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Atualmente estudos demonstram que os pacientes com diabetes mellitus (DM) 
possuem maior chance de desenvolver tuberculose (TB) ativa. Esses pacientes 
apresentam resposta ineficiente ao tratamento medicamentoso, tem maior 
frequência de recidivas, falência de tratamento e de desenvolvimento de 
resistência às drogas do tratamento da TB, o que contribui para o desfecho 
desfavorável do tratamento desses pacientes. O objetivo do estudo é descrever o 
perfil dos casos de tuberculose drogarresistente (TBDR) com DM no Brasil em 
2013 segundo informações clínicas, demográficas e encerramento. Estudo 
descritivo sobre o perfil dos casos de TBDR com DM que iniciaram o tratamento 
para TBDR em 2013 e foram notificados no Sistema de Informação de 
Tratamentos Especiais da Tuberculose (SITE-TB). Em 2013, foram notificados no 
SITE-TB 727 casos novos de TBDR, sendo que 82 (11%) tinham DM associada. 
Observou-se que 52% dos casos eram do sexo masculino, 33% tinham de 45 a 
54 anos, 54% eram negros, 39% estudaram de 4 a 7 anos. Quanto à forma 
clínica, 98% eram TB pulmonar. No que se refere ao padrão de resistência, 79% 
eram multirresistente e 15% monorresistentes, sendo que a maioria foi 
classificada como resistência adquirida (72%), 57% realizaram tratamento anterior 
para TB. As comorbidades mais frequentes foram uso abusivo de álcool (13%) e 
de tabaco (13%), 80% realizaram tratamento diretamente observado (TDO), mas 
apenas 65% evoluíram para a cura, enquanto 16% abandonaram o tratamento e 
4% foram a óbito. Apesar do elevado percentual de TDO nesse grupo, ocorreram 
muitos abandonos e consequentemente óbitos. Uma vez que a presença de DM 
em pacientes com TB é um fator que favorece o desenvolvimento de resistência e 
esta última apresenta maior frequência de desfechos desfavoráveis. Os serviços 
de saúde devem desenvolver estratégias de acompanhamento diferenciadas para 
esses pacientes. 
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