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RESUMO

O Presente estudo visa atentar a sociedade acerca da Tuberculose (TB), uma doença infectocontagiosa de bacilo alcool-acido resistente (BAAR) 
com grande prevalência no Brasil e no mundo. Em nível estadual,o Maranhão possui oito municípios priorizados segundo o Ministério da Saúde 
(MS), por apresentarem populações numerosas e carga bacilar elevada. A terapêutica implementada a base de rifampicina,isoniazida entre outros 
medicamentos, objetiva rápido declínio da carga bacteriana.No entanto,a TB apresenta elevado índice de abandono ao tratamento podendo 
acarretar em cepas mais resistentes aos fármacos. Além disso,a mesma continua sendo um grave problema de saúde pública especialmente em 
países em desenvolvimento, ocupando um lugar de destaque entre as principais doenças infectocontagiosas. No Brasil, desde maio de 2014 o MS 
adotou o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB), um teste automatizado,simples,rápido e de fácil execução nos laboratórios.O teste 
detecta concomitantemente o M. tuberculosis e a resistência à rifampicina  em aproximadamente 2 horas. Objetivo: O estudo teve como objetivo 
verificar a resistência à rifampicina por M. tuberculosis isolados de pacientes atendidos em um centro de saúde de referência em doenças 
infectocontagiosas de São Luís. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo,quantitativo realizado a partir da análise de dados notificados 
entre janeiro de 2016 a dezembro de 2018, no Livro de Registro de Baciloscopia e Cultura para Diagnóstico e Controle da Tuberculose Pulmonar 
do Centro de Saúde adotado. A coleta de dados foi pautada nas variáveis encontradas no referido livro de registro,onde foi possível verificar os 
resultados do Teste Rápido Molecular/TRM-TB (teste que detecta simultaneamente o DNA da bactéria e triagem de cepas resistentes à 
rifampicina) e carga bacteriana obtida das baciloscopias dos casos positivos para M. tuberculosis. Levou-se em consideração a classificação 
quanto a carga bacteriana nos casos positivos para tuberculose: MUITO BAIXO, BAIXO, MÉDIO, ALTO.O estudo utiliza dados secundários, 
respeitou-se os aspectos éticos segundo a Resolução 466/12 do CNS/MS. Resultados: No período do estudo, foram notificados do livro de 
registro, 8.703 casos com suspeita clínica de tuberculose. Desse total, 1509 (17,33%) foram positivos para a presença de M. tuberculosis, o ano 
que apresentou maior incidência de casos foi 2016 com 486 (32,20%) casos, seguidos dos anos 2017e2018 com 481 (31,87%) e 273 (18,09%)  
respectivamente. Diante da classificação das baciloscopias realizadas,detectou-se predominância de carga bacilifera MÉDIA em todos os anos 
analisados (2016,2017e 2018) apresentando respectivamente 186 (38,2%), 170 (35,3%) e 94 (34,4%) casos nessa categoria.Ao analisar o perfil de 
sensibilidade frente à rifampicina, observou-se que 3,11% dos casos positivos para TB, apresentaram resistência ao referido 
antibiótico.Analisando as taxas de resistência entre os anos avaliados, verificou-se que houve variação nos percentuais de resistência: em 2017 e 
2018 apresentaram 18 (3,7%) e 26 (9,5%) de resistência ao antibiótico em estudo, demonstrando uma progressão dos diagnósticos com padrão 
de resistência a rifampicina. Em relação ao ano de 2016 não houve diagnóstico de casos resistentes. Embora se tenha constatado percentuais 
baixos de resistência,tal fato merece atenção, pois, a progressão de casos com esse perfil mais patogênico, confere maior vulnerabilidade e risco 
de quadros clínicos mais difíceis de serem tratados. Conclusão:Diante dos dados pode-se evidenciar que existe um número relevante de casos de 
tuberculose nos anos analisados. Quanto a resistência a rifampicina, os dados indicam que existe uma progressão no número de casos com esse 
perfil,sendo necessário que se tomem medidas de educação em saúde visando informar a importância do tratamento correto e a grande 
problemática em torno do abandono do mesmo,considerado fator de risco aos casos de resistência.
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