólicas; 

melhora clínica; 

desemprego 

Q
u
a
n
ti
d
a

d
e
 d

e
 p

u
b

lic
a
ç
õ
e
s
 

Ano de publicação 
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Abandono do 

tratamento da 

tuberculose pulmonar 

em Cuiabá - MT - 

Brasil 

Google 

Acadêmico 

2005 Coorte 

histórica 

Sexo masculino; 

tratamento não 

supervisionado; 

bom estado geral; 

baixa escolaridade; 

abandono prévio 

Fatores associados ao 

abandono do 

tratamento da 

tuberculose pulmonar 

no Maranhão, Brasil, 

no período de 2001 a 

2010 

Scielo 2014 Transversal 

analítico 

Faixa etária 20 – 

39 anos; baixa 

escolaridade; o 

alcoolismo; doença 

mental 

Fatores preditores 

para o abandono do 

tratamento da 

tuberculose pulmonar 

preconizado pelo 

Ministério da Saúde 

do Brasil na cidade de 

Porto Alegre (RS) 

Lilacs 2011 Caso-

controle 

Alcoolismo; a 

coinfecção Tb/HIV; 

pacientes não 

residir com 

familiares; baixa 

escolaridade 

Fatores associados ao 

abandono do 

tratamento da 

tuberculose pulmonar: 

uma revisão 

integrativa 

Bireme 2013 Revisão 

integrativa 

da literatura 

Uso de álcool e 

outras drogas; 

baixa escolaridade; 

melhora dos 

sintomas clínicos; 

coinfecção Tb/HIV; 

sexo masculino; 

faixa etária 30 – 64 

anos 

Fatores de adesão e 

risco de abandono ao 

tratamento da 

tuberculose no 

município de 

Parnaíba-PI 

Google 

Acadêmico 

2015 Descritivo 

exploratório 

Uso de álcool e 

outras drogas; 

reações adversas; 

melhora 

significativa do 

quadro clínico; 

tempo prolongado 

ao tratamento 
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Produção bibliográfica 

sobre adesão/não 

adesão de pessoas ao 

tratamento de saúde 

Google 

Acadêmico 

2008 Bibliográfico Uso de álcool e 

outras drogas; sexo 

masculino; melhora 

dos sintomas 

clínicos 

Tuberculose: porque 

os pacientes 

abandonam o 

tratamento? 

Scielo 2004 Descritivo 

explicativo 

Sexo masculino; 

faixa etária acima 

de 50 anos; 

drogas; 

coinfecçãoTb/HIV; 

alcoolismo; 

tabagismo 

Fatores associados ao 

abandono do 

tratamento de 

tuberculose em 

indivíduos 

acompanhados em 

unidades de saúde de 

referência na cidade 

do Recife, Estado de 

Pernambuco, Brasil, 

entre 2005 e 2010 

Scielo 2013 Caso-

controle 

Sexo masculino; 

faixa etária 30 – 59 

anos; baixa 

escolaridade; 

coinfecção Tb/HIV; 

abandono prévio 

Fatores associados ao 

abandono do 

tratamento da 

tuberculose: uma 

revisão integrativa 

Scielo 2011 Revisão 

integrativa 

da literatura 

Melhora clínica; 

sexo masculino; 

faixa etária 30 a 64 

anos; baixa 

escolaridade; uso 

de drogas; 

coinfecção Tb/HIV 

 

Fonte: Dados de Pesquisa (2016). 

 

Diante dos dados encontrados, percebeu-se diversas causas para o 

abandono do tratamento da tuberculose, onde os fatores associados ao 

abandono, apontados pela literatura científica pesquisada, foram, em sua 

maioria, relacionados a aspectos sociais, biológicos, econômicos, culturais e 

psicossociais (Quadro 2). 
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A análise realizada de todos dos artigos estudados, permitiu a seleção 

de seis fatores prevalentes que influenciam ao abandono do tratamento da 

tuberculose pulmonar, entre eles, ouso de drogas e bebidas alcoólicas, sexo 

masculino, baixa escolaridade, melhora dos sintomas clínicos, faixa etária e 

coinfecção Tb/HIV. 

O uso de drogas e bebidas alcoólicas foi apontado como fator 

relacionado ao abandono em sete estudos. Tal achado está de acordo com 

Mendes e Fensterseifer (2004), onde afirmam que a bebida alcoólica associada 

a TB, tem grande prevalência e que é um dos grandes causadores do 

abandono ao tratamento. 

