
HOGLA CARDOZO MURAI 

AIDS, DROGAS DE ABUSO E O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, ESTADO DE 

SANTA CATARINA, 1983-1996. 

Tese de Doutorado apresentada ao 
Departamento de Epidemiologia 
da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo para 
obtenção do Grau de Doutor 

Área de Concentração: 
Epidemiologia 

Orientador: Prof. Dr. Péricles 
Alves Nogueira 

São Paulo 
2001 



Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução 
total ou p~arcial, desta tese, por proces~os fotocopiadores. 

Assinatur --~ 

São Paul . 



A Prot Dr- Marilia Belluomini, 

com gratidão e 

o mais profundo 

respeito 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, Senhor de todas as coisas, e as pessoas, algumas em especial, senhoras de 

pequenas e grandes coisas as quais disponibilizaram durante o tempo de realização deste 

trabalho, contribuindo, cada uma a seu modo, para o êxito ora alcançado. 

Ao Prof Dr. Péricles Alves Nogueira, meu orientador, pelo acolhimento e confiança 

depositada em mim. 

Aos membros da banca examinadora, cuJas criticas e sugestões ennqueceram este 

trabalho. 

Ao Prof Dr. José Maria Pacheco de Souza, pelo respeito, pela atenção e valiosa 

contribuição na fase final da elaboração da tese. 

As equtpes técnicas dos programas de Controle da Tuberculose e DST -Aids da 

Secretaria Municipal da Saúde de ltajaí, em particular a Dra. Rosalie Knoll e enfermeira 

V era Fretta; do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Programa de Controle da 

Tuberculose da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, em especial ao Dr. Cid 

Gomes e Elisete Antonieta Tell, pela recepção e apoio na fase de coleta dos dados. 

Ao Juniti, Bruno e Eduardo, pelo apoio logístico e participação, mesmo involuntária, no 

cotidiano do meu doutorado, renunciando à atenção merecida e ao tempo de convivência 

familiar. 

A Miracil, que assumiu, sempre que necessário, o comando do lar. 

A CNPq, pelo apoio financeiro. 

A todos, o meu muito obrigada 



RESUMO 

Murai HC. Aids, Drogas de abuso e o perfil epidemiológico da tuberculose no 

Município de ltajaí. São Paulo; 200L[Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde 

Pública da USP]. 

Objetivo: Estudar a tendência da tuberculose em Itajaí no período pré e pós 

surgimento da aids. caracterizando o uso de drogas de abuso e co-infecção pelo 

HIV como fatores de risco, capazes de modificar o perfil epidemiológico da 

tuberculose. Método: Estudo de coorte, constituída por 1463 pacientes com 

tuberculose, notificados de 1983 a 1986, período subdi,idido em pre e pós 

surgimento da aids. Os dados foram obtidos junto à Secretaria de Estado da Saúde de 

Santa Catarina e à Secretaria Municipal de Saúde de ltajaí. Foram estudadas as 

variáveis sexo. fa.~xa etana. forma clínica, resultados de exames auxiliares. 

vacinação. uso de drogas de abuso, co-infecção pelo HIV e tipo de saída do 

tratamento de tuberculose Resultados: Verificou-se predominância de casos do sexo 

masculino. na fa.txa etana de 20 a 49 anos e das formas pulmonares bacilíferas nos 

dois períodos. Após o surgimento da aids houve aumento da proporção de fom1as 

extrapulmonares. de não reatores à tuberculina., de óbitos por outras causas e de 

abandono do tratamento No mesmo período, a taxa de curas diminuiu. O uso de 

drogas de abuso está associado ao abandono do tratamento (X2 
= I X.33 

p=0,0000185). RR 2.64 Ic 95%[1,37 - 2,07] , RA 23,5% e RAP% 45.8%% 

Conclusão: Verificou-se a influência da aids sobre o perfil epidemiológico da 

tuberculose, modificando-a em relação à idade, forma clínica, proporção de casos 

bacilíferos, de curas e de abandonos de tratamento. O uso de drogas de abuso fOI o 



fator de maior risco para o abandono de tratamento. superando o etíhsmo e a co

infecção pelo HIV. 

Descritores: Tuberculose. Epidemíología Fatores de Risco. Drogas de Abustl. Atds 



SUMMARY 

Murai. HC. Aids, drogas de abuso e o perfil epidemiológico da tuberculose no 

Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, 1983- 1996.{Aids. abuse drugs 

and the epidemiological pro file o f tuberculosis in the city o f Itajaí . Santa Catarina 

State, 1983-1996]. São Paulo (BR): 200 I. [Tese de Doutorado-Faculdade de Saude 

Pública da Universidade de São Paulo I 

Objective: Studying the trend of tuberculosis in It(ijaí in the penod before and after 

the outbreak of aids, characterizing the use of abuse drugs and co-infectwn bv HIV 

as risk factors capable of modif)1ng the epidemiological profile of tuberculos1s 

Methods: Cohort study constituted of 1463 tuberculosis patients notified from I9X3 

to 1996- period subdivided into pre and post aids outbreak. The data were obtamed 

from the Santa Catarina State Health Department and lt~jaí Municipal HeaJth 

Department. The studied variables were: gender, age group. clinicai form. auxiiiary 

exam results, vaccination, use of abuse drugs. co-infection by HIV and kmd of 

tuberculosis treatment outcome. Results: The predominance of male cases m the 20-

49 age group and bacilliferous pulmonary forms were found for the two penods. 

After the aids outbreak there was an increase of the proportions of extra-pulmon~ 

forms. non-reactors to tuberculin, deaths by other causes and treatment non

compliance. The cure rate decreased in this period. The use of abuse drugs m 

associated to treatment non-compliance ( x2 18.33 p = 0.0000185 . RR 2() M 

Ic95%[1.37- 2.07]. RA 23.5% e RAP% 45.8%). Conclusion The intluence of mds 

over the epidemiological profile of tuberculosis was found to modifv it m tem1s of 

age, clinicai form, proportion of bacilliferous cases. cures and treatment non-



compliance. The use of abuse drugs was the maJor risk of treatment over the 

alcoholism and co-infection by mv 

Descriptors: Tuberculosis; Aids: Epidemiology; Risk factors: Drug abuse. 
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1. INTRODUÇÃO 



1.1 Aspectos históricos 

O encontro de lesões ósseas e pleurais típicas de tuberculose em algumas 

múmias egípcias bem conservadas, datadas de 3 700 a 1000 a C_ são evidencias 

seguras da existência desta doença na antigüidade. Do mesmo período, I I 00 a C., foi 

identificado, com técnica de biologia molecular, a A1ycobactenum tuberculos!s, 

responsável por lesões encontradas no pulmão de uma índia inca peruana. Estes são 

exemplos, entre os muitos apresentados por BLOOM u e ROSEMBERG 10
', para 

caracterizar o quanto a tuberculose é antiga. Entretanto, não é sobre a antiguidade 

que reside a maior importância da tuberculose, mas na magnitude e transcendência, 

que fez, faz e provavelmente fará dela um problema de saúde coletiva 

Mesmo presente desde os primórdios da civilização, somente em 1882, Robert 

Kock isolou o agente etiológico da tuberculose, cultivou-o, inoculou-o e conseguiu 

reproduzir a doença em outro ser vivo m 

Na antiguidade, a preocupação dos estudiosos da tuberculose recaia sobre a 

diferenciação entre a ela e outras doenças respiratórias 33 
. Deste período, datam as 

descrições minuciosas de Hipócrates (460 a.C.) e de Aristóteles (384 a C), que já 

suspeitava da possibilidade de contágio homem a homem, pois observava que se 

contraía a moléstia quando havia proximidade com pessoas atacadas 133 

No pós-renascentismo ou período romântico, por volta dos séculos XVI e 

XVII, a tuberculose era altamente incidente nas grandes cidades, onde acometeu e 

ceifou precocemente a vida de grandes personalidades do mundo das artes, em 

particular da literatura e da música 103 Destacaram-se neste período, os estudos dos 



médicos ingleses e italianos, que primeiro estabeleceram relação entre formas dimcas 

diferentes da tuberculose, reconhecendo-as como uma só doença 

Na segunda metade do século XIX, a ênfase dada aos estudos da tuberculose 

recaiu sobre a compreensão da natureza da doença , com proposições de med1das de 

controle de acordo com o que se acreditava ser a origem do mal Mudanças de clima, 

dietas reforçadas, repouso, eram algumas das intervenções 94 

Também o exame clínico para o diagnóstico foi implementado neste penodo, 

com a incorporação de técnicas de percussão e da ausculta com estetoscópio, 

inventado em 1816 1'· ''· 1:1.• 

No século seguinte o curso da história sobre o estudo da tuberculose se 

modificou. Em 1868, Villemin, dando continuidade aos trabalhos iniciados por 

Fracastoro ( 1546) e por Marten ( 1722), demonstrou em seu livro l·~tude sur la 

tuberculose, o caráter infeccioso da doença, abrindo caminho para o trabalho de Koch 

que, em 1882, isolou a .\~rcobacterium tuberculosis 13
' A descoberta do agente 

etiológico da tuberculose fot de tal importància que W AKSMAN 1
'' comenta em sua 

obra: "Os homens se Jmprt'.'is/Onaram mais com a importância prática do fello de 

Koch do que, propnamentc. com o qforço intelectual que ditou a sua ):êncsc. O que 

empolgou o mundo não fm o e.\plendor cient[fico da conquista, mas a scnsaálo de 

que se havia, e1~{ím. domnuulo o maior dizimador da raça humana. . .. () até entúo 

desconhecido matador era agora um objeto viveme, ~·isú·el e que os que o 

combatiam tinham, por.fím. um alvo para seus golpes. " 

A partir do isolamento do bacilo de Koch, iniciou-se um novo periodo, com 

ênfase no diagnóstico e tratamento da tuberculose, com a incorporação do raio X e de 

técnicas invasivas de tratamento como o pneumotórax e a tóracoplastia
108

.
109

' m 



Na terceira década do seculo XIX, surgtram e proliferaram os sanatoríos, 

destinados ao repouso confinado dos doentes, numa tentativa de deter a disseminação 

do bacilo33 

Somente em 1944, foi empregado, com sucesso, o pnmetro antibiot1co no 

tratamento da tuberculose - a estreptomicina Utilizada inicialmente na f(Jrma de 

monoterapia, administrada por injeções diárias no ponto principal de intecçào, 

resultou na redução da letalidade por tuberculose, sobremaneira entre as crianças 

acometidas por meningite tuberculosa e tuberculose miliar Um grande num~ro de 

pacientes que não alcançaram a cura, obtiveram melhora clmica e aumento de 

sobrevida. No entanto, logo nos pnmetros anos de uso da estreptomicina, f(xam 

observados efeitos adversos como surdez permanente e perturbações de equilíbrio 

Três anos depois, em 1947, já se observava, em alguns casos, o desenvolvimento de 

uma resistência à ação da estreptomicina e a ineficácia da droga em algumas formas 

da doença. Tais observações incentivaram a intensificação de estudos visando a 

identificação de outros agentes que pudessem, de forma combinada ou independente, 

agtr sobre estes casos94
'
133 

O ácido para-aminosalicílico passou a ser associado à estreptomicina em 1946, 

a isoniazida em 1952 e a rifampicina em 195 7. ss. 
76 Os reflexos do uso da 

quimioterapia combinada foram positivos, levando os cientistas à euforia As taxas de 

mortalidade regrediram vertiginosamente, enquanto as taxas de incidência 

decresceram mats lentamente. Estes fatos, observados sobretudo nos países 

desenvolvidos, levaram muitos a crer na possibilidade de erradicação da 

tuberculose 108
· 

132 .Apesar disto, nos países em desenvolvimento, a precariedade das 

condições de vida, incluindo alimentação, moradia e acesso a serviços de saéu~ na 



quantidade e qualidade necessanas. definiu um curso diferente no declmio da 

tuberculose, não sendo vislumbrada, a curto prazo, sua erradicação 

Ironicamente, enquanto os cientistas festejavam a vitoria tecnológica sobre a 

tuberculose, a sociedade no mundo todo vivia um movimento de revisão e mudanças 

em seu código de comportamento, articulando, sem o saber, as condições necessarias 

para que duas décadas mais tarde, a tuberculose ressurgisse como problema de saude 

pública nos países desenvolvidos 20 

A ineficiência dos serviços de saúde aliada ao empobrecimento da população, 

a crescente desorganização social e às intensas modificações no estilo de vida 

introduzidas neste período, principalmente nos países em desenvolvimento. tem sido 

apontados como motivos pelos quais os indivíduos, a despeito da descober1a do 

tratamento eficaz, voltaram a se expor, a adoecer e morrer com tuberculose ;. 2
'
1 

Intercorrências de ordem fisica, como a concomitância de tuberculose e outras 

doenças graves como diabetes, nefropatias e hepatopatias, também passa··am a 

compor o cenário desfavorável ao controle da tuberculose, nenhuma, entretanto. tàl) 

freqüente quanto o alcoolismo. O uso voluntário, repetido e freqüente de substâncias 

com alto teor de álcool etílico desencadeia, em alguns indivíduos, a dependência de 

seu uso, o que caracteriza o alcoolismo. Muito embora o consumo de bebidas 

alcoólicas seja ato lícito, seu uso habitual dá origem a prejuízos de ordem tisica, 

social e moral aos indivíduos de uma comunidade. Repercutindo sobre o metabolismo 

geral do paciente, leva à depauperação fisica e diminuição das defesas imunolog:tcas. 

toma-o mais vulnerável ao adoecimento. Quando associado à tuberculose, repercute 

sobre o funcionamento do figado, observando-se, mais frequentemente, a ocorrência 

de reações adversas decorrentes da elevação da toxicidade 



(l 

terapêuticos adotados. Repercutindo sobre o controle mental do paciente, interi"ere na 

autonomia deste, levando-o ao uso irregular e ao freqüente abandono do tratarnenw 

Em quadros mais graves, o alcoolismo pode levar à desagregação familiar. 

configurando situações sociais incompatíveis com a realização do tratamento. 

requerendo longos períodos de internação com aumento do custo financeiro e de 

sofrimento humano 97 

Após duas décadas da descoberta dos medicamentos antituberculose. entre as 

importantes modificações sociais observadas, destacaram-se a popularizaçã1) dos 

anticoncepcionais, o crescimento dos movimentos de liberdade sexual e dn uso 

voluntário não prescrito de substâncias psicoativas como fonte de alívio de estados de 

angústia e alcance de prazer 21 

BUCHER 21 descreveu este período como : "Nos anos 60 a conlt'.\la~·ao 

hippie deu o tom aos mm·tmt'nlos alternativos, a busca do belo, do prazaoso . do 

"jlower power" na terra A ft! tws ideais idílicos de pureza t' bondadt' JUII/ava-sc a 

experiência de novo.\ modo., st'nsoriais propiciados pelas droxas pstcodélicas. <' ... ) A 

evolução da COilJUIItura t'nmômica das sociedades ocidentais trouxt' mlUi.llt~·as 

pn?fundas neste quadro. rdexando ao segundo plano a procura .mssegada pelos 

prazeresfloridos e de cmn·H·ências mais harmoniosas. ( .. ) Desiludido, o mo\'1/nmtu 

hippie se desarticula. Mw as drogas continuam aí,( .. )" 

De fato, ao final da década de 70, o uso de drogas de abuso permaneceu e se 

difundiu desvinculado de idéias ou movimentos sociais organizados, passando a sua 

distribuição e comercialização a se constituir, ela própria, numa organização. As rotas 

de tráfico se estabeleceram por todo o mundo, nas décadas seguintes lt1ram 



implementadas e os produtos diversificados. O consumo de drogas tornou-se enfim 

I , I , . d . b . '8 no popu ar e acess1ve a grupos etanos ca a vez mais a1xos. · · · 

Não foi só a popularização do uso de drogas que restou dos anos 60. 

Mudanças incontestáveis em relação às liberdades individuais e ao comportamento 

sexual, traçaram de forma espontânea a confluência de fatores que resultariam . no 

início da década de 80, na exposição desigual de alguns grupos ao emergente vtrus da 

imunodeficiência humana, o HIV. O flagrante empobrecimento de algumas ~!asses 

sociais contribuíram, na década de 90, para o agravamento desse novo quadro na area 

da saúde. 

Disseminado principalmente pelas vias hematogênica e sexual, o HIV atingiu 

rapidamente um grande contingente de indivíduos de todas as camadas sociais. I'. >· 

55
·
138 Afetando profundamente a imunidade celular dos infectados, na qual se baseia a 

defesa contra a tuberculose, o HIV tornou-se um poderoso aliado da lvfvcohaclenwn 

h I . 18 19 A . ' . d . d d tu ercutosrs. · ss1m, em poucos anos apos o aparecimento a sm rome a 

imunodeficiência adquirida - aids, a tuberculose já se reestabelecia como serio 

problema de saúde pública. 13 

A curva de incidência da doença parou de descer, a de mortalidade passou a 

subir e a distribuição por formas clínicas mostrava claramente uma nova Ütse da 

tuberculose. As formas extrapulmonares ganharam expressão, evidenciando 

importante papel das reativações da doença, conseqüentes à altePtção do s1 stema 

imunológico. I2. 24, 55. II9, 132 O aumento dos casos de tuber.:ulose 

multidrogarresistentes , antes ocasionais, evidenciou a forma desigual como alguns 

I . . c. 'd c. . 'd 60 98 !40 grupos popu aciOnais menos tavoreci os toram atmgi os · · 



Os usuários de drogas de abuso, os alcoolistas, os moradores de rua. os 

pnswne1ros e os infectados pelo HIV tomaram-se alvo privilegiado deste novo 

flagelo. 29. 91. 1ot. 1n 

Circunstanciados pelo modo de vida, estes grupos detem altas ta.\as de 

abandono de tratamento, de ingestão irregular dos medicamentos , gerando, alem 

dos casos crônicos que alimentam a cadeia de transmissão da tuberculose , o 

aparecimento da multidrogarresistência. 82
. 

116
' D-1 A dificuldade para o cumprimento 

do tratamento da tuberculose entre pacientes HIV positivos é maior, porque 

enfrentam desafios adicionais: a longa duração do tratamento; o variado numero de 

medicamentos prescritos visando o controle da infecção pelo HIV, muitos dele·s com 

importantes efeitos colaterais e a interação medicamentosa, observada entre os 

esquemas terapêuticos preconizados para um e outro agravo. 58
· 

7
' 

76
· 

136 

A agravante da multidrogarresistencia alcançou tal relevância, que alguns 

autores tem proposto programas de prevenção de tuberculose para estas popu laçôes 

específicas, no sentido de se antecipar a situações de risco de abandono de 

tratamento. 7
· 

88 A idéia central da proposta é a criação de indicadores de ri:>co de 

abandono de tratamento, capazes de identificar pacientes com tuberculose que 

necessitam de abordagem e cuidados diferenciados, visando reduzir as taxas de 

abandono de tratamento, de cronificação da doença, de óbito e elevação dos mdíces 

de cura. 

