
INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é uma doença curável, porém os esforços atuais para encontrar, 

tratar e curar todos os  que ficam doentes não são suficientes. Cerca de 3 milhões de 

pessoas (1 em cada 3 acometidos com TB) não são detectados pelo sistema de saúde. Os 

avanços em enfrentar TB resistente a multiplas drogas (TBMR) tem sido muito lentos, 75% 

dos casos de TBMR ainda permanecem sem diagnóstico. O conceito de tuberculose 

multirresistente baseia-se na identificação de Mycobacterium tuberculosis resistente in 

vitro a, pelo menos, rifampicina e isoniazida, os dois principais medicamentos utilizados, 

universalmente, para o tratamento da doença. A TBMR gera ameaças para a saúde 

publica e o seu controle representa um desafio. 

DESCRIÇÃO DO CASO 
 

W.L.V., 57 anos, masculino, morador de rua, etilista, tabagista, antecedente de TB  há 

10 anos. Paciente evoluiu em março de 2013 com quadro de febre diária vespertina, tosse 

produtiva e emagrecimento. Na internação, o Rx de tórax evidenciou pneumonia lobar, 

BAAR negativo e cultura em andamento. Recebeu alta melhorado, para controle 

ambulatorial. Com resultado de cultura positiva para TB foi feito contato com paciente para 

retornar a unidade de saúde, porém não retornou. Após 1 mês, piora clínica e é novamente 

internado. Na internação apresentou BAAR +++ e iniciado tratamento para TB. Após 

melhora clínica, recebeu alta para controle ambulatorial. Com agravamento do estado 

geral é novamente internado. Nova cultura positiva para Mycobacterium Tuberculosis com 

teste de sensibilidade resistente a Isoniazida e Estreptomicina. Paciente foi notificado no 

sistema de informações de tratamento especiais da tuberculose (SITETB).  Iniciado 

esquema para TB multiresistente.  
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OBJETIVO 

Descrever um relato de caso de paciente com tuberculose multirresistente. 

 

DELINEAMENTO E MÉTODOS 

Estudo descritivo do tipo relato de caso por meio de revisão de prontuário. 



CONCLUSÕES 

 A cultura com identificação e teste de sensibilidade, para bacilo de Koch, 

independentemente do resultado da baciloscopia, está indicada nos seguintes casos: com 

antecedentes de tratamento prévio; portadores de HIV; com baciloscopia positiva no final 

do 2º mês de tratamento; amostras de TB extrapulmonar; casos suspeitos de infecções 

causadas por micobactérias não tuberculosas. O impacto da multidroga resistência está 

claramente relacionado à qualidade dos programas de controle da tuberculose. A 

problemática da Tuberculose não pode ser apenas resolvida pelo plano da assistência à 

saúde, requer um olhar ao aumento da pobreza e da deteriorização das condições 

socioeconômicas, da estruturação efetiva dos Programas de Controle de Tuberculose. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. MELO, Fernando Augusto Fiuza de et al. Aspectos epidemiológicos da tuberculose 

multirresistente em serviço de referência na cidade de São Paulo. Rev Soc Bras Med Trop, v. 

36, n. 1, p. 27-34, 2003. 

2. MELO, Fernando Augusto Fiuza de. A experiência brasileira no controle da multidroga-

resistência. BEPA. Boletim Epidemiológico Paulista (Online), v. 7, n. 75, p. 16-23, 2010. 

3. DA ROCHA, Jorge Luiz et al. Tuberculose multirresistente. Pulmão RJ, v. 17, n. 1, p. 27-32, 

2008. 

4. TORRES-DUQUE, C. et al. on behalf of the Forum of International Respiratory Societies Task 

Force on Health Effects of Biomass Exposure 2008 Biomass fuels and respiratory diseases: a 

review of the evidence.Proceedings of the American Thoracic Society, v. 5, n. 5, p. 577-590. 

Figura 1. Radiografia de tórax em incidência póstero-anterior (A) e perfil (B) apresentando opacidades 

fibroatelectásicas nos lobos superiores, formações císticas e imagens compatíveis com bronquiectasias de 

permeio. Espessamento pleuroapical com importante desvio da traquéia para a direita. Espessamento 

micronodular e peribrocovascular nas bases. Hiperinsuflação do restante dos pulmões, enfisema bolhoso no 

lobo médio e língula. 
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