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RESUMO 

 

Apesar de todos os avanços científicos, a tuberculose permanece na actualidade como a 

principal causa de morte por uma doença infecciosa curável. A resistência aos antibacilares 

constitui a maior ameaça ao controlo da doença, revelando-se ser um importante problema 

de saúde pública.  

Em 2010 a Organização Mundial de Saúde estimou a existência de 650.000 casos de 

tuberculose multirresistente (TBMR) a nível mundial. Estes doentes são resistentes aos dois 

fármacos mais eficazes no tratamento da tuberculose: isoniazida e rifampicina. 

Na Europa em 2009, 14,6% dos casos notificados de tuberculose apresentaram resistência 

a pelo menos um dos antibacilares de primeira linha (rifampicina, isoniazida, etambutol e 

estreptomocina), sendo que 5,3% de todos os casos de tuberculose registados 

corresponderam a casos de TBMR. 

Em Portugal, de todos os casos de doença notificados em 2009, 13,8% corresponderam a 

casos de resistência a pelo menos um dos antibacilares de primeira linha. No mesmo ano, a 

proporção global de TBMR foi de 1,5%. Apesar da incidência de TBMR em Portugal ser 

comparável com a mediana europeia, a proporção da forma mais grave de resistência 

(tuberculose extensivamente resistente) é elevada (32%) quando comparada com a 

proporção europeia (7%). 

Estudos internacionais têm vindo a identificar vários factores de risco para o 

desenvolvimento de resistências aos antibacilares. Os estudos epidemiológicos realizados 

até ao momento concluíram que regimes terapêuticos inadequados ou com falhas na sua 

administração são importantes factores de risco para a ocorrência de resistências mas, não 

se demonstrou associação consistente com determinadas características individuais que 

parecem potenciar a resistência. 

Apesar de em Portugal, a resistência aos antibacilares ser uma prioridade no Programa 

Nacional de Luta Contra a Tuberculose, existem poucos estudos que abordem esta 

temática. As especificidades de cada país podem influenciar a ocorrência de resistências 

aos antibacilares pelo que, o conhecimento dos factores de risco é preponderante para a 

prevenção da ocorrência de resistências. 
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O objectivo da presente dissertação foi identificar os factores de risco para a resistência aos 

antibacilares na região Norte de Portugal através da realização dos seguintes objectivos 

específicos: 

1. Caracterizar a resistência aos antibacilares na região Norte de Portugal. 

2.  Analisar a relação entre os possíveis factores de risco e a ocorrência de resistência 

aos antibacilares de primeira linha. 

Artigo: Factores de risco para a resistência aos antibacilares no Norte de Portugal 

Este artigo compreende um estudo caso-controlo retrospectivo. Foram analisados os dados 

clínicos e os perfis de susceptibilidade aos antibacilares de primeira linha de todos os casos 

de tuberculose, diagnosticados entre 31 de Março de 2009 e 1 de Abril de 2010. O estudo 

compara 119 doentes com qualquer tipo de resistência aos antibacilares de primeira linha 

(casos) com 238 doentes com tuberculose sensível aos antibacilares de primeira linha 

(controlos). Cada caso foi emparelhado com dois controlos segundo a faixa etária.  

Os casos e controlos foram identificados na base regional dos perfis de susceptibilidade aos 

antibacilares. Todos os controlos foram seleccionados aleatoriamente e corresponderam a 

indivíduos que já tinham terminado o tratamento. As características demográficas e os 

potenciais factores de risco de cada doente foram obtidos por rotina, aquando da admissão 

nos Centros de Diagnóstico Pneumológico. Esta informação é recolhida através de um 

formulário estruturado e registada na base de dados nacional do Sistema de Vigilância da 

Tuberculose (SVIG-TB).  

Foram calculados odds ratio (OR) e respectivos intervalos de confiança a 95% (IC 95%) por 

regressão logística condicional para quantificar a associação entre a resistência aos 

antibacilares e os potenciais factores de risco. 

A investigação evidenciou que durante o período em estudo, 14,6% de todos os doentes 

notificados com tuberculose apresentaram resistência a um ou mais fármacos de primeira 

linha, sendo que a TBMR foi observada em 8,4% dos indivíduos. Os resultados do estudo 

demonstraram que os factores de risco para a resistência aos antibacilares foram a 

utilização de drogas endovenosas (OR ajustado: 4, 77, 95% IC: 1,24-18,32), a presença de 

diabetes mellitus (OR:3,54, 95% IC: 1,45-8,66) e história de tratamento anterior à 

tuberculose (OR: 2,48, 95% IC: 1,12-5,49).  
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O conhecimento dos preditores clínicos para a resistência aos antibacilares poderá permitir 

a identificação precoce dos casos em risco bem como proporcionar uma supervisão de 

forma mais intensa do tratamento nestes indivíduos. Desta forma, constitui uma importante 

ferramenta para a prevenção de futuros casos contribuindo para o controlo da doença. 

  