A tuberculose apresenta pior prognóstico em indivíduos etilistas, bem 

como aumenta a chance de desenvolver efeitos colaterais e alto risco para 

hepatoxicidade. Os casos de dependência de drogas, sem discriminação sobre 

o tipo de droga usada, apresentaram-se, em quase sua totalidade, associados 

ao alcoolismo, o que sugere uma sobreposição das variáveis, ambas com 

significância para o desfecho abandono (CAMPANI et al., 2001). 

A melhora nos sintomas também é considerado um fator importante para 

o abandono do tratamento, isso geralmente ocorre quando os pacientes 

sentem-se em bom estado geral e praticamente sem sintomas clínicos ao final 

do primeiro e no início do segundo mês de tratamento.A partir daí, a 

possibilidade de abandono ele,pois muitos deles pensam que já estão livres da 

doença, visto que não apresentam, mais sintomas(FERREIRA et al.,2005). 

Quanto à distribuição do abandono em relação ao sexo, no presente 

estudo a maior incidência de abandono dos pacientes ocorreu no sexo 

masculino, considerando o sexo masculino como preditor de abandono 

(REINERS et al., 2008), sendo apontado em seis estudos. 

Mendes e Fensterseifer (2004) consideram que entre homens e 

mulheres, observa-se que os homens, mais jovens solteiros e os separados, 

atendem pouco as indicações médicas, pois continuam seguindo seu estilo de 

vida acreditando que não possam enfraquecer com dores e com doenças, essa 

postura se deve à importância atribuída à imagem e à posição ideológica de 

homens que são livres e independentes.  

Em relação à faixa etária os estudos apontam uma divergência, onde 

cinco estudos indicam faixa etária entre 20 – 39 anos, 30 – 59 anos, 30 – 64 

anos e maiores de 50 anos. No Brasil, estas situações podem ser relacionadas 
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à própria distribuição da doença, que em geral, ocorre mais frequentemente na 

população em idade economicamente ativa (CHIRINOS & MEIRELLES, 2011). 

Paixão e Gontijo (2007) 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. Silva et al. (2014) destaca 

que 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.  

Silva et al. (2014) 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. 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. 

Os fatores de risco para o HIV, bem como a coinfecção TB/HIV 

aparecem como fator de risco em cinco estudos. Isto representa um dado 

preocupante, pois os doentes que tem este quadro de coinfecção, já 

manifestam, geralmente, um quadro mais grave da doença, devido à baixa na 

imunidade, impactando na sua qualidade de vida (LOPES et al., 2013). 

Os demais fatores associados ao abandono do tratamento foram o 

tratamento não supervisionado (FERREIRA et al., 2005), abandono 

prévio(FERREIRA et al., 2005; SILVA et al., 2013), doença mental (SILVA et 

al., 2014), pacientes não residir com familiares (CAMPANI et al. 2011), reações 

adversas e tempo prolongado ao tratamento (BRITO et al., 2015), tabagismo 

(MENDES & FENSTERSEIFER, 2004), desemprego (PAIXÃO & GONTIJO, 

2007). 

Ao iniciar o tratamento, a pessoa deve receber informação detalhada 

acerca de seu diagnóstico, método usado para chegar a ele, motivos de 

determinado tratamento, reações adversas potenciais, e consequências da 

irregularidade do tratamento, contribuindo assim, no planejamento das ações 

em saúde e na definição de um plano estadual de gestão mais próximo da 

realidade epidemiológica e social do estado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo demonstrou que os principais fatores que influenciam ao 

abandono do tratamento da tuberculose pulmonar são uso de drogas e bebidas 

alcoólicas, melhora dos sintomas clínicos, sexo masculino, baixa escolaridade, 

faixa etária e a coinfecção Tb/HIV. Foram citados também, em alguns estudos, 

outros fatores como o tratamento não supervisionado, abandono prévio, 

doença mental, pacientes não residir com familiares, reações adversas, tempo 

prolongado ao tratamento, tabagismo e desemprego. 

A enfermagem tem fundamental importância para a diminuição do 

abandono do tratamento da tuberculose, tendo um papel educativo, 

compreensivo, através da interação com o paciente, realizando a 

Sistematização de Assistência a Enfermagem (SAE), diminuindo assim a 

quebra do tratamento e a resistência farmacológica. 

Portanto, é necessário o desenvolvimento de pesquisas e de novos 

modelos de cuidado que considere, em seus enfoques, a horizontalidade nas 

relações entre profissionais e clientes, com diálogo e interação, estabelecendo 

cuidados que tragam melhores resultados para a compreensão e seguimento 

do tratamento. 
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