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O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é um dos pilares da estratégia
Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS), que visa garantir a adesão ao
tratamento por meio da supervisão diária da ingesta medicamentosa do portador
de tuberculose (TB) desde o início, a fim de garantir a adesão, e
consequentemente, a cura como desfecho (BRASIL, 2011). Neste sentido, este
estudo buscou analisar o perfil dos portadores de TB sob o regime do TDO no
município de Porto Velho – RO, no período de 2010 a 2014. Trata-se de um
estudo epidemiológico descritivo, do tipo transversal e abordagem quantitativa.
Foram utilizados os registros dos portadores de TB notificados no Sistema de
Notificação de Agravos Nacional (SINAN) e que estavam sob o regime do TDO no
município selecionado. Foram levantadas as variáveis sociodemográficas e
clínicas, posteriormente analisadas por meio de estatística descritiva, após
atender os preceitos éticos. Durante o período do estudo, 2.148 casos de TB
foram notificados, destes apenas 334 foram submetidos ao TDO, contabilizando
15,5% deste total. A média de idade dos portadores de TB foi de 36,8 anos,
sendo a maioria do sexo masculino (68,2%), cor/ raça parda (75,4%), ensino
fundamental incompleto (52,1%), caso novo (71,5%) e forma clínica pulmonar
(88,3%). Além disso, não possuíam outros agravos, tais como HIV (54,2%) e
diabetes (87,4%), bem como não faziam uso de álcool (77,2%). Em relação ao
desfecho, verificou-se baixa taxa de cura (59,5%) e elevada para o abandono
(22,7%). Ao mesmo tempo, 14,7% foram transferidos, 1,7% a óbito por TB e
0,89% por NTB. Diante dos resultados, o perfil dos portadores de TB encontrado
corrobora com os achados da literatura. Entretanto, considera-se que a baixa
cobertura do TDO contribui diretamente nos desfechos desfavoráveis.
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