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RESUMO

A tuberculose (TB) é a principal causa de óbito por doença infectocontagiosa por único agente. O Brasil está entre os 22 países responsáveis por 
80% do total de casos da doença em todo o mundo e a Bahia configura-se como a 4ª capital brasileira em número absoluto da doença. O núcleo 
familiar desempenha papel importante como suporte no enfrentamento da doença e na conclusão do seu tratamento. Portanto, avaliar a 
concepção de qualidade de vida dos pacientes, relacionada às suas relações familiares, ajuda-nos a compreender determinados comportamento. 
Nosso objetivo é avaliar quantitativamente a influência das relações familiares e a percepção de qualidade de vida dos pacientes no processo de 
adesão ou abandono do tratamento anti-TB. Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionários WHOQOL e APAGAR em pacientes 
com TB pulmonar recém diagnosticados. Foram entrevistados 14 pacientes nas duas unidades de referência no tratamento da doença em 
Salvador, Bahia. Todos os pacientes  (n=7, 100%) atendidos unidade A afirmaram que tem uma boa relação com seus familiares. Enquanto que 
entre os pacientes atendidos pela unidade B apenas 4 (n=7, 57%) afirmaram ter boa relação familiar. As percepções sobre qualidade de vida 
foram analisadas pelos respectivos domínios do WHOQOL e já no primeiro domínio (físico) a incapacidade pela dor e a dependência de 
tratamento são apontados como fatores que mais afetam a qualidade de vida dos pacientes atendidos em ambas as unidades. Dentre os aspectos 
analisados pelo segundo domínio (psicológico) a ocorrência de pensamentos negativos apresentou divergência entre os pacientes por unidade, 
haja vista que esse fenômeno foi citado por 5 (n=7, 71%) pacientes da unidade A e relatado em apenas 1 paciente (n=7, 14%) da unidade B. No 
domínio das relações pessoais (domínio 3) observou satisfação dos pacientes em relação à sua auto-estima, e com sua capacidade de trabalhar. Já 
no domínio 4 (meio ambiente) houve relevante satisfação no que se refere aos serviços prestados em ambas as unidades de saúde. Em 
contrapartida, todos pacientes consideraram que o ambiente onde convivem não tem qualidade boa. Questões de ordem burocráticas atrasaram 
o início da coleta, além disso a proposta de descentralização no atendimento dos pacientes TB impactou drasticamente no quantitativo de 
pacientes com o perfil requisitado nesse projeto. Todavia, nossas observações são relevantes pois sugerem que os serviços oferecidos pelas 
unidades de saúde estão ocorrendo adequadamente e que, até o momento, os pacientes contam com apoio de familiares e amigos, algo 
imprescindível para a completude no tratamento. Chamamos atenção para o relato de pensamentos negativos feitos por alguns pacientes, em 
especial sobre sua etiologia que pode está associada ao estigma da doença ou pela presença de comorbidade como depressão, portanto precisa 
ser reanalisada. A percepção da baixa qualidade do ambiente descrita pelos pacientes corrobora com a literatura, no sentido de que a 
tuberculose tem associação com condições precárias de habitação. Adicionalmente as características do ambientes e a forma como o paciente se 
enxerga em seu contexto de vida também influenciam em seu processo de cura. Esse trabalho nos sugere a forma como as percepções dos 
pacientes podem nortear as tomadas de atitude a fim de obter índices melhores no enfretamento da TB no estado da Bahia. Análise mais 
abrangente e com abordagem qualitativa sobre a qualidade de vida e do contexto familiar desses pacientes será realizada para melhor 
entendermos como a relação familiar e a percepção da qualidade de vida do paciente interfere em seu desfecho clinico.
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