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A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta cerca de 
9,6 milhões de pessoas, com 1,5 milhões de óbitos no mundo. No Brasil, 1.027 
casos de tuberculose multidroga resistente (TB-MDR) foram registrados em 
2015, segundo dados do Ministério da Saúde (MS). Com o surgimento da 
resistência medicamentosa somada aos quadros de co-infecção TB/HIV, o 
potencial de gravidade é ainda maior. O objetivo do presente estudo foi 
descrever o perfil de sensibilidade às drogas anti-TB de pacientes sintomáticos 
respiratórios com cultura líquida positiva para Mycobacterium tuberculosis 
atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-
HVD), Manaus, Amazonas. Tratou-se de um inquérito descritivo realizado entre 
agosto de 2015 a maio de 2016. Amostras de pacientes sintomáticos 
respiratórios com cultura positiva para TB foram caracterizadas quanto ao perfil 
de sensibilidade por meio da metodologia BACTEC MGIT 960 SIRE Kit.   No 
período de estudo, 99 casos suspeitos de tuberculose tiveram cultura positiva 
para Mtb. A média de idade foi de 38 anos e a maioria dos casos ocorreu no 
sexo masculino (78%). A co-infecção TB/HIV foi confirmada em 73% (73/99) 
dos casos, sendo 80% em homens. Desse universo, teste de sensibilidade aos 
tuberculostáticos foi realizado em 58 (58,5%) isolados. Destes isolados, 10,3% 
(6/58) apresentaram resistência bacteriana, sendo 66% (4/6) monorresistência 
e 33% (2/6) multidroga resistência (ambos isolados resistentes a rifampicina, 
isoniazida e estreptomicina). Dos seis casos caracterizados como resistentes, 
quatro foram de indivíduos em retratamento por abandono, um paciente por 
recidiva e um caso de resistência primária. A melhora clínica foi notificada em 
dois (33%) dos casos e piora de quadro em quatro (66%) em esquema de 
tratamento básico. Observamos altas proporções de resistência às drogas  
anti-TB quando comparadas a outras regiões do Brasil e da América Latina. 
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