Diversos estudos foram feitos até que a Organização Mundial da Saúde 

incluísse, em 1992, entre suas recomendações, a indicação de quimioprotilax1a com 

isoniazida para pacientes infectados pelo HIV, com teste tuberculinico positivo L<s 



Entre as dificuldades enfrentadas pelos programas de controle da tuberculose 

com a inclusão da medida na rotina estão a duração da quimioprofilaxia, de seis a 12 

meses, a toxicidade da isoniazida e o risco de administração irregular do 

medicamento, induzindo a drogarresistência. 4
· 

42
· 

49
· 

92 

Além delas, outros aspectos têm sido citados na avaliação da aplicação da 

quimioprofilaxia: o de que parte dos pacientes soropositivos para o HIV apresentam 

anergia cutânea ao teste tuberculínico, o que os excluiria do beneficio pretendido, e 

que a vacinação com BCG-ID no primeiro ano de vida, realizada em varios pmses há 

pelo menos 20 anos, pode prejudicar a interpretação do resultado do teste 

tuberculínico, não havendo como indicar a quimioprofilaxia a partir dele Mesmo 

assim, vários trabalhos têm reforçado esta indicação como a melhor estratégta para 

reduzir a taxa de adoecimento em pacientes co-infectados TB/HIV so. 
117 O 

recrudescimento da tuberculose no fim do século XX, recolocou em pauta estudos 

acerca da influência do consumo de drogas de abuso na ocorrência da tuberculose 

Numa revisão das causas de morte de dependentes químicos internados no 

Lexington Hospital , EUA, ocorridas no período de 193 5 a 1966, SAPIRA, citado 

por PEARLMAN 91 
, encontrou tuberculose como causa básica em 18% dos casos 

Num outro estudo, na cidade de Nova Y ork, foram analisados óbitos 

decorrentes do uso de narcóticos no periodo de 1950 a 1961 e observou-se que 2, I 0 o 

dos casos apresentavam tuberculose. 91 

Mais recentemente, REICHMAN e colaboradores 99 realizaram um estudo 

com pacientes do Harlen Hospital, na cidade de Nova Y ork, no qual compararam a 

ocorrência de tuberculose entre casos dependentes de drogas e controles não 
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dependentes . Registraram taxas seis vezes maiores entre os usuários de dro:J:as do 

que entre os não usuários. 

FRIEDMAN e sua equipe 42
' 

43 exammaram no ano de 1984, 2M I 

indivíduos atendidos em 40 Centros de Assistência Social localizados na cidade de 

Nova York e encontraram uma incidência de tuberculose vinte e oito vezes maior 

entre indigentes, alcoolistas e usuários de drogas de abuso do que a taxa conhecida 

para a população da cidade naquele mesmo ano. 

CA YLÀ25
, investigando a influência do uso de drogas e infecção pelo HIV na 

transmissão da tuberculose em Barcelona, observou, no período de 1990 a 199 3, uma 

taxa de incidência maior entre comunicantes quando os casos índice da doença eram 

usuários de drogas injetáveis. 

No periodo de 1987 a 1990, em Contra Costa County, Califórnia, foram 

investigados casos de tuberculose diagnosticados em um grupo de usuários de cmck. 

(uma pasta de folhas de coca, não purificada, endurecida e inalada sob aquec11nento 

de uma chama com auxílio de cachimbos). Os resultados sugerem uma posstvel 

I. - ~ . d b I d " k" 27 64 tgaçao entre a ocorrencta a tu ercu ose e o uso e crac . · 

Nesse, como em outros estudos, foram feitas várias ressalvas quanto à 

possível influência de variáveis socioeconômicas e demográficas sobre a população 

usuária de drogas, à dificuldade para fazer o seguimento destes casos (o índice de 

perdas por morte ou abandono do programa é muito alto) e, por fim, quanto as 

restrições para extrapolar as conclusões para áreas onde a prevalência do uso de 

drogas de abuso seja diferente. 

Entretanto, todos os trabalhos são unânimes na ênfase da magnitude do 

problema dentro destas parcelas da sociedade. 
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No campo da intervenção, os trabalhos propõem , via de regra, a adoção de 

medidas que visem à prevenção e ao controle da tuberculose, específicas para os 

grupos considerados de alto risco para adoecimento, cronificação e morte, 

constituídos pelos moradores de rua, prisioneiros e usuários de drogas de abuso. 100
• 

104. 106 

As condições de vida e comportamento, próprias destes grupos, fazem com 

que a exposição e o risco de desenvolvimento da tuberculose sejam maiores, 

concomitantes com uma resposta menor aos apelos dos programas convencionais 

destinados à prevenção, diagnóstico e tratamento. 125
•
135

• 
136 

Os usuários de drogas de abuso constituem uma população avessa às 

injunções de toda ordem e isto exige um grande esforço dos prestadores de 

assistência, no sentido de inovar na proposição e realização de ações preventivas 

dirigidas a este grupo. 77 

Para KORNBLIT e BIL YK, citados por BUCHER 21
, as mensagens 

preventivas terão vantagens em serem veiculadas de maneira individual e não formal, 

aproveitando-se dos educadores de rua para sua divulgação. Portanto, as medidas 

preventivas terão alguma chance de sucesso se adotarem uma filosofia pedagógica 

adequada, levando em conta os hábitos e caracteristicas de personalidade desta 

população. 

Ao discutir as possibilidades e limites da adoção medidas de preventivas entre 

usuários de drogas de abuso, BUCHER 21 enumera as vantagens dos canais 

informais. Diz o Autor: " É provável que eles sejam mais importantes e eficientes do 

que os serviços de assistência formais , através da 'transmissão das informações 

"boca a boca" , graças a voluntários, educadores de rua, ex- toxicômanos, ou por 
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associaçtJes especializadas (ONGj). As campanhas pelos meios (?ficiais de 

comunicação, por cartazes, cartilhas e outros apelos e exortaçtJes diretos ou 

indiretos correm o risco de não surtirem efeito, por falta de credibilidade, por 

inabilidade ou, simplesmente por não atingir a população alvo. " 

FREUDENBERG 41 e WHITE e colaboradores 135 
, alertam para as lições 

contidas na história do controle da tuberculose, que demonstram a necessidade de 

clareza de pressupostos e multidisciplinaridade na elaboração e execução destes 

programas. Lembram também a importância da parceria entre a sociedade e o 

serviço de saúde e do estabelecimento de metas realistas que envolvam fatores de 

risco, além da população de nsco, como determinantes do sucesso das ações 

educativas em tuberculose. 

No Brasil, ao longo dos últimos 20 anos , algumas cidades têm sofrido de 

forma mais intensa o avanço do tráfico e do uso de drogas de abuso , cujas 

conseqüências ficaram evidentes após a emergência do vírus HIV. 

Um contundente exemplo desta realidade é ltajaí, município de Santa 

Catarina, região sul do Brasil. Em I 987 registrou o primeiro óbito por aids e em I 99 I 

figurava entre os municípios de mais elevadas taxas de incidência da doença do país. 

No período de I 987 a I 996 as taxas de incidência de aids na população 

residente no município variaram entre I, 8 por I 00000 habitantes em 198 7 e 1 04,3 por 

I 00000 habitantes em I 993. Os casos de tuberculose, notificados no período de I 983 

a I 996, correspondem a taxas de incidência que passaram de 86,8 por 100000 

habitantes em 1983, a 116,2 por 100000 habitantes em 1996. Detentor das mais altas 

taxas de incidência de tuberculose e de aids do pais, este município apresenta como 

pano de fundo devastadora onda de uso de drogas de abuso. De uso 
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predominantemente injetável, as drogas de abuso, de acordo com dados do Programa 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids da Secretaria Municipal de Saúde de 

ltajaí , foram diretamente responsáveis pela exposição ao vírus HIV em 71,0% dos 

casos de aids registrados de 1987 a 1999. 115 

Muito embora já apresentasse alta incidência de tuberculose em relação ao 

Estado e ao Brasil, o salto da taxa observado nos últimos anos é preocupante. De 

acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina , em 1983, em 

Itajaí, enquanto a incidência de tuberculose alcançava a taxa de 86,8 por 100 000 

habitantes, o Estado tinha 35,9 por 100 000 e o Brasil 66,8 por 100 000 habitantes. 

Em 1996, Santa Catarina registrou o coeficiente de 29,7 por 100 000, o Brasil 54,7 

por 100 000 e Itajaí registrou 116,2 casos de tuberculose por 100 000 habitantes. 109
' 

115 

1.2 O município de Itajaí, a tuberculose, a aids e as drogas de abuso. 

Itajaí está localizado no litoral norte do Estado de Santa Catarina, foi criado 

em 1859 e colonizado, em sua maioria, por imigrantes açorianos. Destaca-se por 

harmonizar desenvolvimento social e preservação de suas características naturais, 

hi , . I . 113 stoncas e cu turats. -

Ocupa 304 Km2, de área litorânea, 78 deles de área urbana. Tem clima 

mesotérmico úmido e verão quente, e altitude de apenas I metro. 

É o mais importante centro portuário da região. Embora o turismo se 

apresente como excelente oportunidade pela presença de belíssimas praias, a base da 

economia é o porto mercante e a pesca. O setor primário ocupa 4, 72% da população 
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economicamente ativa ,enquanto o comércio ocupa 31,76% e a prestação de serviços 

63,72%, caracterizando a predominância do setor secundário na economia. O 

comércio atacadista de combustíveis é o gênero de grande expressão, seguido do 

pescado e exportação de frango congelado. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE 45
, apontam 

para uma renda média familiar em 1991 de 4,08 salários mínimos, alcançando até três 

salános rrurumos em 55,5% dos domicílios. 

No setor da educação, tem os menores índices de analfabetismo e de número 

de crianças sem escola do país. 

A comparação entre as pirâmides populacionais correspondentes ao censo 

realizado pelo IBGE 44 em 1980 e à contagem da população em 1996, indicam uma 

redução da natalidade e da mortalidade infantil acompanhada por um incremento na 

população idosa no decorrer do período aproximado ao do estudo ( Figuras I e 2). 

Figura 1. Distribuição da população 
residente segundo sexo e faixa etária 
Itajaí, S.C., 1980. 

homens 
70e+ 

65a69 

60a64 

55 a 59 

50 a 54 

45a49 

40844 

35a 39 

30a34 

25a 29 

20a24 

15a 19 

10a 14 

5a9 

Oa4 

14 12 10 8 6 4 2 o 2 4 6 8 10 12 14 

Fonte: illGE- Censo Populacional 1980 

Figura 2. Distribuição da população 
residente segundo sexo e faixa etária, 
ltajaí S.C., 1996. 
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Na pirâmide que representa a população residente em 1996 observa-se uma 

importante redução na proporção de indivíduos na faixa etária de 20 a 24 anos. Este 

grupo em 1980, representava 21,6% da população total, decrescendo, em 1996, para 

17,4%. 

Verificando-se as principais causas dos 873 óbitos ocorridos em todas as 

idades registrados no ano de 1996, no Sistema de Informações de Mortalidade da 

Secretaria de Estado da Saúde 114
, foram mais freqüentes as mortes por doenças do 

aparelho circulatório (20,3%), causas externas (15,5%), neoplasias (11,6%), 

doenças infecciosas e parasitárias (9,4%) e por doenças do aparelho respiratório 

(7,7%). No mesmo ano, 24% dos óbitos tiveram a causa básica mal definida. 

No grupo etário de 15 a 24 anos, as causas externas aparecem em primeiro 

lugar, com 71,8% da mortes , seguida pelas doenças infecciosas e parasitárias 

( 1 7, 9% ), doenças do sistema nervoso ( 5, 1%) e doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas ( 2,6%). 

Dez anos antes, em 1986, as principais causas de morte neste mesmo grupo 

etário foram lesões e envenenamentos com 76,9% das mortes, seguidas por 

neoplasias (7, 7%), doenças do aparelho geniturinário (2,6%), complicações da 

gravídez, parto e puerpério (2,6%) e os óbitos com causas mal definidas 

representaram 10,2% neste grupo. Vale lembrar que as mortes decorrentes de 

"overdose" por drogas de abuso estão classificadas no capítulo das lesões e 

envenenamentos. 

Decorrido uma década, na qual surg~u a aids, esta se fez presente 

influenciando a taxa de mortalidade proporcional por causa, reintroduzindo as 

doenças infecciosas entre as principais causas de morte da população jovem. 



16 

Por outro lado, as mortes por causas externas e doenças do sistema nervoso, 

muito provavelmente, representam o resultado desastroso do consumo de drogas de 

abuso, que grassou especialmente entre a juventude neste periodo. 

Comparativamente, o percentual de mortes por lesões e envenenamentos no grupo 

etário de 20 a 24 anos em 1986 ( 76,9%) talvez seja o marco mais expressivo deste 

periodo no município de Itajaí. 

Dar a dimensão exata do uso de drogas de abuso no município não constitui 

tarefa fácil. Primeiro, porque não existem estatísticas oficiais a respeito, e depois , 

porque o tema ainda é tratado no rol de assuntos policiais e não dos agravos à saúde. 

Esta é a razão pela qual são incluídas, neste estudo, matérias publicadas em jornais 

editados na capital do Estado com grande circulação local, como fonte de dados. 

A Figura 3, publicada em 29 de março de 1998 no jornal Diàrio Catarinense , 

ilustra o volume de apreensões de drogas realizadas pela Polícia Federal, no periodo 

1994 a 1998. 126 Não foram encontrados dados referentes aos anos anteriores a 1994. 
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Figura 3. Demonstrativo das apreensões de drogas de abuso pela Polícia 
Federal de Santa Catarina, segundo tipo de substância, quantidade e 
ano, Itajaí,SC, 1994 a 1998. 

AS DROGAS NO ESTADO . . . . ' . . .. . . . . . 

Fonte: Jornal Diário Catarinense, domingo, 29 de março de 1998 

Extraída da mesma edição do Diário Catarinense 74 
, a Figura 4 responde às 

questões sobre a porta de entrada das drogas consumidas em Itajaí. O artigo traz uma 

entrevista com um assessor da Polícia Federal que diz: "o pó não está relacionado 

com o porto de Itajaí. A mercadoria não chega em navios cargueiros. O pó que 

chega ao litoral catarinense viqja milhares de quilômetros, a partir do Mato Grosso 

do Sul, cam1~f7ado em fundo falso de automóveis. As vezes é jogado por aviões em 
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campo aberto. Segundo o assessor, a droga entra com mais abundância na 

temporada de verão e nos meses onde são realizadas festas de projeção nacional. ,. 

Figura 4: Rota de entrada de drogas de abuso em Santa Catarina 

POR ONDE A DROGA ENTRA 

LF.GENOA 

Fonte: .Jornal DiúioCa&ariacnse, domiago, 29 de IRIIÇIOdc 199&. 

Jtajal é ,;to jãcil ~ ~ • J1l'fJCII"ll coctiÍitll. Semp;e há a/pé1ll 

file sabe Ollde ePICOiftlrr o prodllto e, • 11iJo lrolwer, btlsttJ dor ., 't10IIa de ctii7'0 à 

noite, dirigindo devagar, que distribuidores poderão ser encontrados nas esquinas. 
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Há ntas que concentram pelo menos cinco traficantes em apenas 500 metros. Eles 

são presos, mas a boca de venda raramente deixa de funcionar. " 

Uma compilação de publicações dos jornais "Diário Catarinense", "Jornal de 

Santa Catarina", "Jornal do Estado" e "A Notícia", do periódico "Cara Limpa", 

publicado por uma empresa jornalística com apoio de empresários dos municípios 

contíguos ltajaí e Balneário Camboriú, expressa mais do que dados numéricos sobre o 

tema; traduzem o modo como a sociedade se relaciona com este novo fato social. 

Foram selecionadas algumas manchetes de matérias destas publicações que auxiliam 

a caracterização do problema. 

- 09 e 1 O de fevereiro de 1997 - J ornai de Santa Catarina: "Trafico de drogas em 

ltajaí cresce assustadoramente·· 

- 07 de junho de 1997 - Diário Catarinense,: "Tráfico de crack cresce em escala 

as!>ustadora " 

- 19 e 20 de outubro de 1997 - Jornal de Santa Catarina,: "Pnljeto esclarece 

adolescentes: age111c da Polícia Federal usa metodologia inovadora para alertar 

crianças e jovens sohrc u n.'>co do uso de drogas" 

- 04 de dezembro de I Q97 A Notícia - "Estudantes queimam mais de mil quilos 

de drogas'' 

- 03 de outubro de 1997 - Jornal do Estado - "PF apreende 17 kg de cocaína e 

descohre uma nm•a rota .. 

- 21 de julho de 1997 Jornal O Estado: "Uso de crack aumenta casos de 

tuberculose" 

Com muito menos informação sobre quantidades e rotas de drogas, o 

periódico "Cara Limpa" traz em seu conteúdo o enfrentamento social do problema. 

Divulga eventos esportivos voltados à inclusão social do usuário de drogas, 

oferecendo desafios saudáveis como, por exemplo, o campeonato de surf anti-drogas, 
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campanha ciclista "pedale esta idéia", cursos de reciclagem e formação de professores 

na área de prevenção e, principalmente, divulga endereços e formas de acesso a 

instituições especializadas na recuperação de usuários de drogas e no apoio às 

fumílias. A mais surpreendente seção deste periódico, no entanto, é a de oferta de 

empregos e cursos profissionalizantes destinados a usuários de drogas, mostrando a 

coragem e a vontade social de vencer o seu mais grave problema das últimas décadas 

Esta estratégia de enfrentamento do problema representado pelo consumo de drogas 

está perfeitamente ajustada às propostas da Organização das Nações Unidas neste 

sentido, através do Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de 

Drogas. 130
· 

131 O programa conclama as nações a se empenharem na identificação e 

controle de futores e circunstâncias que fuvoreçarn a drogadição e suas conseqüências 

sobre o individuo, fumília e sociedade. 

O município Itajai foi escolhido para o presente estudo por apresentar, na 

década de 1990, as mais altas taxas de incidência de aids do Brasil, sendo o uso de 

drogas injetáveis o modo predomínante entre as categorias de exposição ao IDV. 

Paralelamente a esta posição na classificação das taxas de incidência de aids, 

Itajaí ostenta taxas de incidência de tuberculose mais altas do que as do Brasil e do 

Estado de Santa Catarina. Inserido no Estado com os menores índices de tuberculose 

do país, este município e alguns outros de seu entorno têm , desde o inicio da década 

de 90, se apresentado de funna peculiar em relação a estes agravos. 

Antecedendo a aids e a tuberculose, observa-se a instalação de outro agravo, 

ainda sem indicadores claramente estabelecidos para o acompanhamento, 

representado pelo uso de drogas de abuso. Entre as drogas, predomina o uso de 

cocaína e maconha e, mais recentemente, foi introduzido o "crac/C', derivado menos 
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purificado da cocaína. A introdução e o avanço do "crack" no mercado de drogas 

ilícitas foram facilitados por seu baíxo custo e a via de administração inalatória, que 

dispensa o uso das temíveis agulhas. 

A drogadição, identificada pelo código F 1 O a F 19 da 1 OS Classificação 

Internacional das Doenças CID 1 O 89
, em particular o uso de maconha, de cocaína e 

de seus derivados, é responsável por danos significativos nos sistemas nervoso, 

cardiovascular, respiratório e gástrico. Além deles, severas alterações psíquicas e de 

comportamento comprometem a eficácia de qualquer tratamento. Quando o 

tratamento em questão é o de tuberculose, com duração mínima de 180 dias e uso de 

medicamentos de reconhecida hepatoxicidade, não será rara sua interrupção. 

Por outro lado, a ilicitude do uso de drogas de abuso atraí o usuário para 

ambientes fechados, freqüentemente escuros, onde, além de se sentir a salvo de 

flagrantes, o indivíduo fica maís exposto à transmissão da Mycobacterium 

tuberculosis. 27 

A magnitude deste agravo silencioso pode ser avaliado de modo indireto de 

diferentes maneiras: uma delas, pelos relatos de ações policiaís, dando conta da parte 

visível do tráfico destas drogas - as apreensões; e outra , pelos indicadores de 

acompanhamento de ações na área da saúde, entre os quaís os do Programa de 

Controle da Tuberculose, que apontam, entre outros, o uso de drogas de abuso como 

fator de risco para o abandono de tratamento. 

Como exemplo, pode-se mencionar o tratamento diretamente supervisionado, 

que na sua origem buscava alcançar grupos populacionaís de baíxa adesão ao 

tratamento, entre os quais , usuários de drogas de abuso. Sucessivos trabalhos têm 
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sido publicados recomendando atenção especial, novas estratégias de abordagem para 

d. . . d . 7 ~7 1'8 tagnost1co e tratamento para estes grupos e paCientes. · · · -

Não obstante, o registro do consumo de drogas de abuso no Brasil é pouco 

efetuado e, quando ocorre, é pouco explicitado, raramente detalhando quantidade, 

freqüência, tipo de droga ou via de administração. Conseqüentemente, não é possível 

avaliar o impacto da intervenção sobre o grupo específico, uma vez que este não é 

delimitado. 

