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ABSTRACT

O diagnóstico precoce da tuberculose é imprescindível para o
controle da doença, visto que a transmissão do bacilo ocorre
por vias aéreas e a rapidez na detecção possibilita interação
medicamentosa, o que interrompe a cadeia de transmissão do
bacilo e consequentemente diminui os níveis de novos casos.
Apesar da simplicidade dos métodos de detecção da tuberculose,
fatores relacionados à procura do doente pela unidade de saúde,
ao diagnóstico preciso e ao início do tratamento após o diagnóstico
fazem com que as intervenções ocorram tardiamente. Identificar os
fatores que influenciam o atraso do diagnóstico da tuberculose em
adultos. Realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura nas bases
de dados BIREME e na biblioteca virtual SCIELO, utilizando-se os
descritores: “Atraso”; “Diagnóstico”; “Tuberculose”. Como critérios de
inclusão foram estabelecidos artigos publicados de 2010 a 2016, nos
idiomas português e inglês, que abordam a relação temporal entre
o início dos sintomas da tuberculose e o começo do tratamento da
doença em adultos. A pesquisa resultou em 161 artigos, dos quais
23 foram separados por apresentarem alguma relação com o tema,
porém, apenas sete atendiam os critérios de inclusão. Os fatores
relacionados ao tempo de procura do paciente pela unidade de saúde
estão relacionados com a falta de conhecimento sobre a gravidade
dos sintomas e dificuldade de acesso à unidade de saúde. A elevada
procura por hospitais como primeiro local para o atendimento reflete
a ineficiência da atenção básica no controle da tuberculose, o que
resulta no aumento do número de consultas necessárias para o
diagnóstico definitivo da doença. O reconhecimento e suspeita da
doença por parte dos profissionais de saúde afeta igualmente o
tempo de diagnóstico, pois implica na não solicitação de exames e
atraso na detecção de tuberculose. O tempo entre o resultado dos
exames e o início do tratamento implica no controle da tuberculose,
pois a cadeia de transmissão do bacilo é mantida. O tempo para
início do tratamento da tuberculose é elevado. Esse atraso sugere
a necessidade da implantação de estratégias de diagnóstico da
tuberculose, principalmente em áreas de risco, através de medidas
pela atenção básica. O acesso ao atendimento nas unidades de
saúde e a instrução da população sobre os sintomas da doença são
necessários para a redução do tempo do diagnóstico da tuberculose.
Da mesma forma, a capacitação dos profissionais de saúde se faz
necessária para possibilitar a suspeita da doença e solicitação dos
exames.
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