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Introdução:A tuberculose (TB) resistente é a infecção causada por linhagem de 

Mycobateriumtuberculosis (Mtb) capaz de resistir à ação dos fármacos anti-TB. A 

resistência pode ser adquirida durante o curso indevido ou prolongado de tratamento 

medicamentoso. A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca os crescentes 

registros de TB resistente em todo o mundo, recomendando medidas mitigadoras 

urgentes. Nesse contexto, a equipe de Enfermagem que acompanha o tratamento dos 

pacientes de TB e seus familiares configura-se como agente importante no diagnóstico 

precoce e controle da doença. Para este estudo determinou-se o seguinte objetivo: 

avaliar a concepção das equipes de Enfermagem filiadas ao programa de prevenção e 

controle da tuberculose na cidade de Camaçari, Bahia, Brasil, a partir do correto manejo 

dos pacientes. Quanto a metodologia, trata-se de uma estudo descritivo qualitativo e 

consiste na realização de entrevistas com as equipes de Enfermagem que acompanham 

os pacientes TB, em pelo menos três unidades básicas de saúde (UBS) escolhidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade de Camaçari, Bahia. O áudio das 

entrevistas será gravado para garantir a transcrição fidedigna das respostas dos seus 

participantes. Os dados serão analisados a fim de conhecer a real percepção desses 

profissionais a respeito da importância que sua atuação profissional exerce sobre o 

tratamento, controle e combate da TB resistente na cidade de Camaçari. Como 

resultados esperados são as possíveis inconsistências no manejo de paciente com 

relação aos preceitos estabelecidos em manuais de controle e tratamento da doença, 

elaborados pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 
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