O estudo do perfil epidemiológico da tuberculose neste município é, po1s 

instigante e pertinente para o conhecimento de dados que possibilitem estudos 

comparativos com outras areas no cenário nacional e internacional, assim como para 

a proposição de medidas de controle adequadas a essa realidade e a comunidades que 

apresentem características similares. 

O presente estudo apóia-se na organização de uma coorte para o estudo do 

perfil epidemiológico da tuberculose neste município, que além de reunir as 

características necessànas a análise das variáveis, uso de drogas de abuso e a co-

inrecção pelo HIV. tambem dispõe de registros organizados e confiáveis desde o 

período que antecedeu aos dois agravos até os dias de hoje. Estes fàtos abrem a 

possibilidade de se estabelecer parâmetros para a análise. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral: 

Estudar a tendência da tuberculose no município de Itajaí, SC, no período pré e pós o 

surgimento da AIDS. 

2.2 Objetivos Específicos: 

Traçar o perfil demográfico e epidemiológico dos grupos formados por pacientes 

com tuberculose usuários de drogas de abuso, pacientes co-infectados TBIHIV 

usuários de drogas e pacientes com tuberculose sem nenhuma destas associações. 

Caracterizar a participação do uso de drogas de abuso como fator de risco, capaz de 

influenciar o perfil epidemiológico da tuberculose, em área de alta incidência de co

infecção TBIHIV 
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3. METODOLOGIA 
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3.1 Caracterização do local do estudo 

Para o estudo foram utilizados dados de pacientes residentes no município de 

Itajaí, Estado de Santa Catarina, que tem população de 147.463 habitantes 114 e que 

se destaca no campo da saúde coletiva pelas altas taxas de incidência de aids e de 

tuberculose no período de 1987 a 1996, superiores as do Estado de Santa Catarina e 

do BrasiLnos mesmos períodos. 109
• 

115 

O uso de drogas de abuso, injetáveis, foi a mais freqüente categoria de 

exposição ao HIV dos casos de aids notificados no período 1987-1996. 115 

A cidade conta com dois hospitais ( 464 leitos) e 80 unidades ambulatoriais. 

Destas, apenas no Centro de Assistência de Doenças Transmissíveis, é realizado o 

tratamento e controle da aids, das doenças sexualmente transmissíveis, da hanseniase 

e da tuberculose. 114 

3.2 Caracterização da população e período de estudo 

A população do estudo é composta por indivíduos com diagnóstico de 

tuberculose, residentes no município de ltajaí, selecionados numa coorte retrospectiva 

de notificações no período de 14 anos, compreendidos entre O 1 de janeiro de 1983 e 

3 1 de dezembro de 1996. 

A definição dos períodos de estudo obedeceu a dois critérios : 

1- dispor dos registros de notificação e prontuários clínicos correspondentes, de 

forma organizada, para investigação; 
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2- abranger o período pré e pós surgimento da síndrome da imunodeficiência 

adquirida- aids, no município, que ocorreu em 1987. 

As fontes de dados utilizadas foram o Sistema de Informação de Pacientes de 

Tuberculose da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e os prontuários 

clínicos dos pacientes , sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de 

Itajaí. 

Os pacientes foram notificados ao Sistema de Informação da Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina - SES-SC, por meio do impresso denominado 

Boletim de Inscrição do Paciente - BIP (Anexol). Trata-se de um formulário pré 

codificado, preenchido no momento do diagnóstico, que reúne informações sobre o 

caso notificado caracterizando-o quanto à unidade de saúde notificante, tipo de 

admissão, identificação do paciente, resultados de exames complementares realizados 

para confirmação laboratorial e radiológica do diagnóstico, forma clínica da 

tuberculose e esquema terapêutico instituído. Após digitados, estes boletins 

constituem banco de dados eletrônico em base DBF, disponível na SES-SC. 

Os prontuários clínicos dos pacientes estão sob a guarda da Secretaria 

Municipal de Saúde de ltajaí- SMS-Itajaí, responsável pela execução do Programa 

de Controle da Tuberculose. Encontram-se organizados em arquivo de aço, segundo 

ano de notificação e ordem alfabética do nome do paciente, inscritos na face externa 

dos envelopes próprios, seguido do número do prontuário. 

Foram excluídos do estudo os pacientes: 

. cujo prontuário clínico não foi encontrado; 

. quando houve transferência de local de tratamento para outro município; 

. quando houve mudança de diagnóstico no decorrer do tratamento; 
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quando o paciente estava em uso de esquema terapêutico quimioprofilático e 

notificado indevidamente como caso de tuberculose 

3.3 Coleta dos dados 

Para a coleta dos dados nos prontuários clínicos foi elaborado um instrumento 

próprio (Anexo 2), contendo dados de identificação dos pacientes, relacionados a 

partir do banco de dados da SES-SC e campos destinados à anotação de informações 

referentes a 

. data de inicio e término dos tratamentos realizados no período do estudo; 

. esquema terapêutico adotado em cada tratamento; 

. tipo de saída de cada tratamento iniciado; 

. co-infecção pelo HIV; 

. alcoolismo; 

. uso de drogas de abuso. 

O critério adotado para inclusão nas categorias co-infectado pelo HIV, alcoolista e 

usuário de drogas de abuso, foi a existência de registro médico ou de enfermagem 

acerca destas variáveis, em prontuário clínico. 

A coleta de dados nos prontuários clínicos foi precedida de pré-teste, com 

objetivo de estimar o índice de perdas por inexistência dos prontuários clínicos dos 

pacientes notificados, verificar a existência e qualidade dos registros requeridos para o 

estudo e adequação do formulário proposto. 

Para o pré-teste definiu-se, arbitrariamente, a verificação de 5% do total de 

casos notificados em cada ano, selecionados por processo de amostragem sistemática, 
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que totalizou 81 prontuários. A coleta de dados transcorreu sem dificuldades, o índice 

de prontuários não encontrados foi de 1 ,2%, considerado aceitável, e o instrumento 

proposto para a coleta mostrou-se adequado e de fácil preenchimento. 

O levantamento foi realizado por uma enfermeira e uma auxiliar de 

enfermagem do próprio serviço, previamente treinadas. Ao final da coleta foram 

solicitadas informações confirmatórias sobre um campo variável de I 0% dos 

formulários preenchidos, escolhidos aleatoriamente, para conferência. Não houve 

discordância em relação à primeira coleta. 

As informações foram digitadas em banco de dados em base DBF, utilizando

se o software EPI-INFO versão 6.0 e Microsoft Excel 97 para apuração e tratamento 

estatístico. 

3.4 Caracterização das variáveis do estudo 

As variáveis foram divididas em dois grupos de acordo com a fonte de dados 

utilizada: o banco de dados eletrônico da SES-SC e os prontuários clínicos dos 

pacientes notificados. Do banco de dados da SES-SC, foram selecionadas variáveis 

agrupadas em: 

. variáveis de identificação, que permitiram verificar e excluir as duplicidades de 

notificação, as distribuições segundo sexo, idade e zona de residência dos pacientes; 

. variáveis clínicas , que permitiram o estudo das distribuições por forma clínica, 

métodos de confirmação diagnóstica, presença de cicatriz de vacinação por BCG 

intradérmica; 
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variáveis epidemiológicas que permitiram a construção de taxas de incidência, 

freqüência de casos secundários, de recidivas, de retratamentos e presença de fatores 

de risco para o abandono de tratamento; 

. variáveis operacionais que permitiram a observação de freqüência dos esquemas 

terapêuticos adotados, dos tipos de saída, da duração e intervalo entre tratamentos. 

No grupo das variáveis clínicas, as ':formas clínicas da tuberculose" foram 

agrupadas em "pulmonares" e "extrapulmonares", incluindo no último as formas 

pleuraís, meningeas, ganglionares, ósseas, geniturinárias, intestinais e miliares. 

Os resultados de "baciloscopia inicial" foram agrupados como: 

"não realizados" quando observados registros de exame não realizado e de 

paciente sem escarro; 

. "negativos" quando observados registros de resultados negativos e 

. "positivos" quando observados resultados positivos registrados em cruzes - uma, 

duas ou três, em ordem crescente de acordo com quantidade de bacilos encontrados 

por campo de leitura da lâmina, em consonância com as Normas Técnicas do 

Programa de Controle da Tuberculose. 76 

Em relação ao "teste tubercu/ínico ", os resultados foram apresentados nas categorias 

adotadas pelas Normas Técnicas do Programa de Controle da Tuberculose em: 

"não reatores"; 

"reatores fracos"; 

"reatores fortes" e 

"não realizados". 

Para efeito de análise, os pacientes nos quaís o teste foi aplicado e que não retomaram 

para a leitura do resultado, foram somados àqueles de teste não realizado. 
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Os "exames radiológicos" foram apresentados nas categorias: 

"normal"; 

"com cavidade"; 

"sem cavidade", aos quais foram somados aqueles com imagens de complexo 

primário e 

"não realizados". 

As informações relativas à associação de "alcoolismo" à tuberculose e "co

infecção pelo HIV'', embora presentes no banco de dados da SES-SC, foram colhidas 

também nos prontuários clínicos, visto que estes eventos podem estar ausentes no 

momento da notificação e serem detectados no decorrer do tratamento. 

A caracterização dos pacientes segundo a variável "uso de droga de abuso " 

foi efetuada a partir dos registros médicos e de enfermagem contidos nos prontuários 

clínicos, definidos em três categorias: 

. "sim" quando observado, no prontuário, registro de que o paciente faz uso de 

drogas de abuso; 

. "não" quando observado, no prontuário, registro de que o paciente não faz uso de 

drogas; 

. "sem informação" quando não há registro referente a uso de drogas. 

A variável uso de drogas de abuso foi subcategorizada em: 

. "uso de drogas injetáveis"- UDI, quando havia esta especificação no registro em 

prontuário; 

"uso de drogas"- UD, quando não havia especificação da via de administração 

das drogas de abuso em prontuário. 
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A especificação do tipo de droga de abuso consumida pelos pacientes foi 

pouco observada, razão pela qual, neste estudo, se fez a distinção apenas em relação 

à via de administração. 

Cada tratamento de tuberculose iniciado foi identificado a partir dos registros 

em prontuário, mediante anotação da data de inicio e data da saída. 

A duração do tratamento foi calculada pela diferença entre a data de início e 

da saída do tratamento. 

Denominou-se intervalo entre tratamentos à diferença entre a data de saída de 

um tratamento e início de outro tratamento, pelo mesmo paciente. 

As saídas de tratamento foram computadas a partir do Sistema de 

Informação de Pacientes de Tuberculose da SES-SC, corrigidas posteriormente pelos 

registros médicos e de enfermagem em prontuário e categorizados de acordo com a 

padronização adotada pelo Programa de Controle da Tuberculose 76 em: 

. "saída por cura"- dada ao paciente que completou o tratamento e com base em 

critérios clínico-laboratorial-radiológicos; 

. "saída por abandono"- dada ao paciente que deixou de comparecer à unidade, por 

mais de 30 dias consecutivos, após a data aprazada para seu retomo 

. "saída por óbito" - dada por ocasião do conhecimento da morte do paciente, 

durante o tratamento e independentemente da causa. As saídas por óbito foram 

subcategorizadas em óbito por tuberculose e óbito por outras causas; 

. "saída por outros motivos", nas quais foram incluídas as saídas do tratamento não 

compreendidas nas categorias anteriores. 

Os óbitos por tuberculose identificados na coorte foram identificados por meio 

dos registros em prontuário e corrigidos junto ao Sistema de Informação de 
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Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde, mediante comparação entre a relação 

nominal dos casos em estudo e seleção segundo causa básica de morte tuberculose, 

no município de Itajaí, para o mesmo periodo. 

O tipo de saída do paciente em tratamento anterior fundamentou a 

classificação dos tratamentos subseqüentes, quando houver, em: 

recidiva , quando iniciado um novo tratamento para paciente que saiu por cura em 

tratamento anterior; 

retratamento, quando iniciado um novo tratamento para paciente que abandonou o 

tratamento anterior 

Para análise da influência do uso de drogas de abuso no perfil epidemiológico 

da tuberculose selecionou-se a variável "abandono de tratamento" como variável 

resposta, examinando-a frente à associação de co-infecção pelo HIV, de alcoolismo e 

de uso de drogas de abuso A variável abandono de tratamento foi escolhida para esta 

análise, porque a elevação de sua freqüência está relacionada à manutenção de 

pacientes infectantes na comunidade, alimentando, por conseqüência, a cadeia de 

transmissão da doença "~· 114 Os testes de hipótese sobre associação entre as variáveis 

foram efetuados pelo uso da estatística de x2 com um nível de signifícância de 5%. 

Para cada variável explanatória - uso de drogas de abuso, alcoolismo e co-

infecção pelo HIV, foram calculados o risco relativo- RR, risco atribuível- RA e 

risco atribuível populacionaL O risco relativo é um dos principais instrumentos de 

atribuição de causalidade utilizados em epidemiologia e mede a magnitude da 

. - d d c: d . d I I 8 36 106 assoctaçao entre o evento estu a o e os 1atores e nsco correspon entes a e e. · · · 

Para o cálculo do risco relativo (RR) estabeleceu-se a relação entre a 

incidência de abandono de tratamento da tuberculose no grupo de pacientes expostos 
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a cada variável explanatória (IE) e a incidência do mesmo evento no grupo de 

pacientes não expostos (lo ) sendo • 

Outro indicador, o risco atribuível - RA expressa, em percentual, a parte do 

risco relativo que pode ser atribuída exclusivamente ao fator de análise e tem sua 

máxima utilidade como medida de impacto de fatores de risco ou de proteção, 

portanto, no campo do planejamento de programas de controle de agravos. 106 O risco 

atribuível é expresso poc 

À semelhança, o risco atribuível percentual na população (RAPO/o), permite 

que seja estimada a redução percentual do abandono do tratamento da tuberculose no 

total dos pacientes o~), caso os fatores de risco- uso de drogas de abuso, alcoolismo 

e co-infecção pelo HIV sejam eliminados ou neutralizados totalmente. O risco 

atribuível percentual na população é calculado pela fórmula• 

RAP% h - l, . lx 

Resumidamente, representa o horizonte desejado nas propostas de intervenção sobre 

a realidade descrita. 
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4. RESULTADOS e DISCUSSÃO 
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4.1 Período entre 1983 e 1996 

Foram verificados 1501 pacientes de tuberculose residentes em Itajaí, 

notificados ao Sistema de Informação da Secretaria de Estado da Saúde de Santa 

Catarina, no período compreendido entre O 1 de janeiro de 1983 e 31 de dezembro de 

1996. 

Deles, foram excluídos sets pacientes que receberam esquema de 

quimioprofilaxia e notificados indevidamente como casos de tuberculose, três que 

tiveram mudança de diagnóstico pós notificação, 17 que realizaram o tratamento em 

outro município e outros 12, cujos prontuários não foram localizados. 

Assim, a coorte foi constituída por 1463 pacientes. Destes, 187 foram tratados 

por duas vezes, 3 7 por três vezes, nove por quatro vezes e quatro receberam cinco 

tratamentos no penodo do estudo. 

A distribuição dos pacientes quanto à residência, mostra a 

participação de 4,5° o dos casos procedentes da zona rural do murnctpto, 

caracterizando a doença como tipicamente urbana. A predominância de população 

fixada nas àreas urbanas explica a pequena participação da população rural no 

contingente de doentes de tuberculose. Segundo o ffiGE 45
, no Censo Demográfico 

de 1991 a população rural de I tajaí representava 3, 9% da população residente no 

município, correspondendo a uma densidade demográfica igual a 7, 1 habitantes por 

hectare 2 na zona rural e 62,8 habitantes por hectare 2 na zona urbana. A menor 

densidade demográfica e a inserção da população em atividades laborativas maís 

concentradas ao ar livre, típicas da zona rural, diminuem as oportunidades de 

transmissão do bacilo de Koch e, por conseqüência, do risco de adoecer. 58
· 

132 
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A história da tuberculose mostra que, a constituição das urbes por ocasião da 

primeira revolução industrial impulsionou o homem a deixar o campo e passar a 

viver em áreas de densidade demográfica cada vez maiores. Este fato contribuiu de 

forma intensa para a disseminação da tuberculose no final do século XVIII e início do 

século XIX. ROSEMBERG 103 descreve este período na Europa, especialmente na 

Inglaterra: " multidões operárias concentram-se nos maiores centros urbanos; 

adultos e crianças, laborando 15 ou mais horas por dia, amontoados em 

mansardas, subalimentados, vivendo abaixo da condição humana, foram vitimados 

aos magotes pela tuberculose, cuja mortalidade atingiu 800 por 100000 habitantes e 

em Londres, o elevado coeficiente de 1100 por 100000 habitantes . ... na segunda 

metade do século XIX a mortalidade tuberculosa nas capitais européias ia de 400 a 

600 por /00000 habitantes, atingindo a 30% da mortalidade geraf'. 

Outro aspecto das diferenças observadas entre populações urbanas e rurais em 

relação à tuberculose é discutido por GET AHUN e MAHER 48 
, que apontam a 

carência de apoio e incentivo para o tratamento enfrentado pelas populações rurais da 

Etiópia, como um dos fatores do abandono de tratamento. 

LA WN e ACHEAMPONG 61 associaram diagnóstico tardio, baixa adesão ao 

tratamento e inadequados recursos para diagnóstico e tratamento disponíveis nas 

áreas rurais de Gana à alta mortalidade por tuberculose em adultos. 

BANERJEE e colaboradores 5
, em estudo comparativo de incidência de 

tuberculose em populações. de áreas rurais e semi-urbanas de Malawi, encontraram 

coeficientes mais altos nas áreas semi-urbanas, principalmente de formas não 

bacilíferas e extrapulmonares. Mesmo destacando a importância da co-infecção pelo 

HIV nestas áreas, os autores incluíram, entre as possibilidades de explicação rlas 
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diferenças encontradas, as dificuldades de acesso aos serviços de saúde enfrentadas 

pela população ruraL 

Em relação à distribuição por sexo, dados da Tabela I mostram 

predominância masculina, representada por 64,4% dos casos no período. 

Tabela l. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo sexo e 
faixa etária. Itajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Faixa etária Mas c F em Total 

!em anos~ No 0/o No % No % 

o 1--114 27 45,7 32 54,3 59 100,0 

15 1--119 57 57,0 43 43,0 100 100,0 

20 1--149 717 65,5 377 34,5 1094 100,0 

50 1--1 64 108 69,7 47 30,3 155 100,0 

65 1--1 84 34 61,8 21 38,2 55 100,0 

Total 943 64,5 520 35.5 1463 100,0 

Embora não haja motivo comprovado 58
, observa-se uma freqüência maior de 

casos entre os pacientes do sexo masculino nas estatísticas mundiais da tuberculose 

publicadas pela Organização Mundial da Saúde 139
. Nelas, verifica-se a razão de dois 

homens para cada mulher, na distribuição dos casos de 1998. No presente estudo a 

razão observada foi de 1, 8 homens para cada mulher. 

Em maio de 1998, a Nordíc School of Public Health , na Suécia, realizou um 

evento onde foi discutido o impacto da tuberculose sobre a população feminina. Os 

resultados, divulgados pela Organização Mundial da Saúde 139
, apontam a tuberculose 

como "o maior assassino de mulheres jovens" , tendo importante efeito sobre as 

famílias, comunidades e economia, sobretudo nos países mais pobres. 
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A mesma fonte estima, para o ano de 1998, a ocorrência de número de casos e 

mortes de tuberculose nunca vista antes entre mulheres jovens e meninas: mais de 

900 milhões estão infectadas no mundo todo, esperando-se, entre elas, a morte de um 

milhão e o adoecimento de 2,5 milhões - principalmente no grupo etário de 15 a 44 

anos. Conclui que as mulheres em idade reprodutiva, uma vez infectadas pelo bacilo 

da tuberculose, são mais suscetíveis para adoecer e morrer do que os homens da 

mesma idade. 

