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RESUMO

A tuberculose é a principal causa de morte causada por um único patógeno no mundo. No Brasil são registrados em média 73 mil casos novos e 
4.500 óbitos por tuberculose anualmente. O estado do Amazonas apresenta a maior taxa de incidência do país e a capital Manaus concentra 70% 
dos casos de TB registrados no estado. As ações estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose estão centradas 
principalmente na detecção e tratamento oportuno das pessoas com tuberculose, com a finalidade de bloquear a cadeia de transmissão da 
doença. Em Manaus, apesar dos esforços para descentralização dos serviços de diagnóstico e tratamento da TB para as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), ainda se observa uma elevada proporção de desfechos indesejáveis entre os indivíduos diagnosticados com a doença, como falência 
e abandono de tratamento e óbitos. Diversos fatores socioeconômicos, como renda, escolaridade, local e condições de moradia podem 
determinar o sucesso ou não do tratamento da tuberculose. O controle dessa endemia depende da superação de problemas relacionados à 
diminuição das iniquidades sociais, à ampliação da cobertura e do acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento da doença. Objetivo: Este 
estudo tem como objetivo identificar os fatores de risco relacionados ao desfecho desfavorável (óbito, abandono e falência de tratamento) em 
pacientes diagnosticados com TB, nos anos 2014 a 2017, no estado do Amazonas. Métodos: O presente projeto propõe a realização de um estudo 
transversal envolvendo todos os casos novos de TB pulmonar registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e óbitos 
por TB notificados no Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM). A população de estudo constitui-se dos indivíduos residentes no estado do 
Amazonas, diagnosticados com tuberculose no período de 1º. de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017. Serão analisados aproximadamente 
12.000 registros de casos novos de tuberculose pulmonar. Os fatores de risco para cada um dos três desfechos (falha no tratamento, abandono e 
óbito) serão analisados separadamente e em conjunto (todos os 3 desfechos juntos) usando modelo de regressão logística. Variáveis que 
apresentarem associação com p-valor maior que 0,2 com o desfecho no modelo univariado serão selecionadas para análise no modelo de 
regressão multinível. Serão calculadas a razão de chances brutas e ajustadas e intervalos de confiança de 95%. Para realização das análises será 
utilizado o pacote estatístico STATA (v.13) e para análise espacial será utilizado o aplicativo QGIS (v.2.10). As variáveis de estudo são: relativas aos 
casos de TB (sexo, idade, escolaridade, raça/cor, tratamento prévio de TB, regime de tratamento, co-infecção HIV, situação de emprego, consumo 
de álcool, distância entre a residência e a unidade de saúde, indicação de tratamento diretamente observado); relativas às unidades de saúde de 
atendimento (natureza do serviço, tipo de estabelecimento, esfera administrativa), e relacionadas ao local de residência (índice de 
desenvolvimento humano municipal, índice de Gini de renda, renda per capita e densidade populacional do bairro). O projeto será submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) indicado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e seguirá todas as recomendações previstas na 
resolução MS/CNS 466/2012.A identificação dos fatores que interferem no sucesso do tratamento da TB pode favorecer diretamente o indivíduo 
diagnosticado com TB uma vez que fornece subsídios para a adoção de estratégias de manejo clínico dos pacientes com vista a aumentar a 
chances de cura e, também, favorece a população uma vez que permitirá a redução o número de indivíduos infecciosos na população e, 
consequentemente, do risco de transmissão da doença. Além disso, tais informações podem ser utilizadas para o planejamento de intervenções 
em saúde pública.
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