O grupo feminino tem participação percentual maior nas faixas etárias de zero 

a quatorze anos e de quinze a dezenove anos , contribuindo com 32 (6,2%) e 43 

(8,3%) pacientes, respectivamente. Nas mesmas faixas etárias a distribuição de 

pacientes do sexo masculino corresponde a 27 (2,9%) e 57 (6,0%). No grupo de 

idades seguinte, de 20 a 49 anos, a proporção de homens supera a das mulheres até os 

64 anos, a partir de onde as mulheres voltam a apresentar maior contribuição 

percentual. 

Tabela 2. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo faixa 
etária e sexo. Itajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Mas c F em TotaJ 
Faixa etária No % No % No 0/o 

o 1--114 27 2,9 32 6,2 59 4,0 

15 1--119 57 6,0 43 8,3 100 6,8 

20 1--149 717 76,0 377 72,5 1094 74,8 

50 1--164 108 11,5 47 9,0 155 10,6 

651--184 34 3,6 21 4,0 55 3,8 

Total 943 100,0 520 100,0 1463 100,0 
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O grupo etário de maior freqüência em ambos os sexos é o de 20 a 49 anos, 

reunindo 1094 pacientes (74,8% de todos os casos), atingindo, portanto, a população 

jovem e em idade produtiva. 

Em contrapartida, os maiores de 65 anos representaram apenas 3,8% do total 

de casos. Este padrão de distribuição etária da tuberculose é observado em áreas de 

baixo nível de desenvolvimento social e econômico e, dependendo da magnitude do 

problema, contribui para seu agravamento. Os menores de um ano participaram com 

10 indivíduos e o grupo menor de 15 anos com 59, correspondendo a 0,6 e 4,0% dos 

casos respectivamente. 

Gráfico 1: Distribuiçio das idades médias e medianas dos pacientes notificados 
por tuberculose, segundo o ano de notificação. ltajaí, S.C., 1983 a 
1996. 

ano 
83 84 85 ffi gr 88 89 9J 91 92 93 94 95 ffi 

idade média idade mediana 

Apesar da larga amplitude da distribuição etária, igual a 84 anos, a idade 

mediana observada no período foi de 32 anos Ano a ano, as idades medianas, 
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apresentadas no Gráfico I, mostram discreta variação entre 28 e 36 anos, sem 

redução importante das faixas etárias mais atingidas. 

Dados da Organização Mundial da Saúde 139 mostram que a distribuição etária 

da tuberculose se modifica de acordo com o nível de desenvolvimento local. Nos 

países industrializados 25% dos casos ocorrem entre maiores de 65 anos, enquanto 

nos países em desenvolvimento, o mesmo grupo etário representa apenas I 0% dos 

casos. Nestes países, 60% dos casos são diagnosticados entre homens jovens e 

mulheres em idade reprodutiva. 

A distribuição dos casos segundo forma clínica, apresentada nos grupos etários 

maiores e menores de I5 anos (Figura 5 e Tabela 3), foi comparada , inicialmente, 

com a distribuição dos casos notificados no Brasil em I985 76 (Figura 6). Os dados 

de Itajaí, (Figura 5), mostram algumas peculiaridades em relação ao Brasil : 

. verifica-se menor proporção de casos em menores de I5 anos. Em Itajaí o grupo 

representa 4% do total de casos e no Brasil alcança I5%~ 

. entre as formas clínicas pulmonares no grupo etário menor de I5 anos, destaca-se 

a proporção de positividade de 30,3% nas pesquisas baciloscópicas, superior ao 

padrão verificado no Brasil, em I985, que foi de 20%; 

. entre os pacientes maiores de 15 anos a proporção de casos pulmonares é inferior 

em Itajaí, com 78,5% dos casos, comparados aos 90,0% no Brasil; 

. a proporção de baciloscopias positivas entre as formas pulmonares em maiores de 

IS anos ( 66,8%) em Itajaí, é pouco menor do que a observada no Brasil (70,0%); 

. a freqüência de formas extrapulmonares entre maiores de 15 anos representa a 

maíor diferença entre as distribuições dos pacientes de ltajaí, (2I,5%) e do Brasil 

(10,0%). 
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Figura 5. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo as 
idades e formas clínicas. Itajaí, S.C., 1983 a 1996. 

66,8% 736 BACOLOSCOPIAS 

POSITIVAS 

78,5% 

96, 

BACTERIOSCÓPICA 

21.5% 302FORMAS 

EXTRA-PULMONARES 

30,9% 13 BACILOSCOPIAS 

POSITIVAS 

71.2% 

69.1% 29 SEM CONFIRMAÇÃO 

BACTERIOSCÓPICA 

28.8% 17FORtMS 

EXTRA-PULMONARES 

Figura 6. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose no Brasil, 
segundo idades e formas clínicas. Brasil, 1985. 

70% BACILOSCOPIA 

POSITIVA 

90% 

85% 30% SEM CONFIRMAÇÃO 

BACTERIOSCÓPICA 

10% FORMAS 

EXTRA-PULMONARES 

20% BACILIOSCOPIA 

POSITIVA 

75% 

15% 80% SEM CONFIRMAÇÃO 

BACTERIOSCÓPICA 

25% FORMAS 

EXTRA-PULMONARES 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde, 1994. 
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A discriminação das formas clínicas extrapulmonares segundo o local da lesão em 

cada grupo etário consta da Ta bela 3 . 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose extrapulmonar, 
segundo a forma clínica e idade. Itajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Menores de 15 anos Maiores de 15 anos Total 
Forma clínica No o/o No % No o/o 

Meníngea 5,9 3 1,0 4 1,3 

Pleural 2 11,8 155 51,3 157 49,2 

Ganglionar 5 29,4 31 10,2 36 11,3 

Ossea 9 3,0 9 2,8 

Geniturinária 22 7,3 22 6,9 

Intestinal 3 1,0 3 0,9 

Mil i ar 3 17,6 25 8,3 28 8,8 

Outras 6 35,3 54 17,9 60 18,8 

Total 17 100,0 302 100,0 319 100,0 

As formas clínicas extrapulmonares mais freqüentes entre pacientes de todas 

as idades foram a pleural com 157 casos (49,2%), seguida da ganglionar 36(11,3%), 

da miliar 28(8,8%) e da geníturinária 28(6,9%). Esta distribuição guarda semelhança 

com aquela encontrada por COLLAZOS 31
, SHAFER119 eRA VIGLIONE 

98
. 

Entre menores de 15 anos, cabe destacar a pequena participação de casos de 

tuberculose na forma clíníca meníngea, um provável reflexo da vacinação em massa 

com BCG-ID, iniciada no Brasil em 1977. HIJAR 52
, atribui à vacinação com BCG 

a prevenção da meníngíte tuberculosa em crianças, cujo reflexo demonstra ser 

perceptível nas taxas de mortalidade proporcional por causas, na população menor de 

cmco anos 



Observando-se somente os casos pulmonares de tuberculose, distribuídos de 

acordo com a realização e resultado da baciloscopia do escarro (Tabela 4), verifica-se 

taxa de positividade alta nos pacientes menores de 15 anos. No mesmo grupo, sete 

(16,7%) pacientes não apresentavam escarro na ocasião do diagnostico e 17 (40,5%) 

não foram submetidos ao exame baciloscópico. 

Tabela 4. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose pulmonar, 
segundo grupo etário e baciloscopia inicial do escarro. Itajaí, S.C., 
1983 a 1996. 

Menores de 15 anos 15 anos e mais Total 
Bacilosco~ia No % No % No % 

Positiva 13 30,9 736 66,8 749 65,5 

Negativa 5 11,9 233 2I, I 238 20,8 

Não realizada I7 40,5 45 4, I 62 5,4 

Sem escarro 7 I6,7 88 8,0 95 8,3 

Total 42 100,0 1102 100,0 1144 IOO,O 

Os casos de forma clínica pulmonar totalizaram 1102 ( 78,5%) entre os 

maiores de 15 anos (tabela 4 ), dos quais apenas 41 ( 4, I%) não foram submetidos à 

confirmação baciloscópica e 88 (8%) não apresentavam escarro no momento do 

diagnóstico. A freqüência de baciloscopias não realizadas e de pacientes sem escarro 

foi maior entre menores de 15 anos, um dado já esperado, em função das 

características de apresentação da doença nas idades mais baixas. Ainda assim, vale 

lembrar que o Programa de Controle da Tuberculose prevê a realização de pelo 

menos dois exames baciloscópicos para cada sintomático respiratório. 109 
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Ao analisar o impacto da reforma do setor saúde sobre os servtços de 

tuberculose no Brasil, RUFFINO-NETTO 109 chama a atenção para a persistente 

queda nos percentuais de sintomáticos respiratórios examinados no país, em relação 

ao número esperado, no período compreendido entre 1982 e 1997. Do início do 

período, quando o índice er~; de 45%, passou a 14% em 1997, indicando uma redução 

na procura de casos novos de tuberculose entre pacientes com sintomas respiratórios. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, publicados por RUFFINO

NETT0109, no Brasil em 1996 a pesquisa do bacilo de Koch no escarro foi positiva 

em 51,8% dos casos pulmonares. No mesmo ano, segundo dados da Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina, em Itajaí, a positividade da baciloscopia inicial 

entre as formas pulmonares foi semelhante, com 52,4%. 

Trabalho realizado pelo Centro de Referência Hélio Fraga, na Secretaria de 

Estado da Saúde do Rio de Janeiro, relatado por NATAL e colaboradores 83
, concluiu 

que em I 17 pacientes que receberam diagnóstico de tuberculose sem confirmação 

bacteriológica, apenas 48,7% tinham, de fato, tuberculose ativa. No trabalho, os 

Autores destacam a situação de reingresso dos pacientes com sintomas respiratórios 

decorrentes das seqüelas de tratamento anterior, tratados sem confirmação do 

diagnóstico de tuberculose ativa. Este achado evidencia a necessidade de investigação 

criteriosa dos casos com radiologia sugestiva de tuberculose e história de tratamento 

anterior, antes de iniciar um novo tratamento. 

Considerando que o risco médio anual de infecção pela Mycobacterium 

tuberculosis está relacionado com a exposição ao agente etiológico, a elevação do 

número de bacilíferos em uma comunidade, portanto, aumenta esse risco e 

consequentemente a taxa de incidência da doença. 
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· Em ltajaí, as taxas de incid.ência anuais (Gráfico 2) registram uma curva 

descendente até 1987 e ascendente no restante do periodo, acentuando-se a partir de 

1991. Comparada com a curva de incidência do Estado de Santa Catarina e a do 

Brasil no mesmo período, verifica-se que a alteraçio observada em Itajaí no ano de 

1991, nio foi observada nas outras duas curvas. A aplicaçio de linhas de tendência 

sobre cada uma das três curvas evidencia tais diferenças. 

Gnr~eo 2. Distribui~o dos coeficientes de iDcidfacia de tuberculose por 100.000 
habitantes, em Itajaf, em Suta Catarina e ao Brasil, periodo de 
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Em 1981, uma nova síndrome foi descrita aos Estados Unidos. Sua origem 

iafecciosa foi comprovada em 1983, com a ideatificaçio do agente etiológico, o IDV 



ou vírus da imunodeficiência humana adquirida. Após a infecção pelo HIV, ocorre 

uma diminuição progressiva do número e atividade dos linfócitos e comprometimento 

da imunidade celular. A síndrome da imunodeficiência adquirida ou aids é o quadro 

manifesto deste processo avançado. Inicialmente, a identificação dos casos de aids foi 

baseada no registro da ocorrência de doenças infecciosas e alguns tipos de neoplasias 

incomuns em indivíduos imunocompetentes. 

Entre as doenças infecciosas diagnosticadas em pacientes HIV positivos, a 

tuberculose foi , desde logo, uma das mais freqüentes. Este fato é explicado pelo 

importante papel desempenhado pela imunidade celular na fisiopatologia da 

tuberculose. 82 A imunodeficiência tanto abre o caminho para a retomada da 

multiplicação dos bacilos da tuberculose presentes no individuo previamente 

infectado, como deixa de oferecer barreiras aos bacilos recém-introduzidos no 

. I . c: - • 22. 121 134 suscettve por tn1ecçao exogena · 

Com o advento da aids, a tuberculose reemergiu nos países industrializados e 

desenvolvidos, mas foi nos países pobres e em desenvolvimento que seu impacto foi 

maior. O custo social e financeiro da assistência aos pacientes, o aumento da demanda 

por recursos laboratoriais e terapêuticos de toda ordem e a corrida contra o tempo em 

busca de soluções mais aceitáveis para este novo agravo, deram a ele feições de 

tragédia contemporânea. 2. 10. 3o. 32. 34. 47. 59. 68. 79. 87. 90. 93 . 112. 119. 121. 1211. 132 

Em curto espaço de tempo, a co-infecção pelo HIV e pela Mycobacterium 

tuberculosis recolocou a tuberculose entre os problemas prioritários da área da 

saúde, mesmo nos lugares nos quais esta já havia sido controlada. Reconhecida como 

um dos quadros mais graves, a associação aids-tuberculose foi chamada por 

CHRETIAN 30 em 1990, "duo maldito". 



Em Itajaí, apesar do primeiro caso de aids haver sido notificado em 1987, 

conforme é demonstrado na Tabela 5, a associação aids-tuberculose só aparece nas 

estatísticas oficiais em 1988, ano em que os três casos de notificados de aids, também 

o foram por tuberculose. 

Tabela 5. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, por aids, por 
associação de tuberculose e aids, e do percentual desta associação 
em relação ao total de casos de tuberculose , segundo o ano de 
diagnóstico. Itajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Ano TB AIDS TB/AIDS % 

TB/AIDS 

83 80 

84 74 

85 68 

86 73 

87 71 2 

88 79 3 3 3,8 

89 69 19 6 8,7 

90 80 38 9 11,2 

91 123 89 23 18,7 

92 119 49 25 21,0 

93 153 115 33 21,5 

94 144 113 43 29,8 

95 168 118 58 34,5 

96 162 104 38 23,4 

Total 1463 650 238 16,2 

Fonte: Programa de Controle da Tuberculose/ Programa DST/AIDS.SMS.ltajaí/ Programa AIDS. 
MS. 



Relatórios do Sistema de Informações de Agravos de Notificação - SINAN, 

da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 115 
, mostram que a detecção de casos de 

aids no Município teve intensa aceleração a partir de 1989 (Tabela 5) Os coeficientes 

de notificação de aids no Município permaneceram em ascensão até 1998. 

No período de 1989 a 1996, é possível observar a concomitância da elevação 

dos coeficientes <le tuberculose e de aiàs. Dados da Tabela 5 evidenciam, ainda, que a 

incidência de co-infecção HIV /tuberculose acompanha o ritmo de crescimento da 

incidência da aids, proporcionalmente maior do que da tuberculose isolada, 

sugerindo a associação entre os dois agravos 

A manifestação clínica da tuberculose em pacientes co-infectados pelo HIV 

varia de acordo com o estadiamento da aids Em pacientes com sistema imunológico 

pouco comprometido, em geral, a tuberculose apresenta-se na forma clássica, 

pulmonar, com lesão cavitária apical. Nos pacientes que apresentam intenso 

comprometimento imunológico, é comum o aparecimento de formas graves e 

disseminadas de tuberculose, com imagens radiológicas pulmonares de infiltrado 

difuso e freqüente comprometimento de outros órgãos. 71
' 

96 

O exame radiológico é um método auxiliar de grande valor para o diagnóstico 

quando a suspeita é tuberculose. Embora seja de especificidade baixa, já que as 

imagens são sugestivas e não patognomônicas de tuberculose, quando é associado a 

outros exames desempenha importante papel no estabelecimento do diagnóstico 

diferencial de outras pneumopatias 

NATAL e colaboradores 83 lembra que o exame radiológico com imagem 

sugestiva de tuberculose não tem capacidade discriminatória, tomando necessária a 

realização de exames confirmatórios. Além disto, tratar um paciente baseado apenas 
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nas evidências radiológicas, implica submetê-lo desnecessariamente ao risco da 

toxicidade das drogas, além de retardar o diagnóstico e tratamento da verdadeira 

afecção nele instalada. 

De acordo com KRITSKI e colaboradores 58
, a baciloscopia direta do escarro 

é positiva em 40,0 a 60,0% dos pacientes com tuberculose pulmonar e quando há 

presença de lesão cavitária com mais de 2cm de diâmetro, a positividade da 

baciloscopia aumenta para até 80% dos casos. 

A Tabela 6 apresenta os resultados de baciloscopias de escarro e de exames 

radiológicos dos pacientes com tuberculose pulmonar. Entre eles, destacam-se as 494 

(72, 9%) baciloscopias positivas entre os pacientes com imagens radiológicas de lesão 

cavitada, índice bastante superior aos 144 (49,0%) bacilíferos com tmagens 

compatíveis com tuberculose, porém sem caverna. 

Tabela 6. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose pulmonar 
segundo resultados de baciloscopia de escarro e exame radiológico. 
ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Bacilosco(!ia inicial 
Radiologia Positiva Negativa Não Sem Total 

realizada escarro 
No 0/o No 0/o No 0/o No 0/o No 0/o 

Nonnal 3 21.4 4 28,6 5 35,7 2 14,3 14 100,0 

Com cavidade 494 72.9 117 17.2 19 2.8 48 7.1 678 100,0 

Sem cavidade 144 49.0 91 31,0 16 5,4 43 14.6 294 100,0 

Não realizada 108 68,3 26 16,5 22 13.9 2 1,3 158 100,0 

Total 749 65.5 238 20.8 62 5,4 95 8.3 1144 100.0 
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As baciloscopias negativas, como era esperado, foram mais freqüentes entre 

pacientes com imagem radiológica normal ou sem lesão cavitária. 

Além da pesquisa bacteriológica e dos exames radiológicos, a prova 

tuberculínica é um terceiro exame complementar utilizado para o diagnóstico. Muito 

embora não permita distinguir o paciente apenas infectado do doente, esta prova 

indica a presença de memória linfocitária desenvolvida a partir do contato prévio com 

o bacilo. Por esta razão, seu resultado pode se alterar devido à vacinação prévia com 

BCG-ID e com a depressão do sistema imunológico. 

No universo do estudo, o teste tuberculínico foi aplicado em 622 pacientes e 

lido em 608 ( 97,8%) deles, cujos resultados são expostos na Tabela 7. 

Tabela 7. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo 
resultado do teste tuberculínico. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Teste tuberculínico No % 

Não reator 105 16,9 

Reator fraco 64 10,3 

Reator forte 439 70,6 

Não lido 14 2,2 

Total 622 100,0 

Em relação aos 622 testes tuberculínicos aplicados, 14 (2,2%) pacientes não 

retornaram para verificação do resultado na data aprazada, 105 (16,9 %) pacientes 

não apresentaram reação cutânea e 64 (10,3%) foram reatores fracos, totalizando 

27,2%. Trata-se de uma taxa elevada, podendo sugerir a influência de fatores 

intervenientes no resultado, como da imunodepressão. 



52 

TOMAN, citado por NATAL83
, admite um índice de até 25% de pacientes 

tuberculosos HIV negativos ao teste tuberculínico. Por outro lado, as leituras 

positivas do teste não podem ser descritas como confirmatórias para o diagnóstico, já 

que não é possível distinguir, com certeza, apenas pela enduração local, o doente do 

infectado. 

Os testes tuberculínicos, verificados em conjunto com os resultados da 

baciloscopia de escarro, realizados nos pacientes com formas pulmonares da doença, 

podem ser observados na Tabela 8. 

Tabela 8. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose pulmonar, 
segundo resultados de teste tuberculínico e baciloscopia inicial de 
escarro. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Bacilosco~ia inicial 
Teste Positiva Negativa Não realizada Sem escarro Total 
Tuberculínico No o;o No o;o No o;o No o;o No o;o 

Não reator 35 55,5 22 34,9 2 3,2 4 6,4 63 100.0 

Reator fraco 20 41,7 15 31,3 3 6,2 10 20,8 48 100,0 

Reator forte 169 49.7 112 32.9 13 3,8 46 13.6 340 100.0 

Não lido 7 70 3 30.0 lO I 00.0 

N à o realizado 518 75.8 86 12,6 44 6,4 35 5,2 683 100,0 

Total 749 65.5 238 20,8 62 5,4 95 8,3 1144 100,0 

A distribuição dos resultados das baciloscopia-; dos casos de tuberculose 

pulmonar em relação aos resultados dos testes tuberculínicos realizados mostra a 

concordância de positividade entre os dois exames auxiliares em 20 ( 41,7%) 

pacientes reatores fracos e 169 ( 49,7%) reatores fortes à tuberculina. 



Além disto, observa-se que o teste tuberculinico deixou de ser aplicado em 

683 pacientes, representando 59,7% do total de pacientes com tuberculose pulmonar, 

um provável reflexo da introdução da vacinação em massa com BCG-ID neste 

periodo e de estudos sobre as dificuldades na interpretação do teste. 

Lee 62 publicou vasta revisão bibliográfica sobre a interpretação dos resultados 

do teste tuberculínico e concluiu que, embora útil para a prática clínica, sua 

sensibilidade e especificidade são variáveis, sofrendo influência de grande número de 

fatores em seu resultado e interpretação. Por esta razão, o autor recomenda que 

sobre ele devem prevaJecer dados clínicos, epidemiológicos, bacteriológicos e 

radiológicos . 

ARANTES 4 alerta em seu trabalho para o fato de que, em locais onde a 

vacinação com BCG-ID é feita rotineiramente, a interpretação da prova tuberculínica 

pode ser prejudicada. 

Além da vacinação prévia com BCG-ID em intervalo igual ou menor do que 

dois anos, KRJTSKI e colaboradores 58
, incluem a presença de doenças e/ou 

tratamentos imunossupressores, vacinação recente com vírus vivo, gestação, idade 

inferior a dois meses ou superior a 65 anos como fatores capazes de interferir no 

resultado da prova tuberculínica e respectiva interpretação. 

A Tabela 9 apresenta os dados referentes aos registros da presença de cicatriz 

de BCG-ID nos prontuários dos pacientes notificados, relacionando-os aos resultados 

do teste tuberculínico. 
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Tabela 9. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo 
resultado do teste tuberculínico e presença da cicatriz da vacina 
BCG-ID. Itajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Cicatriz de BCG ID 
Teste Sim Não Total 
Tu berculínico No 0/o No % No % 

Não reator 23 12,4 82 6,4 105 7,2 

Reator fraco 4 2,1 60 4,7 64 4,4 

Reator forte 61 32,8 378 29,6 439 30,0 

Não lido 14 1' 1 14 1,0 

To tal realizado 88 47,3 534 41,8 622 42,6 

Não Realizado 98 52,7 743 58,2 841 57,4 

Total 186 100,0 1277 100,0 1463 100.0 

A cicatriz de vacinação prévia com BCG-ID foi observada em 186 pacientes, 

que representam 12,7% do total estudado. Deles, 88 ( 47,3%) foram submetidos ao 

teste tuberculínico, sendo 23 (12,4%) não reatores e 4 (2, 1%) reatores fracos. 

O BCG-ID foi incluído na rotina de vacinação de menores de um ano em 1977 

e o Município de Itajaí, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde 114
, 

tem registro de cobertura vacinal superior a 90% neste grupo etário desde 1982, o 

que provavelmente explica a presença da cicatriz nestes 186 pacientes ( Tabela 9). 

Selecionando os 66 pacientes com data de nascimento a partir de 1977, 

portanto na vigência do Programa Nacional de Imunização e da vacinação obrigatória 

com BCG-ID no primeiro ano de vida, verificou-se que apenas 28 (42,4%) pacientes 

apresentavam cicatriz de vacinação prévia. 
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Em que pese parte dos indivíduos vacinados não desenvolverem a cicatriz 

cutânea, o índice de 42,4% é baixo em relação às taxas de cobertura vacinal oficiais. 

O BCG-ID representou importante conquista na prevenção de casos de 

tuberculose na infiincia, principalmente nas formas clínicas mais graves como as 

meningeas. Após sua inclusão no calendário de vacinação, verificou-se importante 

redução na letalidade da tuberculose nos grupos etários mais baixos. 59
· 

132 A mesma 

intensidade de proteção não se observa em relação ao adoecimento de indivíduos em 

faixas etárias maiores, razão pela qual outras medidas de controle não podem ser 

esquecidas. 

A manutenção da cadeia de transmissão da doença ocorre pela presença de 

suscetíveis expostos e pela perpetuação da fonte de infecção. A investigação 

epidemiológica e a busca ativa de casos entre contatos dos doentes diagnosticados 

- d . ai 1 . . I d b 1 59 78 sao a mrus ta re evanc1a para o contro e a tu ercu ose · 

A Tabela 1 O mostra a freqüência de pacientes que relataram contato anterior 

com pacientes tuberculosos. de acordo com o ano em que foram notificados. 

No período, foram identificados 380 (26,0%) pacientes comunicantes de 

outros casos de tuberculose Em alguns anos observa-se uma expressiva participação 

de pacientes comunicantes de outros doentes, destacando-se, entre eles o ano de 

1986, no qual este número foi de 33 (45,2%) pacientes notificados. 
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Tabela 10. Distribuição dos pacientes notificados segundo relato de contato 
prévio com outros casos de tuberculose e ano da notificação. Itajaí, 
1983 a 1996. 

Contato prévio 

Sim Não Total 

Ano No o;o No % No % 

1983 2 2,5 78 97,5 80 100,0 

1984 9 12,2 65 87,8 74 100,0 

1985 25 36,7 43 63,3 68 100,0 

1986 33 45,2 40 54,8 73 100,0 

1987 13 18,3 58 81,7 71 100,0 

1988 27 34,2 52 65,8 79 100,0 

1989 21 30,4 48 69,6 69 100,0 

1990 15 18,7 65 81,3 80 100,0 

1991 27 21,9 96 78,1 123 100,0 

1992 18 I 5,1 101 84,9 119 100,0 

1993 48 31,4 105 68,6 153 100,0 

1994 45 31,2 99 68,8 144 100,0 

1995 51 30,3 117 69,7 168 100,0 

1996 46 28,4 116 71,6 162 100,0 

Total 380 26,0 1083 74,0 1463 100,0 

O percentual de pacientes cujo adoecimento é atribuído ao contato com 

outros doentes de tuberculose é um indicador importante para avaliação do 

programa, uma vez que permite identificar e atuar junto a uma parcela dos pacientes 

infectantes atuantes na comunidade. Para tal, é necessário o empenho das equipes de 

saúde, na busca e acompanhamento destes casos a partir do familiar do doente (caso-

índice), com o propósito de interromper a cadeia de transmissão da tuberculose. 
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A intervenção dos serviços objetivando a eliminação das fontes de infecção de 

tuben.:ulose numa população deve ocorrer , de forma simultânea, em duas direções a 

descoberta precoce dos casos e a cura dos mesmos. Entre as metas propostas pelo 

Plano Nacional de Controle da Tuberculose, lançado pelo Ministério da Saúde em 

1998, a serem alcançadas no Brasil até o ano 2002, está a detecção de 92% dos casos 

existentes até esta data e curar 85% dos casos novos detectados. O impacto esperado 

do cumprimento destas metas será a redução da incidência à metade de seu valor em 

1998 e da mortalidade em dois terços até o ano de 2007. 109 

O acompanhamento das taxas de cura constitui, então, em última análise, uma 

metodologia de avaliação do cumprimento de metas que, por exclusão, quantifica 

parte do estoque de casos infectantes ainda existentes no meio da comunidade. 

Sendo assim, importa que a análise dos tipos de saida de tratamento leve em 

conta a forma clínica de tuberculose que estes pacientes apresentavam. A Tabela 11 

apresenta esta distribuição. 

Tabela 11. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo a 
forma clínica e tipo de saída do primeiro tratamento. Itajaí, S.C., 
1983 a 1996. 

Forma Clínica 
Pulmonar Extra Pulmonar Total 

TiJ!O de saída No % No 0/o No 0/o 

Cura 883 74,3 192 70,1 1075 73,5 

Abandono 189 15,9 37 13,5 226 15,5 

Óbito por tuberculose 12 1,0 3 1, I 15 1,0 

Óbito por outras 55 4,6 27 9,8 82 5,6 
causas 

Outros 50 4,2 15 5,5 65 4,4 

Total 1189 100,0 274 100,0 1463 100,0 
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No período de 1983 a 1996, do total de pacientes com tuberculose em Itajaí, 

houve 1075 saídas do tratamento por cura, que corresponde a 73,5% dos pacientes 

em seu primeiro tratamento (Tabela 11 ). Dos 883 casos com forma pulmonar da 

doença, 74,3% curaram. 

Este percentual se aproxima do observado no Brasil, no mesmo período, cuja 

taxa de cura foi de 75,5%, apresentando, no seu decorrer, variações entre 86,3% 

como em 1986 e 55,2% em 1992. 109 

A freqüência de recaídas posteriores à saída por cura do primeiro tratamento 

da tuberculose, mostra que a taxa alcançada em Itajaí pode estar longe de 

representar um índice satisfatório. A Figura 7 apresenta a evolução dos 87 pacientes 

que adoeceram e iniciaram novo tratamento após terem sido considerados curados 

no primeiro tratamento . 

As 87 recidivas representaram 8,0% do total de curas no primeiro tratamento 

e chamam a atenção, muito mais pela evolução verificada no segundo tratamento e 

nos que se seguiram, do que pela quantidade em si. No segundo tratamento, observa

se, a ocorrência de 69 (79.4%) saídas por cura, nove (10,3%) óbitos e de nove 

(10,3%) abandonos de tratamento. Dos abandonos, apenas três ( 33,3%) iniciaram o 

retratamento e deles. dois ( 66,7%) curaram. 
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Figura 7. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, que saíram 
por cura no primeiro tratamento, segundo evolução nos tratamentos 
subseqüentes. Itajaí, S.C., 1983 a 1996. 

69 curas 

19 retidivas 

16 curas • 4 recidivas 

2 curas 2 abandonos 

1075 curas 

87 rtcidivas 

9 óbitos 

3 abandonos • 1 retratamento 

1cura 

1 recidiva 2 retaratamentos 

1 abandono 1 abandono 1 óbito 

9 abandonos 

• 3 retratamentos 

I\ 
2 curas 1 abandono • 1 recidiva 

1cura 

Entre os 69 pacientes que saíram curados do segundo tratamento, 19 (27,5%) 

adoeceram novamente e iniciaram um terceiro tratamento. Neste, 16 (84,2%) foram 

considerados curados ao final do tratamento e três (15,8%) o abandonaram antes de 

completá-lo. Um destes pacientes que abandonaram o tratamento, retomou 

posteriormente e obteve a cura no retratamento. Dos 16 que curaram , quatro 
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(25.0%) recidívaram pela terceira vez e sendo tratados dois (50%) saíram por cura e 

dolS ( 50,0%) saíram por abandono. Ambos iniciaram retratamento , sendo que um 

(50.0%) evoluiu para óbito e o outro abandonou o tratamento novamente, sem 

retomo até o ano de I 996 

O braço do diagrama estendido a partir dos nove abandonos registrados no 

grupo inicial de 87 recidivas não é mais animador - retomaram para retratamento três 

(30,0%), no qual dois~( 66,7%) curaram e .um ( 33,3%) abandonou antes do seu 

término. Em seu prontuário clínico não constam registros posteriores a esta data. Dos 

dois pacientes que curaram, um (50.0%) apresentou nova recidiva e saiu do terceiro 

tratamento curado. Esta seqüência de recidivas. abandonos sem retomo e óbitos, 

deixa clara as múltiplas lacunas a partir das quais se avoluma a quantidade de fontes 

de infecção na comunidade e se perpetua a cadeia de transmissão da doença. 

Ainda na Tabela 1 L verifica-se que a freqüência de 15 óbitos por tuberculose. 

equivalente à letalídade de LO% é baixa e bastante inferior à observada no Brasil, que 

em nenhum momento do mesmo período foi inferior a 6, I%. 

Em relação aos 82 (5,6%} óbitos por outras causas básicas. destaca-se sua 

participação entre pacientes que apresentaram formas clínicas extrapulmonares de 

tuberculose, podendo-se supor que haja alguma influência da aids na determinação 

destas mortes . 

Uma terceira via. diferente da saída por cura e do óbito, é também apresentada 

na Tabela 11, na categoria abandono de tratamento. Trata-se da interrupção do 

tratamento não prescrita por rredico ou profissional de saúde, respvnsável por ele. 

Quanto mais precocemente ela ocorre, sobretudo nas formas pulmonares baciliferas, 

maior sua importância para o fracasso na luta contra a tuberculose. 
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Nesta coorte, o abandono do tratamento foi registrado no prontuário de 226 

(15,5%) pacientes de todas as formas clínicas ( Tabela 11), sendo mais acentuado 

entre pacientes com formas pulmonares da doença. 

Mesmo não sabendo se estes pacientes estavam bacilíferos por ocasião do 

abandono do tratamento, é de se esperar que parte deles ainda constituam ou voltem a 

constituir fontes de infecção no meio em que \'ivem, contribuindo para a perpetuação 

da tuberculose no Município. 

Entre os 1463 casos notificados, observou-se a presença de pacientes que 

iniciaram mais de um tratamento de tuberculose. no decorrer do período de estudo. 

Parte destes pacientes iniciaram um novo tratamento após haver saído por cura e 

outros pós-abandono. 

A Tabela 12 mostra a distribuição destes pacientes de acordo com o tipo de 

saída em cada tratamento iniciado. 

Tabela 12. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo o 
número de ordem do tratamento iniciado e tipo de saída. ltajaí, S.C., 
1983 a 1996. 

Número de ordem do tratamento 
Tipo de saída Primeiro SeEundo Terceiro Quarto Quinto 

No % No % No % No 0/o No % 

Cura 1075 73,5 107 57,3 19 51,3 4 44,5 25,0 

Abandono 226 15,5 51 27,3 14 37,8 4 44,5 2 50,0 

Óbito TB 15 LO 3 1,6 2.7 

Óbito não TB 82 5,6 22 11,7 1 2.7 11,0 1 25,0 

Outros 65 4,4 4 2,1 2 5,5 

Total 1463 100.0 187 100.0 37 100.0 9 100.0 4 100.0 
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Nesta distribuição observa-se que, à medida que cresce o número de ordem 

do tratamento, ocorre a redução da taxa de saídas por cura e a elevação do percentual 

de abandonos. 

A explicação para tais fatos pode estar ligada à gravidade dos casos, à 

associação de outras patologias, às características individuais do paciente, às 

dificuldades de acesso ao serviço, às deficiências do serviço de saúde ou ao conjunto 

de vàrios destes e de outros fatores. Independentemente de quais sejam, estão 

resultando na perda de vidas e na cronificação de casos de tuberculose, o que 

demanda, por sua importância, a revisão de cada caso e a remoção dos determinantes 

destes desenlaces. 

O longo tempo necessàrio para tratamento requer da equipe de saúde e do 

paciente empenho e motivação permanentes, caso contràrio, a melliora do estado 

geral e a redução dos sintomas iniciais podem induzir o doente à presunção da cura e 

ao abandono. 

Tomando-se como referência a duração do tratamento regular para formas 

clínicas pulmonares, preconizada pelo Programa de Controle da Tuberculose 7
", que é 

de 180 dias, verificou-se o tempo decorrido, em dias, entre o início do tratamento e a 

data do abandono, entre estes pacientes (Tabela 13) 
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Tabela 13. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose que 
abandonaram o primeiro tratamento, segundo o tempo de 
pennanência em tratamento. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Dias de tratamento No o/o %Acumulado 

o 1-- 30 0,4 0,4 

30 1-- 60 5 2,2 2,6 

60 1-- 90 32 14,2 16,8 

90 1-- 150 72 31,9 48,7 

1501-- 180 30 13,3 62,0 

180 1-- 210 28 12,4 74,4 

2101--240 9 3,9 78,3 

240 1-- 270 12 5,3 83,6 

270 1-- 879 37 16A 100,0 

Total 226 100,0 100,0 

Menos de 3% dos pacientes que abandonaram seu primeiro tratamento de 

tuberculose o fizeram antes de completar dois meses e 116 (51,3%) o interromperam 

após o 150° dia. Isto implica que o abandono está ocorrendo tardiamente, cabendo 

investigar-se intensamente suas causas. Neste sentido, destaca-se a presença de 37 

(16,4%) pacientes que abandonaram seu primeiro tratamento de tuberculose de 270 a 

879 dias após seu início, o que equivale, no limite superior da amplitude desta classe, 

a mais de dois anos consecutivos de tratamento, cabendo investigar as razões e os 

riscos decorrentes desta prorrogação. 

BERTOLOZZI 11 apontou em seu trabalho, entre os motivos de não abandono 

do tratamento, o vínculo médico - paciente. A Autora conclui que as condições de 

vida das pessoas evidenciam processos que resultam em seu adoecimento e morte. Às 
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equipes de saúde compete apreender estas condições de vida e oferecer assistência à 

tuberculose que leve em conta as diferenças de classe próprias da população. Para 

BERTOLOZZI 11 estas diferenças condicionam concepções diferentes sobre saúde e 

doença. 

Transcorrido o momento inicial do tratamento, quando o paciente é 

bombardeado com informações acerca de exames complementares , efeitos da 

medicação e rotinas do serviço, toma-se necessário o investir na sua orientação 

quanto ao processo de cura e à importância de sua comprovação. O novo desafio a 

ser vencido pelo paciente será tornar-se co-responsável pelo controle da tuberculose 

na sua comunidade. 118 

Aspectos do envolvimento do usuários dos serviços de saúde pelas equipes 

que os assistem foram discutidos por MEHRY, citado por SILVA Jr. 121 que postula: 

"há de se estabelecer uma relação pedagógica crítica, não se ignorando o 

conhecimento da população quanto aos problemas de saúde e suas determinações 

sociais". O mesmo Autor, mais adiante, prega a elevação da consciência sanitária dos 

usuários dos serviços de saúde, propiciada pelo estabelecimento de vínculo de 

responsabilidade mútua entre a equipe de saúde, o indivíduo e seu grupo de convívio. 

O esclarecimento acerca da duração do tratamento é um dos aspectos que envolvem 

de forma mais intensa tanto as concepções individuais sobre saúde e doença, 

quanto a capacidade de estabelecimento do vínculo de responsabilidade entre o 

paciente e o serviço de saúde que o assiste. O "sentir-se bem" e a negativação da 

baciloscopia de escarro pode levar o paciente a uma equivocada convicção de cura , 

cabendo à equipe de saúde instruí-lo sobre o processo de restabelecimento pelo qual 

deve passar. 
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A duração do tratamento, de acordo com as normas técnicas do Programa de 

Controle da Tuberculose 7
', deve ser de 180 dias, podendo, à época do estudo, ser de 

270 para os pacientes co-infectados pelo HIV 50 e de 360 para os pacientes com 

meningite tuberculosa A Tabela 14 mostra a duração do tratamento dos 1463 

pactentes, divididos por forma clínica 

Tabela 14. Distribuição dos pacientes notificados segundo fonna clínica de 
tuberculose e duração, em dias, do primeiro tratamento<·>· Itajaí, 
1983 a 1996. 

Dias Fonna clínica 
De Pulmonar Extra-l!ulmonar Total 

Tratamento No 0/o No 0/o No 

o 1-- 30 29 2,5 16 5,0 45 
301-- 60 19 1,7 9 2.8 28 

60 1-- 90 47 4,1 7 2,2 54 

90 1-- 120 48 4,2 13 4, I 61 

120 1-- 150 44 3,8 10 3, I 54 

150 1-- 180 202 17,7 46 14,4 248 

180 1--210 354 30,9 113 35,5 467 

210 1-- 240 133 11,6 32 10,0 165 

2401--270 67 5,8 19 6,0 86 

270 1-- 923 201 17,7 54 16,9 255 

Total 1144 100,0 319 100,0 1463 

(*)Amplitude de variação= 923 dias Média = 213 dias Mediana = 189 dias. 

A duração média dos tratamentos foi de 213 dias, supenor aos 

preconizados pelo programa A prorrogação do tratamento é observada tanto nas 

formas pulmonares como nas extrapulmonares. 

% 

3,0 
1,9 

3,7 

4,2 

3,7 

17,0 

31.9 
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17,4 

100,0 

180 



66 

Nas formas pulmonares 755 (66,0%) pacientes realizaram tratamento por tempo 

superior a 180 dias. Investigando a presença de ,·alores aberrantes na distribuição do 

tempo de tratamento. capazes de influenciar a média observada. verificou-se uma 

amplitude de 923 dias e valor mediano de 189 dias. que se aproxima um pouco mais 

do preconizado pelas normas do programa 

Entre os valores marginais supenores, estavam alguns pacientes CUJOS 

registros em prontuário mostraram seguidas mudanças de esquema terapêutico, 

motivadas por intolerância medicamentosa, por falência de tratamento ou 

irregularidade na tomada dos medicamentos, sem que tenham constituído abandono 

de tratamento. 

Por outro lado. observaram-se pacientes chegados ao seniço em estádio 

muito avançado da tuberculose e ou com outras patologias associadas, não tomando 

possh el a reversão do quadro clínico. O inten·alo de tempo entre o início do 

tratamento e o óbito em 51 (52.6%) dos 97 pacientes que morreram (Tabela 11) foi 

inferior a 90 dias. 

A intolerância aos medicamentos é mais acentuada e freqüente entre pacientes 

d I . . ui d 'd 50 96 em tratamento e outras pato og1as, em part1c ar, e ru s. · 

O tratamento da tuberculose é fundamentalmente quimioterápico. Só após o 

aparecimento das drogas antituberculose foi possível uma redução da mortalidade 

específica e do período de transmissibilidade. 40 

Embora atualmente já se disponha de vários medicamentos com ação efetiva 

contra a M_ycobacterium tuberculosis. os seis, citados na Tabela 15, tem uso 

preferencial. O esquema tríplice. composto pela associação de rifampicina (R). 

isoniazida (H) e pirazinarnida (Z) - RHZ. ou Esquema L é aplicado em duas fases 
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uma inicial. com duração de dois rreses. associando as três drogas e partir dai. 

prolonga-se por maJS quatro rreses apenas com rifampicina e isoniazida Este 

esquema foi adotado. no Brasil desde o início da década de 1970. com tomadas 

diárias. e tem sido de alta eficácia. 40
· 

5
1. 

75 
. 

A Tabela 15 apresenta as principais associações de medicamentos empregadas 

no tratamento dos pacientes que constituem o universo deste estudo. 

Tabela 15. Distribuição dos pacientes notificados segundo número de 
tratamentos e principais esquemas terapêuticos utilizados. Itajaí, 
S.C., 1983 a 1996. 

Esquemas Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto 

terapêuticos 

No o/o No o/o No o/o No o/o No o/o 

RHZ 1369 93.6 135 72.1 19 51.4 3 33.3 

RHZE 25 1.7 20 10.7 3 8.1 3 33.3 2 50.0 

RHZE SEt 26 1.8 6 3.2 3 8.1 

ZE SEt 2 0.1 4 2.1 3 8.1 25.0 

Outros 41 2,8 22 11.8 9 24.3 3 33,3 1 25.0 

Total 1463 100.0 187 100.0 37 100.0 9 100.0 4 100.0 

R = Rifampicina ; H = lsoniazida ; Z = Pirazinarnida ; E = Etambutol ; S = Estreptomicina ; 
Et = Etionamida. Outros = outras associações com dois ou mais destes medicamentos. 

Diversos esquemas terapêuticos foram utilizados no período 

estudado.atendendo às peculiaridades dos pactentes e às condutas preconizadas pelas 

Normas Técnicas do Programa de Controle da Tuberculose 7
' 
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O Esquema I foi utilizado em 1369 (93,6%) pacientes submetidos ao primeiro 

tratamento , reduziu o percentual no segundo para 135 (72, 1% ), no terceiro para 19 

(51 ,4%) e no quarto tratamento para três ( 33,3%) casos. No quinto tratamento este 

esquema não foi utili7.ado em nenhum dos pacientes (Tabela 15). 

Em 1994, o Ministério da Saúde introduziu nas Normas Técnicas do 

Programa de Controle da Tuberculose o esquema de tratamento reforçado (Esquema 

IR), acrescentando o quimioterápico etambutol ao Esquema I (RHZE), 

recomendando-o para pacientes que tenham interrompido o tratamento por 30 dias 

ou maiS. 

O presente estudo limitou-se à descrição dos principais esquemas terapêuticos 

utilizados, sem relacioná-los às situações de escolha. Vale destacar na Tabela 15, que 

o esquema reforçado com etambutol apareceu em 20 (10,7%) dos 187 pacientes em 

segundo tratamento, provavelmente por haver sido instituído somente nos dois 

últimos anos deste levantamento. 

Outros esquemas terapêuticos, incluindo estreptomicina e etionarnida foram 

administrados com maior freqüência a pacientes infectados pelo HIV e em uso 

concomitante de terapias anti-retrovirais. É comum ocorrer a interação entre os 

medicamentos destinados ao controle dos dois agravos, aumentando a intolerância 

medicamentosa. levando muitas vezes os pacientes a abandonar o tratamento. 

De fato, observa-se na Tabela 16. que entre as saídas por abandono, o 

percentual de pacientes HIV positivos é maior do que de pacientes não co-infectados. 
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Tabela 16. Distribuição dos pacientes notificados segundo co-infecção pelo illV, 
tipo de saída do tratamento de tuberculose. Itajaí, 1983 a 1996. 

HIV HIV Sem 
~ositivo negativo informa~ão Total 

Ti~o de saída No o/o No % No % No % 

Cura 96 38,9 304 80,8 65 80,4 1075 73,5 

Abandono 80 32,4 56 14,9 90 10,7 226 15,4 

Óbito por tuberculose 4 1,6 11 1,3 15 1,0 

Óbito não tuberculose 57 23,1 7 1,9 18 2,1 82 5,6 

Outros lO 4.0 9 2,4 46 5,5 65 4,5 

Total 247 100,0 376 100,0 80 100,0 1463 100,0 

O binômio tuberculose/aids está presente nos registros de 247 pacientes, que 

corresponde a 16.lJ% da população de estudo. Neste grupo observa-se elevada taxa 

de 32,4% abandono de tratamento, comparada com 15,4% observada para o total 

de pacientes da coone 

As saídas por cura. entretanto, mostraram diferenças ainda maiores entre os 

grupos de pacientes 111\' positivos e HIV negativos, correspondendo a 96 (38,9%) e 

304 (80,8 %) casos respecti\amente. 

O êxito do tratamento, quando há co-infecção pelo HIV, sofre a influência de 

vários fatores. entre eles a precocidade no diagnóstico dos dois agravos que, por um 

lado encontra menor comprometimento do sistema imunológico e, por outro, quadros 

menos avançados de tuberculose, favorecendo, assim, o alcance da cura 

O cenário antagônico ao tratamento bem sucedido está representado na 

mesma Tabela, pelas categorias saída por óbito tuberculose e óbito não tuberculose. 

Na parcela dos óbitos por tuberculos~ 15 ao todo, aparecem quatro (1,6 %), 

como sendo em pacientes HIV pos1iivos e de acordo com as regras da 1 oa 
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Classificação Internacional de Doenças e Causas de Morte (CID 10) 89
, é incorreto 

declarar tuberculose como causa básica do óbito de pacientes HIV positivos. No 

entanto, no momento do óbito a co-infecção era desconhecida e só foi informada em 

momento posterior ao óbito, razão pela qual o dado não foi corrigido. 

Dados da Fundação SEADE, citados por W ALDMAN e colaboradores m 

apresentam um aumento de 50% na mortalidade por tuberculose no grupo etário de 

15 a 49 anos no Município de São Paulo, no período de 1987 a 1993. 

NOGUEIRA 86 estudou 375 óbitos por tuberculose, como causa básica ou 

associada, de adultos residentes no município de São Paulo, ocorridos em 1980, dos 

quais apenas 119 ( 31,7%) eram conhecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. 

GALES I 46
, analisou os óbitos por tuberculose no município de São Paulo, no 

período de 1986 a 1995 e verificou que 64,2% deles não havia sido notificado ao 

Sistema de Vigilância Epidemiológica. 

MELLO e colaboradores 72 investigando óbitos por tuberculose ocorridos em 

1998 em urna região administrativa do Município de São Paulo, encontraram alta taxa 

de diagnósticos pós- morte, realizados pelo Serviço de Verificação de Óbitos. 

LEITE 63
, estudando a mortalidade em adolescentes e jovens no Estado de 

São Paulo de 1979 a 1995, refere-se à tuberculose como responsável por 

''significativo número de mortes, sobretudo na faixa etária de 20 a 24 anos e no sexo 

masculino ... A Autora ressalta que a proporção de mortes por tuberculose neste grupo 

etário cresceu a partir da década de 1980, coincidindo com o aparecimento da aids. 

Em ltajaí, de acordo com os registros encontrados nos prcntuários clínicos, 

dos 15 óbitos por tuberculose, sete (53,3%) ocorreram na primeira semana de 

tratamento, sendo quatro ( 26,7%) no segundo dia após a notificação do caso. 
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Mesmo assim ao pesquisar a existência de outros óbitos por tuberculose junto ao 

Sistema de Informação de Mortalidade do Estado de Santa Catarina, não foram 

encontrados casos desconhecidos do Programa de Controle da Tuberculose. 

Dos 82 pacientes que saíram do tratamento por óbito não causado pela 

tuberculose. destaca-se a presença de 57 (23,1 %) pacientes do grupo HIV 

positivos, que comparados aos sete (1,9%) óbitos por causas básicas diferentes de 

tuberculose, evidenciam a importância da associação entre tuberculose e aids neste 

período. 

A aids, no entanto, não é o único agravo a incidir sobre os pacientes que 

morreram não tendo sido vitimados pela tuberculose. A Tabela 17 apresenta as 

freqüências de alcoolismo e de uso de drogas de abuso e de co-infecção pelo HIV que 

aparecem entre os agravos associados à tuberculose nos registros dos prontuàrios 

destes pacientes que foram a óbito. 

Nos registros de prontuàrios a associação de drogas de abuso aparece sempre 

concomitante à co-infecção, possivelmente, por representar a categoria de exposição 

ao HIV. Os registros de associação de alcoolismo, foram observados tanto 

acompanhando a menção a co-infecção pelo HIV, ao consumo de drogas de abuso, 

como sem outra associação. 

Nos registros de prontuàrios a associação de drogas de abuso aparece sempre 

concomitante à co-infecção, possivelmente, por representar a categoria de exposição 

ao HIV. Os registros de associação de alcoolismo, foram observados tanto 

acompanhando a menção a co-infecção pelo HIV, ao consumo de drogas de abuso, 

como sem outra associação. 



72 

Tabela 17. Distribuição dos pacientes notificados que foram a óbito durante o 
primeiro tratamento de tuberculose, segundo causa básica e 
presença de agravos associados à tuberculose. Itajaí, S.C., 1983 a 
1996. 

Óbitos 
Agravos associados Tuberculose Não tuberculose Total 

No % No % No % 

Alcoolismo 2 13.3 13 15.9 15 15.5 

Drogas de abuso 

HIV 4 26,7 29 35,4 33 34,0 

HIV e drogas de abuso 10 12,2 10 10.3 

HIV e alcoolismo 1.2 

HIV alcoolismo e drogas 17 20,7 17 17.5 

Sem informação 9 60.0 12 14.6 21 21,7 

Total 15 100.0 82 100.0 97 100.0 

Os prontuários de nove (60,0%) pacientes que morreram por tuberculose não 

dispunham de mformações acerca da associação de algum destes agravos enquanto, 

entre os que morreram por outras causas básicas, esta freqüência foi igual a 12 

(14,6%). 

No total de 1463 prontuários pesquisados, 263 (18,0%) não dispunham de 

referencia ao alcoolismo. enquanto em 1187 ( 81,1% do total de prontuários) não 

havia registro sobre o uso de drogas de abuso ( Tabela 18). Esta diferença na 

freqüência dos registros sugere que a equipe de saúde esteja convencida da 

importância do alcoolismo como fator de risco para o êxito do tratamento e da 
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identificação destes pacientes como mecanismo orientador para o estabelecimento de 

llil1 plano de cuidado, que exceda a prescrição medicamentosa, não manifestando a 

mesma sensibilização em relação ao uso de drogas. 

O registro da associação de alcoolismo foi verificado em dois momentos 

distintos: no momento do diagnóstico, registrado no Boletim de Inscrição do 

Paciente, e ao longo do tratamento, no prontuário. A diferença entre os dois registros 

mostrou um acréscimo de 7% nos casos positivos. 

Tabela 18. Número de pacientes notificados por tuberculose segundo registro em 
prontuário de alcoolismo e de uso de drogas de abuso. ltajaí, se, 
1983 a 1996. 

Usuário de drogas de abuso 
Sim Não Sem informa~ão Total 

Alcoolista No 0/o No % No % No % 

Sim 73 51,0 37 27,8 246 20,7 356 24,3 

Não 70 49,0 94 70,7 680 57,3 844 57,7 

Sem informação o 2 1,5 261 22,0 263 18,0 

Total 143 100,0 133 100,0 1187 100,0 1463 100,0 

Os efeitos de natureza fisica e mental do álcool sobre o organismo, além de 

favorecer o adoecimento por tuberculose, dificulta o metabolismo dos medicamentos 

utilizados no tratamento. 2' 

Apesar disto, é freqüente a negação da dependência etilica no momento do 

diagnóstico. O medo do estigma e a própria dificuldade no reconhecimento da 

dependência interferem no resultado da informação. 
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Depreende-se então que, se o registro do alcoolismo associado à tuberculose 

for anotada no prontuário e informada ao longo do tratamento até o momento da 

alt~ conferirá maior fidedignidade ao dado, corrigindo a magnitude do problema . 

Ainda entre as características individuais ligadas ao comportamento e hábitos 

de vida capazes de favorecer a diminuição da imunidade celular e a resposta ao 

tratamento, está o uso de drogas de abuso. 

Entre os 1463 prontuários de pacientes notificados por tuberculose, 

constatou-se referência ao uso de drogas de abuso em 276, com registro afirmativo 

em 143 deles. 

É possível que as implicações legais, ainda existentes no Brasil em relação ao 

uso de drogas de abuso, influenciem a reduzida freqüência de registro do dado em 

prontuário. Contudo, à medida que o uso de drogas de abuso foi sendo mais 

freqüente e conhecida pela comunidade e seus efeitos percebidos nos indicadores de 

saúde com o aumento de óbitos dele decorrentes, o registro desta dependência entre 

pacientes com tuberculose tomou-se imperativo, substituindo a simples inclusão oral 

na anarnnese médica e de enfermagem 

A distribuição temporal destes registros contidos na Tabela 19 mostra maior 

incidência deles após 1993. 
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Tabela 19. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo 
registro em prontuário sobre uso de drogas e ano de tratamento. 
ltajai, S.C.,1983 a 1996. 

Usuário de Drogas 
Sim Não Sem informação Total 

Ano No o/o No o;o No o;o No o;o 

83 1,2 79 98,8 80 100,0 

84 1,3 73 98.7 74 100,0 

85 1.4 1,4 66 97,2 68 100,0 

86 3 4,1 70 95.9 73 100.0 

87 1.4 1.4 69 97,2 71 100,0 

88 2 2.5 4 5.0 73 92.5 79 100.0 

89 1,4 2 2,8 66 95.8 69 100.0 

90 3 3.7 5 6.2 72 90.1 80 100.0 

91 3 2.4 lO 8.1 11 o 87.1 123 100.0 

92 8 6.7 17 14,2 94 79,1 119 100.0 

93 33 2.1 21 13.7 99 84,2 153 100.0 

94 28 19.4 24 16,6 92 64,0 144 100,0 

95 29 17.2 34 20.2 105 62.6 168 100.0 

96 19 11.7 24 1.4 119 86.9 162 100.0 

Total 133 9.1 143 9,8 1187 81, I 1463 100.0 

A partir de 1993, verificou-se um aumento nos registros em prontuário a 

respeito do uso de drogas de abuso, que coincide com o período de maior freqüência 

de notificações de aids no município. 

A descrição dos dados relativos ao uso de drogas de abuso pelos pacientes 

com tuberculose foi organizada na Figura 8, no qual são também discriminadas as \ias 

de administração, quando relatadas 
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Figura 8. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo 
registro sobre uso de drogas de abuso em prontuário clínico. ltajaí, S.C., 1983 
a 1996. 

69,9%1 100 USUÁRIOS DE I I DROGAS INJETÁVEIS 

51,8%1 143 USUÁRIOS I 12,6%1 18 USUÁRIOS DE I 
I DE DROGAS I I DROGAS NÃO INJETÁVEIS 

18,9% I276COM ~ 
!INFORMAÇÃO 

48,2%1133 NÃO USUÁRIOS I 
I DE DROGAS 

17,5%125 USUÁRIOS DE DROGAS I 
I SEM ESPECIFICAÇÃO 

100% 

I 1463 I 
PACIENTES 

81,1%11187 SEM I 
!INFORMAÇÃO 

A leitura da Figura 8 confirma a predominância de prontuários sem 

informação a respeito do uso de drogas, totalizando 1187 ( 81,1% ). Verificou-se 

também que em 25 (17,5%) prontuários , não houve a especificação da via de 

administração da droga. 

CAMPOS 22 descreve o nsco de evolução da infecção tuberculosa para a 

enfermidade, modulado por uma série de fatores ligados à virulência do bacilo, aos 

tàtores ambientais e às características do hospedeiro. Relaciona ao ambiente a carga 

infectante inalada, destacando o papel dos ambientes fechados, mal ventilados, mal 

iluminados com acúmulo de pessoas o favorecimento da transmissão do bacilo. Vale 

lembrar que o uso de drogas de abuso exige, a depender da via de administração, o 

recolhimento do usuário a locais de ventilação restrita, que dificultem a expansão da 
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fumaça e odores típicos, capazes de identificá-lo ou de testemunhar o consumo da 

droga. 

A escolha destes locais "a salvo", em geral, levam o indivíduo a freqüentar 

ambientes que reimem as condições ideais à transmissão do bacilo da tuberculose. 

Nos registros de prontuários a associação de drogas de abuso aparece sempre 

concomitante à co-infecção, possivelmente, por representar a categoria de exposição 

ao HIV. Os registros de associação de alcoolismo, foram observados tanto 

acompanhando a menção a co-infecção pelo HIV, ao consumo de drogas de abuso, 

como sem outra associação. 

Nos registros de prontuários a associação de drogas de abuso aparece sempre 

concomitante à co-infecção, possivelmente, por representar a categoria de exposição 

ao HIV. Os registros de associação de alcoolismo, foram observados tanto 

acompanhando a menção a co-infecção pelo HIV, ao consumo de drogas de abuso. 

como sem outra associação. 

Em relação ao hospedeiro, CAMPOS 22 destaca a importância da carência 

proteica, do alcoolismo, do fumo, das doenças debilitantes,das infecções virais, da 

silicose, da diabetes, da gastrectomia, das neoplasias e tratamento prolongado com 

drogas imunossupressoras, por causarem depressão transitória ou permanente da 

imunidade celular, como fatores favorecedores do adoecimento. 

O uso de drogas de abuso se inclui entre os fatores desencadeantes da 

depressão transitória da imunidade celular. 54 

Além desta ação sistêrnica, o uso de drogas por inalação exerce ação direta 

sobre a mucosa e demais tecidos do trato respiratório alto, modificando o 

funcionamento das barreiras mecânicas naturais do organismo. Entre os resultados 
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mais graves destas alterações está a perfuração do septo nasal decorrente do uso 

reiterado de cocaína por aspiração. 

Quando ingerida, a cocaína pode causar gangrena pela intensidade da 

vasoconstricção que produz no trato intestinal. Administrada por \'ia venosa pode 

desencadear alergias e flebites, além dos riscos ligados ao compartilhamento de 

seringas, notadamente, a aquisição de doenças bacterianas graves e a transmissão de 

virais, como hepatites e aids. 6
• 

67 

Os efeitos cardiovasculares tais como arritmias cardíacas, infartos do 

miocárdio, hipertensão arterial, acidentes vasculares cerebrais, e neuropsiquiátricos 

como irritabilidade, agressividade e paranóia são mais freqüentemente observados em 

usuários de cocaína. Dependendo da dose, freqüência do uso e via de administração 

pode ocorrer convulsões, coma e morte súbita Entre os efeitos gastrintestinais 

aparecem náuseas, dores abdominais e quadros hemorrágicos conseqüentes a 

isquemias do trato intestinal, a ulcerações gástricas, a fibrose retroperitoneais e a 

perfuração do trato gatrintestinal. 66
· 

102 

Efeitos semelhantes são relatados para o uso do crack 85 com destaque para a 

persistência de tosse írritativa, causada por intenso ressecamento das vias aéreas 

supenores. 

Em relação ao uso de maconha ( folhas secas de cânhamo ou cannabis 

sativa), há divergência entre especialistas quanto ao tipo e extensão dos danos que 

causa à saúde do usuário. Tida como droga leve por sua baixa toxicidade quando 

fumada, tem efeito relaxante e desinibidor social, sendo potencializada quando o 

consumo é acompanhado de bebida alcoólica. Seus efeitos secundários mais habituais 

são a secura na boca, o aumento do apetite por doces, a dilatação dos brônquios, leve 
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sonolência e moderada analgesia 38 Há relatos de que a longo prazo compromete 

áreas cerebrais relacionadas à memória 26 

O problema que se estabelece em tomo do uso da maconha está em que. 

figurando entre os ritos de passagem da iniancia para a juventude. tem como alvo pré-

adolescentes, que envolvidos no círculo de usuários de drogas ilícitas. fazem dela. a 

maconha, a porta de entrada para o consumo de drogas mais pesadas. 

A preocupação das equipes de saúde em registrar o uso de drogas de abuso 

relacionado à exposição ao HIV e não corno fator de risco para tuberculose fica 

evidenciada nos dados da Tabela 20. Enquanto 48,3% dos prontuários de pacientes 

infectados pelo HIV não dispunham da informação sobre o uso de drogas, entre os de 

pacientes HIV negativos o registro deixou de ser feito em 75.8%. 

Tabela 20. Distribuição dos pacientes notificados segundo registro em 
prontuário sobre co-infecção pelo mv e uso de drogas. ltajaí, s.c., 

198 a 1996. 

Usuário de drogas Não Sem Total 
Injetável Não es (!ecif. Usuário Infonna~ão 

HIV No o;o No o/o No o/o No o/o No o;o 

Sim 91 36.8 20 8,0 17 6.9 119 48.3 247 100,0 

Não 6 1,6 12 3,2 73 19,4 285 75,8 376 100,0 

Sem informação 3 0,3 11 1,3 43 5,1 783 93,3 840 100,0 

Total 100 6,8 43 2,9 133 9,1 1187 81,2 1463 100,0 

A maior incidência de registros encontrada em prontuários de pacientes usuários de 

drogas injetáveis é explicada pela importância dada. pelos profissionais da área da 
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saúde. a transmissão do HIV pelo uso compartilhado de seringas e pela associação 

estabelecida entre o aparecimento da aids e o aumento do número de casos de 

tuberculose no final da década de 1980 e início da década seguinte. Ilustra essa 

observação o fato de, nos prontuilrios dos pacientes HIV negativos, haver 73 (19,4%) 

com indicação de ''"não usuário de drogas", comparados aos 6 (1,6%) usuilrios de 

drogas injetaveis e 12 (3,2%) usuilrios de drogas sem especificação da via de 

adminístração. 

Na tentativa de apreender, numa seqüência de cenários, a ocorrência da 

tuberculose no Município de Itajaí e das circunstâncias sob as quais ela acontece, 

procedeu-se à comparação das freqüências das variaveis analisadas neste capítulo, 

distintas em dois períodos: anterior e posterior a identificação do primeiro caso de 

aids no município. 

4.2 A tuberculose no Município de ltajaí nos períodos 1983 a 1986 e 

1987 a 1996. 

Os indicadores verificados para o período anterior a 1987 representam, neste 

estudo, a tendência esperada para a ocorrência da tuberculose, num cenário de 

ausência da aids. Nele foram notificados 295 casos de tuberculose, cujas principais 

características são descritas. 

Comparando-se a distribuição dos casos notificados até 1986 ( Figura 9 ) com 

a dos casos notificados entre 1987 e 1996 ( Figura 10), verifica-se no segundo 

período: 
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Figura 9. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo faixa 
etária e forma clínica. ltajaí, S.C., 1983 a 1986. 
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Figura 10. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo faixa 
etária e forma clínica. Itajaí, S.C., 1987 a 1996. 
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. redução na proporção de menores de 15 anos, que passa de 5% para 3,7% dos 

casos; 

. entre menores de 15 anos eleva-se a proporção de casos de tuberculose 

extrapulmonar, que passa de 25% para 30,2%: 

. entre maiores de 15 anos, há um aumento da proporção de casos de tuberculose 

extrapulmonar, de 15,4% para23,0%; 

82 

. aumento da proporção de casos bacilíferos entre as formas pulmonares em maiores 

de 15 anos. 

SHAFER120 relacionou a co-infecção pelo HIV e a alta freqüência de formas 

extrapulmonares de tuberculose, atribuindo o fato à reativação de infecção latente 

pelaMycobacterium tuberculosis, favorecida pela deficiência do sistema imune. 

CAYLÀ25 identificou como fatores associados à apresentação extrapulmonar 

da tuberculose em pacientes com aids, o uso de drogas de abuso, ter história prévia 

de prisão e residir em áreas de grande endernicidade. 

As conclusões dos dois estudos auxiliam a análise da alteração observada nas 

freqüências das variáveis apresentadas nas Figuras 9 e I O. Tanto os coeficientes de 

incidência acumulada de aids no Município, quanto o uso de drogas como principal 

categoria de exposição ao IDV, no período entre 1987 e 1996, estabelecem 

semelhanças entre a população do presente estudo e aquelas descritas pelos Autores. 

No que se refere aos resultados, o aumento percentual das formas extrapulmonares 

em ltajaí, no período posterior a 1986, pode estar influenciado pelo aparecimento e 

rápida disseminação da aids no Município, a partir de 1987. 

O aumento verificado na freqüência de positividade das baciloscopias de 

escarro de 154 (65,2%) de 1983 a 1986 para 582 (67,2%) de 1987 a 1996, é discreto, 
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porém observado nos dois grupos etários no período posterior a 1987. Vários fatores 

podem estar influenciando este aumento, entre eles a melhoria na qualidade do exame 

em todas as suas fases e a realização tardia dos diagnósticos dos casos pulmonares. 

Em relação a distribuição por sexo (Tabela 21 ), não se observa mudança 

significativa entre os dois períodos, passando a participação masculina de 65,8% no 

primeiro período para 64,1% no período de 1987 a 1996. 

Tabela 21. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo sexo e 
periodo de notificação. Itajaí, S.C., 1983 a 1986 e 1987 a 1996. 

Sexo 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
N" o/o No o/o No % 

Masculino 194 65.8 749 64.1 943 64.5 

Feminino IOI 34,2 419 35,9 520 35.5 

Total :?95 100,0 1168 100,0 1463 100.0 

Dados do SINAN-S.C 115 mostram, no período entre 1987 a 1996, que a 

razão homem I mulher nos casos de aids e de tuberculose é semelhante, embora a 

freqüência de pacientes do sexo feminino com aids tenha sido observada de modo 

crescente, ano a ano. enquanto na distribuição dos casos de tuberculose não se 

observa alteração neste sentido. 

A tuberculose incidiu, predominantemente, em pacientes do sexo masculino e 

na faixa etária de 20 a 49 anos. A diferença observada entre o período anterior e 

posterior ao aparecimento da aids está na distribuição desta freqüência. A partir de 

1987, houve elevação da freqüência relativa de pacientes entre 20 e 49 anos às custas 
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da redução desta proporção nos grupos etários menores de 15 anos e maiores de 65 

anos. (Tabela 22) 

Tabela 22. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo faixa 
etária e periodo de notificação. Itajaí, 1983 a 1986 e 1987 a 
1996. 

Faixa etária 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
No % No % No % 

01 1---1 14 16 5,4 43 3,7 59 4 

15 1---1 19 22 7,5 78 6,7 100 6,8 

20 1---149 205 69,5 889 76,1 1094 74,8 

501---164 40 13,6 115 9,8 155 10,6 

651---1 84 12 4,1 43 3,7 55 3,8 

Total 295 100.0 1168 100.0 1463 100.0 

A idade mediana calculada para cada período corrobora as observações 

enunciadas a partir da distribuição percentual, sendo igual a 30 anos no primeiro 

período e a 33 anos no período seguinte. 

No que se refere às variáveis clinicas, a caracterização dos casos segundo os 

exames complementares é apresentada de forma comparativa nos dois períodos. A 

tabela 23 reúne dados acerca da utilização de exames radiológicos como auxiliar no 

processo diagnóstico dos casos de tuberculose pulmonar. 
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Tabela 23. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose pulmonar 
segundo resultados dos exames radiológicos e periodo de 
notificação. Itajaí, S. C., 1983 a 1986 e 1987 a 1996. 

Radiologia 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
% % 

Normal 2 0,8 11 1,3 13 1,2 

Com cavidade 113 45,6 565 63,1 678 59,3 

Sem cavidade 5 2,0 290 32,3 295 25,7 

Não realizada 128 51,6 30 3,3 158 13,8 

Total 248 100,0 896 100,0 1144 100,0 

Observa-se uma implementação na utilização deste recurso auxiliar para o 

diagnóstico das formas pulmonares da tuberculose a partir de 1987, período em que 

30 (3,3%) pacientes deixaram de ser submetidos a ele, enquanto este número, nos 

anos 1983 a 1986, chegava a 128 (51,6%) pacientes. 

As lesões não cavitárias que representavam 2,0% até 1986, constituíram 

32,3% dos casos pulmonares examinados de 1987 a 1996. 

RACHID e SCHECHTER 96 e KRITSKI e colaboradores 58 concordam que 

pacientes que apresentam comprometimento avançado do sistema imune apresentam 

imagens radiológicas atípicas, de infiltrado difuso e lesões não cavitárias, o que pode 

explicar as diferenças encontradas nos resultados dispostos na Tabela 23. 

Os mesmos Autores referem também a escassez progressiva de escarro nestes 

pacientes, de acordo com o avanço da infecção pelo HIV. Esta é a provável razão das 
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mudanças observadas na distribuição dos resultados da pesquisa bacteriológica no 

escarro dos pacientes com tuberculose pulmonar, apresentada na Tabela 24. 

Tabela 24. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose pulmonar 
segundo resultados das baciloscopias de escarro e período de 
notificação. ltajaí, S. C., 1983 a 1986 e 1987 a 1996. 

Baciloscopia 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
No % No % No 0/o 

Positiva 157 63,3 592 66,1 749 65,5 

Negativa 58 23,4 180 20,1 238 20,8 

Não realizada 27 10,9 35 3,9 62 5,4 

Sem escarro 6 2,4 89 9,9 95 8,3 

TotaJ 2-J!< 100.0 896 100.0 1144 100.0 

A freqüência de pacientes com formas pulmonares e sem escarro passou de 

2,4% para 9.9% no período anterior à aids e a partir do seu surgimento, 

respectivamente Paralelamente, verificou-se a elevação percentual de baciloscopias 

positivas que passaram de ()3,3% no primeiro período para 66,1% no segundo. 

V ale ressaltar que. a exemplo dos exames radiológicos, a realização de 

baciloscopias de escarro foi implementada no período pós 1986, quando deixou de ser 

realizada em apenas 3,9% dos pacientes, comparado aos 10,9% anteriores. 

A realização de prova tuberculínica acompanhou o aumento de cobertura de 

exames radiológicos e de baciloscopias no segundo período (Tabela 25), passando de 
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71,9% dos pacientes entre 1983 e 1996 que não foram submetidos ao teste, para 

53,9% de 1987 a 1996. 

Tabela 25. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo 
resultados do teste tuberculínico e periodo de notificação. Itajaí, 
S. C., 1983 a 1986 e 1987 a 1996. 

-------

Teste tuberculinico 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
No % No o/o No % 

Não reator 14 4,7 92 7,9 106 7,2 

Reator fraco 8 2,7 56 4,8 64 4,4 

Reator forte 61 20,7 378 32,4 439 30,0 

Não lido 13 1,1 13 0,9 

Não realizado 212 71,9 629 53,8 841 57.5 

Total 295 100.0 1168 100,0 1463 100.0 

Além do aumento de cobertura, verificou-se urna elevação na proporção de 

pacientes que não apresentaram reação cutânea. Os não-reatores foram 4,7% no 

primeiro período e 7,9% no segundo. Estes resultados corroboram a idéia de que, 

assim como o aumento percentual de imagens radiológicas de lesões pulmonares não 

cavitárias, a elevação do percentual de formas clínicas extrapulmonares e o acréscimo 

de pacientes com tuberculose pulmonar sem escarro, também o aumento na 

freqüência relativa de não reatores ao teste tuberculínico são indicadores da influência 

da aids no perfil epidemiológico da tuberculose no período em que passam a coexistir 

no Município de lt~aí 9 
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O registro acerca da presença de cicatriz indicativa de vacmação prévia com 

BCG-ID aparece com maior freqüência a partir de 1987 (Tabela 26), provável reflexo 

de sua implantação gradativa do Programa Nacional de Vacinação. 

Tabela 26. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo 
presença de cicatriz de vacinação prévia com BCG-ID e periodo de 
notificação. Itajaí, 1983 a 1986 e 1987 a 1996. 

Cicatriz BCG-ID 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
No % No % No 0/o 

Sim 13 4,4 174 14,9 186 12,7 

Não 282 95,6 994 85,1 1276 87,3 

Total 295 100.0 1168 100.0 1462 100.0 

Os estudos realizados para determinação da eficácia da vacinação com BCG, 

mesmo apresentando resultados numéricos discrepantes, concordam em que seu 

maior impacto é observado na proteção de formas graves de tuberculose, tais corno as 

rneningoencefalites tuberculosas, mais incidentes nos primeiros anos de vida. Assim, 

a adoção conjunta de outras medidas que visem proteger a população em relação à 

tuberculose não pode ser esquecida. 

A busca ativa de casos com vistas ao diagnóstico precoce é fundamental 

quando se almeja a eliminação de fontes de infecção de urna comunidade. Neste 

sentido, são considerados prioritários para o exame os indivíduos que apresentam 

sintomas respiratórios e os contatos domiciliares de casos infectantes. 
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Além das condições ambientais, as condições individuais do suscetível 

exposto desempenham importante papel no desenlace do contato entre ele e a 

Mycobcaterim tuberculosis. A co-infecção BKIHIV está certamente entre as de maior 

gravidade. A Tabela 27 apresenta a distribuição dos pacientes notificados nos dois 

períodos propostos para análise, segtmdo registros encontrados em seus prontuários 

acerca desta co-infecção. 

Tabela 27. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose segundo co-
infecção pelo IDV e periodo de notificação. ltajai, S.C.,1983 a 1986 
e 1987 a 1996. 

Infecção pelo HIV 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
No % No o/o No o;o 

Positivo 3 1,0 244 20,9 247 16,9 

Negativo 4 1,4 372 31,8 376 25,7 

Sem informação 288 97,6 552 47,3 840 57,4 

Total 295 100,0 1168 100,0 1463 100,0 

Na Tabela 27 foram incluídos três pacientes HIV positivos no período anterior 

a 1987, ano da notificação do primeiro caso de aids em Itajaí. Estes pacientes 

iniciaram o primeiro tratamento de tuberculose antes de 1987 e saíram após esta data, 

permanecendo em acompanhamento no período em que foram identificados os 

primeiros casos de aids no Município. O diagnóstico de aids destes pacientes foi então 

posterior ao de tuberculose, o que explica sua inclusão no período de 1983 a 1986. 
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Mesmo após o surgimento da aids, 47,3% dos prontuários não dispunham de 

informação sobre a investigação de co-infecção É provável que a preocupação em 

fazer este registro tenha ocorrido mais tardiamente, dentro deste período, quando a 

incidência da aids ganhou evidência 

Em relação às condições individuais, resta ainda estabelecer a comparação 

entre as freqüências da associação do alcoolismo e do uso de drogas de abuso à 

tuberculose, nos dois períodos. Embora o alcoolismo seja, na essência do conceito, 

uma droga de abuso, difere das demais por ser de uso lícito na sociedade brasileira. 

Esta condição, por certo, conduziu as equipes técnicas ao registro regular de sua 

ocorrência nos dois períodos, cujas totalizações são apresentadas na Tabela 28. 

Tabela 28. DistribuiçAo dos pacientes notificados por tuberculose segundo 
associação de alcoolismo e periodo de notificação. ltajai, S.C., 1983 
a 1986 e 1987 a 1996. 

Alcoolismo 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
No o;o No o;o No o;o 

Sim 48 16,3 308 26,4 356 24,3 

Não 50 16,9 794 68,0 844 57,7 

Sem Informação 197 66,8 66 5,6 263 18,0 

Total 295 100,0 1168 100, o 1463 100,0 

A freqüência de pacientes com registro de associação de alcoolismo à 

tuberculose aumentou no grupo notificado entre 1987 e 1996, passando de 16,3% 

para 26,4%. A freqüência do registro em prontuário também aumentou, estando 

ausente em 5,6% dos prontuários, comparado aos 66.8% anteriores. 
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Não há evidencias de que o alcoolismo estivesse ausente no cotidiano da 

população it.Yaiense anteriormente, nem que seu efeito fosse menos deletério em 

relação à tuberculose, apenas, nesta análise temporal, é tomada como referência para 

estabelecer a comparação com outras drogas de abuso que são ilícitas. 

A freqüência de registro acerca destas, as drogas de abuso ilícitas, aumenta , 

assim como a incidência de pacientes seus usuários, conforme observado na 

Tabela29. 

Tabela 29. Distribuição- dos padêntes notificados por tuberculose segundo 
registro em prontuário sobre uso de drogas de abuso e periodo de 
notificação. ltajaí, S.C., 1983 a 1986 e 1987 a 1996. 

Uso de drogas 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
de abuso No % No % No % 

Sim 0,3 142 12,1 143 9,8 

Não 6 2.0 127 10,9 133 9.1 

Sem Informação 288 97,7 899 77,0 1187 81,1 

Total 295 100,0 1168 100.0 1463 100.0 

O fato de a freqüência de prontuários sem informação a respeito do uso de 

drogas de abuso pelo paciente ter sido reduzida de 97,7% nos anos de 1983 a 1986, 

para 77,0% de 1987 a 1996, significa que houve uma sensibilização das equipes 

técnicas acerca deste agravo. 

A magnitude do problema, percebido por diferentes formas de olhar, mostra-

se crescente , atingindo diferentes setores da sociedade. 
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A longo prazo, o impacto destas mudanças na comunidade poderá ser ainda 

mais devastador, pois além de influir na economia local, ao deslocar parte da força de 

trabalho jovem para o tráfico de drogas ilícitas, aJija os indivíduos de projetos mais 

duradouros para suas vidas, lançando-os, ao mesmo tempo, na marginalidade, na 

desesperança, na doença e na morte. 32 Exemplo disto é a divulgação das incursões de 

órg~s do governo para interceptação e apreensão de carr~amentos de drQgas 

discutidas na introdução deste trabalho. 

Ainda que se considere a fragilidade da utilização do número e volume de 

apreensões como indicador do crescimento do uso de drogas de abuso, eles 

representam, talvez, o excesso do mercado local, sugerindo o crescimento e a 

diversificação do tráfico de entorpecentes local. 

No campo da saúde, os reflexos do aumento do consumo de drogas de abuso 

começaram a ser percebidos pela alteração de alguns indicadores de saúde específicos 

das faixas etárias consideradas produtivas. Entre estes indicadores, têm destaque as 

internações hospitalares e mortes causadas pela aids, pela hepatite B, a demanda por 

assistência especializada nos serviços de saúde mental, entre outros, que compõem o 

perfil de morbimortalidade elaborado pela SES-SC. 114 

Atentando-se para os dados relativos à saída de tratamento dos pacientes com 

formas pulmonares de tuberculose, dispostos na Tabela 30, torna-se fácil 

compreender a motivação dos profissionais da saúde para registrar, no prontuário do 

paciente, sua condição de usuário de drogas de abuso, apesar das implicações sociais 

e até legais que pudessem acarretar. 
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Tabela 30. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose pulmonar, 
segundo tipo de saída do tratamento e periodo de notificação. ltajaí, 
S.C., 1983 a 1986 e 1987 a 1996. 

Tipo de saída 1983 a 1986 1987 a 1996 Total 
No o;o No o/o No o/o 

Cura 214 86,3 624 69,6 838 73,3 

Abandono 20 8,1 169 18,9 189 16,5 

Óbito tuberculose 4 1.6 8 0,9 12 1,0 

Óbito não tuberculose 2 0,8 53 5,9 55 4,8 

Outros 8 3.2 42 4,7 50 4,4 

Total 248 100,0 896 100,0 1144 100,0 

Observa-se urna vertiginosa queda das saídas por cura, que passaram de 

86,3% dos casos observados de 1983 a 1986, a 69.6% de 1987 a 1996, dando lugar 

às interrupções do tratamento por abandono, de 8, I% para 18,9% e de saídas por 

óbito, sobretudo por causas básicas diferentes de tuberculose, que passaram de 0,8% 

no primeiro período para 5,9% no período seguinte (Tabela 30). 

Essa piora nos indicadores de avaliação do tratamento da tuberculose no 

segundo período pode ter, como provável causa, o aumento do uso de drogas de 

abuso que, ao mesmo tempo em que expõe os indivíduos à infecção pelo HIV, 

desencadeando o aparecimento da aids, estaria influenciando o perfil epidemiológico 

da tuberculose pela redução na taxa de curas e aumento da taxa de abandonos e 

óbitos25
· 

9
1. 

122 
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4.3 Drogas de abuso, alcoolismo, co-infecção pelo HIV e abandono do 

tratamento de tuberculose. 

4.3.1 Drogas de abuso 

A bibliografia que trata da ação das drogas de abuso sobre os indivíduos 

explora, predominantemente, os aspectos psíquicos e comportamentais. 37 

Entretanto, os estudos que tratam de outros aspectos clínicos, contribuem 

para melhor compreensão do processo ftsiopatológico a que são submetidos estes 

pacientes. As drogas de abuso mais difundidas em Itajaí, segundo relato da Polícia 

Federal, confirmada nos registros encontrados nos prontuários clínicos, são a 

maconha, a cocaína e o crack, observada a ordem de maior freqüência Cada uma 

delas produz alterações peculiares sobre o corpo e a mente do usuário que, por sua 

vez, as manifesta em tempos e intensidades diferentes, segundo suas características 

in di vid uais. 

Dentre estas drogas, a maconha certamente é a que reúne maior controvérsia 

acerca de seus efeitos, de sua nocividade e de sua toxícidade. As estatísticas 

epidemiológicas disponíveis apontam a maconha como a droga ilícita mais consumida 

por estudantes no Brasil, entretanto, ultrapassada largamente por drogas lícitas como 

o álcool e o fumo. 23 O uso de maconha durante o tratamento da tuberculose, 

representando fator de risco para o seu abandono, não é evidenciado na bibliografia 

consultada, senão pela referência a possíveis danos relacionados à memória causados 

pelo uso contínuo e, na área cornportamental, à uma gradativa perda do senso de 

responsabilidade e diminuição da motivação do paciente para compromissos 

assumidos. 21
· 

38
. 

69 
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Em relação à cocaína e ao crack, as implicações orgânicas descritas são 

bastante graves, havendo em relação a estas, evidências da ocorrência de interação 

quando seu uso é concomitante ao tratamento da tuberculose. A intolerância 

medicamentosa, associada aos transtornos psíquicos decorrentes do consumo, 

sobretudo abusivo, destas drogas (de abuso), emerge na justificativa da taxa de 

abandono de tratamento maior, observada entre os pacientes que apresentam esta co

morbidade. 

A cocaína, quando inalada, passa pelo pulmão, cai na circulação sangüínea 

alcançando o sistema nervoso central. Quando injetada, passará antes pelo figado e só 

depois chegará ao cérebro. No figado, alterará a respiração mitocondrial, diminuindo 

a produção de moléculas de adenosina trifosfato, responsáveis pelo armazenamento e 

liberação de energia para o trabalho celular, podendo levar o hepatócito à morte. 

Outras complicações gastrintestinais incluindo úlcera gástrica, isquemia intestinal e 

perfuração gastrintestmal são referidas na bibliografia 14
· 

66
• 

84 

Deste processo pode resultar uma intolerância ao uso de medicamentos 

utilizados no tratamento da tuberculose, trazendo ao paciente desconforto 

gastrintestinal que. se não for contornado, poderá contribuir adicionalmente para o 

abandono do tratamento '~ 

OLIVEIRA E MOREIRA FILHO 88 encontraram em seu trabalho sobre 

recidivas em tuberculose e seus fatores de risco uma forte associação entre reações 

colaterais à medicação e o aparecimento de recidivas. Os Autores observaram que as 

queixas mais freqüentes foram náuseas e vômitos. 

O uso de cocaína está associado à distúrbios cardiocirculatórios como a 

hipertensão arterial, a arritmia cardíaca, a elevação da temperatura corporal, as 
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convulsões e os acidentes vasculares cerebrais. 102 Por esta razão, os Autores alertam 

para a necessidade de investigar-se a ocorrência de acidentes vasculares hemorrágicos 

em pacientes jovens, no sentido de afastar o uso de cocaína como fator determinante 

do quadro clínico. 

KJSSNER e colaboradores56 descreveram complicações respiratórias 

observadas em pacientes após intenso consumo de cocaína Estes pacientes 

apresentaram febre, infiltração pulmonar, e broncoespasmo. 

O ''crack'', derivado da cocaína, apresenta os mesmos efeitos metabólicos da 

cocaína, porém de forma mais rápida e intensa. Seu consumo faz diminuir a fome, 

aumentar a atividade psicornotora e também altera o fimcionarnento dos centros 

límbicos do sistema nervoso central. O usuário costuma passar por momentos de 

intensa euforia seguidos de exaustão e torpor. A queda no estado geral é perceptível 

em curto espaço de tempo. 38 

Além dos efeitos específicos da droga, as substâncias adicionadas pelos 

produtores com a finalidade de aumentar o volume e a lucratividade, produzem toda 

sorte de problemas secundários. São algumas destas substâncias: carbonato de 

potássio, querosene, ácido sulfúrico concentrado, permanganato de potássio, 

amoníaco, acetona, ácido clorídrico, etano!, pó de mármore e talco, além da adição de 

lâmpada fluorescente moída, utilizada para dar brilho à coloração do produto final. 

É natural, pois, que indivíduos jovens, submetidos à adição de tais 

compostos, tenham dificuldade para cumprir o esquema terapêutico antituberculose 

em sua íntegra. Eles necessitarão mais do que de um observador da ingestão dos 

medicamentos. Freqüentemente dependerão do acompanhamento e intervenção sobre 
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os efeitos adversos decorrentes, principalmente, da sobrecarga imposta ao figado, 

para não interromper o tratamento.28 

A Tabela 31 apresenta a freqüência de saídas de tratamento de tuberculose por 

abandono em pacientes usuários e não usuários de drogas de abuso. Observa-se que 

dos 143 pacientes em cujos prontuários foi referido uso de drogas de abuso 37,8% 

abandonaram o tratamento, enquanto entre os 133 não usuários de drogas, esta 

freqüência foi de 14,3%. 

Tabela 31. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo 
registro em prontuário referente ao uso de drogas de abuso e saída 
do tratamento por abandono. Itajaí, 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 

Fator de risco Sim Não Total 
NO % NO % NO % 

UD 54 37,8 89 62,2 143 100,0 
NãoUD 19 14,3 114 85,7 133 100,0 

Total 73 26,4 203 73,6 276 100,0 
UD = usuário de drogas de abuso 
Não UD = não usuário de drogas de abuso 

x2 = 18,33 p=O,OOOOI85 RR=2,64 lc95%[1,37 2,07] RA=23,5% RAP% 45,8% 

Nesta distribuição, a hipótese de associação entre as variáveis uso de drogas 

de abuso e abandono de tratamento da tuberculose foi aceita, tendo sido encontrado 

valor de X2 igual a 18,33 ( p = 0,0000 185). A análise comparativa do risco de 

abandonar o tratamento de tuberculose a que os pacientes usuários de drogas de 

abuso e os não usuários de drogas de abuso estão expostos, mostra que o primeiro 

grupo está 2,64 vezes mais exposto a este tipo de saída do que o segundo grupo. A 
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diferença do risco de abandono do tratamento da tuberculose nos grupos de pacientes 

usuários de drogas de abuso (37,8%) e dos não usuários de drogas de abuso (14,3%) 

foi igual a 23,5%. A fração deste risco de abandono do tratamento, atribuível ao uso 

de drogas, estimado para a população, foi de 45,8% , indicando ser este o valor da 

redução esperada na incidência de abandono de tratamento da tuberculose, caso o uso 

de drogas de abuso fosse eliminado totalmente entre os pacientes. 

Os valores de risco relativo, risco atribuível e risco atribuível populacionaL 

dão conta da magnitude do uso de drogas de abuso como fator de risco para o 

abandono de tratamento da tuberculose, indicando ser este um grupo para o quaL 

prioritariamente, se deva traçar estratégias específicas de intervenção. 

Dos 276 prontuários nos quais os pacientes foram caracterizados em relação 

ao uso de drogas de abuso 243 (51,8%) eram de usuários e, destes, em 100 (69,9%), 

havia a especificação da via injetável para sua administração. 

A freqüência de saídas por abandono do tratamento da tuberculose entre 

pacientes usuários de drogas injetáveis é apresentada na Tabela 32. 

A distribuição percentual destes pacientes em relação ao abandono do 

tratamento à tuberculose, 38,0%, é semelhante à observada no grupo total de 

pacientes usuários de drogas, 37,8% (Tabela 31 ). 

A via injetável oferece aos usuários de drogas de abuso um maior elenco de 

nscos, relacionados principalmente à aquisição e transmissão de doenças. 

comparada às outras formas de consumo 6 A hipótese de que o uso injetável de 

drogas de abuso oferece também um risco diferenciado para o abandono do 

tratamento da tuberculose foi testada, encontrando-se um valor de x2 igual a 16,11 
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(p=0,0000595), que permite afirmar que há associação entre as variáveis uso de 

drogas injetáveis e o abandono de tratamento da tuberculose. 

Tabela 32. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo uso e 
via de administração de drogas de abuso e saída do tratamento por 
abandono. ltajaí, 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

No % NO % NO % 
UDI 38 38,0 62 62,0 100 100,0 
Não UD 19 14,3 114 85,7 133 100,0 
Total 57 24,4 176 75,6 233 100,0 
UD = usuário de drogas de abuso 
UDI = usuário de drogas de abuso injetáveis 

X2 16,11 p 0,0000595 RR=2,66 1c95%[1,37 2,07] RA=23,7% RApo/o=41,4% 

Em relação ao abandono de tratamento da tuberculose, no entanto, o risco 

relativo, 2,66 vezes maior do entre pacientes não usuários de drogas, é semelhante 

aos valores observados para o total de pacientes de tuberculose usuários de drogas 

( Tabela 31 ), independentemente da via de administração utilizada. Também o valor 

do risco atribuível se aproxima daquele encontrado para o conjunto de dados 

apresentados na Tabela 31. 

A redução percentual esperada de saídas de tratamento da tuberculose por 

abandono, caso fosse neutralizado o fator de risco, expressa pelo RAPo/o, foi estimada 

em 41 A%, pouco inferior à da distribuição anterior. 

A Tabela 33 foi elaborada de modo a permitir a comparação entre a 

ocorrência de abandono de tratamento da tuberculose por pacientes usuários de 
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drogas injetáveis e por pacientes usuários de drogas, cuja via de administração não foi 

especificada no prontuário clínico. 

Tabela 33. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, usuários de 
drogas de abuso, segundo especificação da via de administração e 
saída de tratamento por abandono. Itajaí, 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

NO % NO % NO % 
UDI 38 38,0 62 62,0 100 100,0 
UD não I 7 38,9 11 61,1 18 100,0 
Total 45 38,1 73 61,9 118 100,0 
UDI usuário de drogas injetáveis 
UD não I usuário de drogas de não injetáveis 

x_2 
= o,o4 p = 0,847671 RR = 0,98 lc 95% [0,52- 1,84] RA =- 0,9% RAP% -2,1% 

Tomando-se para análise o grupo de pacientes usuários de drogas de abuso, 

realizando o teste de hipóteses sobre a associação entre o uso de drogas 

administradas por via injetável e abandono do tratamento da tuberculose. foi obtido 

x_2 igual a 0,04 ( p = 0,847671), que aponta evidências de ausência de associação 

causal entre as variáveis. 

A comparação matemática entre o risco de abandonar o tratamento observada 

entre pacientes usuários de drogas injetáveis e pacientes usuários de drogas não 

injetáveis, expressa pelo risco relativo igual a 0,98 , mostra uma proximidade muito 

grande entre a incidência de abandonos de tratamento dos dois grupos. Os valores 

negativos do risco atribuível e do risco atribuível populacional, - 0,9 % e - 2,1 %, 

respectivamente, indicam que as estratégias de intervenção a serem adotadas. visando 

a redução do abandono de tratamento da tuberculose, devam ser direcionadas ao uso 

de drogas de abuso e não à via de administração destas. Neste aspecto se estabelece 

clara diferença em relação às estratégias adotadas pelos programas de prevenção e 



IOI 

controle da aids, da hepatite B, entre outras, para as quais o compartilhamento de 

seringas, freqüente entre usuários de drogas injetáveis, representa risco preponderante 

ao servir de veículo aos agentes etiológicos envolvidos. 

4.3.2 Drogas e co-infecção pelo HIV 

Considerando a importância do uso de drogas na gênese da aids no município 

de ltajaí e a elevação concomitante das taxas de incidência de aids e tuberculose. 

verificou-se. nos pacientes de tuberculose e usuários de drogas. a freqüência de 

abandonos de tratamento da tuberculose, na presença de infecção pelo HIV. 

Na distribuição apresentada na Tabela 34, a hipótese de associação entre as 

variáveis co-infecção pelo HIV e abandono de tratamento da tuberculose, em usuários 

de drogas de abuso, foi estatisticamente rejeitada pelo valor do x2 igual a 0,01 

(p = 0,917237) com um nível de significância de 5%. 

Tabela 34. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, usuários de 
drogas de abuso, segundo co-infecção pelo HIV e saída do 
tratamento por abandono. Itajaí, S.C.,I983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

No % NO % No % 
UD HIV(+) 41 36,9 70 63,1 111 100,0 
UD HIV{-} 7 38,9 11 61,1 18 100,0 
Total 48 37,2 81 62,8 129 100,0 
UD HIV(+) usuário de drogas e<rinte~,1ado pelo HIV 
UD HIV(-) usuário de drogas não e<rínlectado pelo HIV 

' 0.01 p = 0,917237 RR 0,95 lc 95% (0,51 1,78] RA =- 2,0% RAJ>O/o -4,6% x-

Na presença de uso de drogas de abuso e co-infecção pelo HIV, o risco 

relativo de abandono do tratamento da tuberculose assume valor de 0,98, sugerindo 

não haver diferença em relação ao cenário composto pelo uso de drogas sem co-
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infecção pelo HIV. Os valores negativos, - 2,0%, obtido para o risco atribuíveL e de 

- 4,6% para o risco atribuível populacional, por sua vez, caracterizam a variável 

como fator de proteção 1, dado que atribuem menor incidência de abandono de 

tratamento de tuberculose, quando os pacientes, expostos ao uso de drogas de abuso 

são, também, infectados pelo HIV. A exemplo dos resultados observados relativos à 

via de administração das drogas de abuso, a exposição concomitante à co-infecção 

pelo HIV, por si só, não constitui risco para o abandono de tratamento da 

tuberculose no universo de pacientes usuários de drogas. 

Levando-se em conta apenas a presença de co-infecção pelo HIV como fator 

de risco para o abandono de tratamento da tuberculose, independentemente do uso de 

drogas de abuso, a distribuição dos pacientes de tuberculose apresentada na Tabela 35 

oferece um novo ângulo para esta análise. 

Tabela 35. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo co
infecção pelo HIV e saída do tratamento por abandono. Itajaí, 
1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

No % No % No % 
HIV(+) 80 32,4 167 67,6 247 100,0 
HIV{-} 56 14,9 320 85,1 376 100,0 
Total 136 21 487 623 1 
HIV(+) co-infectado pelo HIV presente 
HIV(-) não co-infectado pelo HIV ausente 

x" ~ 25,72 p 0,0000004 RR = 2,17 lc 95% [1,61 2,94] RA =17,5% RAP% = 31,6% 

A co-infecção pelo HIV em pacientes tuberculosos, apresenta-se como 

variável fortemente associada ao abandono do tratamento da tuberculose. 

estatisticamente apontada pelo valor do x_2 igual a 25,72 (p = 0,0000004) , C011J um 
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um nível de significância de 5%. A magnitude da associação, medida, em 

epidemiologia, pelo risco relativo, foi igual a 2, 17 , indicando que os pacientes de 

tuberculose e co-infectados pelo HIV estão expostos a um risco 2, 17 vezes maior do 

que os não co-infectados de abandonar o tratamento da tuberculose. A parcela de 

risco atribuível exclusivamente à co-infecção corresponde a 17,5% , evidenciando, de 

forma inequívoca, a importância desta co-morbidade no perfil epidemiológico da 

tuberculose. O risco atribuível populacional, estima uma redução igual a 31,6% na 

taxa de abandonos de tratamento, se a co-infecção pelo HN fosse eliminada 

Considerando os resultados obtidos para as distribuições apresentadas nas 

Tabelas 34 e 35, construiu-se um novo cenário, no qual foram comparados os riscos 

de abandono do tratamento da tuberculose dos pacientes HIV positivos usuários de 

drogas de abuso com pacientes não expostos a estes fatores de risco, ou seja, HIV 

negativos e não usuários de drogas (Tabela 36). 

Tabela 36. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo 
presença de co-infecção pelo HIV, uso de drogas de abuso e saída do 
tratamento por abandono. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

No % NO % NO % 
UD HIV(+) 41 37,0 70 63,0 111 100,0 
Não UD HIV{-} 6 8,2 67 91,8 73 100,0 
Total 47 25,5 137 74,5 184 100,0 

UD HIV ( +) usuário de drogas e co-infectado pelo HIV: 
Não UD HIV (-) ~ não usuário de drogas e não infectado pelo HIV 

X2 = 17,62 p = 0,0000270 RR = 4,49 Ic 95% [2,02- 10,04] RA =28,8% AAP% = 67,8% 
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A obtenção de X2 igual a 17,62 (p = 0,0000270), indica que a presença 

concomitante do uso de drogas de abuso e da co-infecção pelo HIV está associada ao 

abandono do tratamento da tuberculose, na análise dos dados da Tabela 36. A razão 

dos riscos de abandono do tratamento da tuberculose por pacientes usuários de 

drogas de abuso co-infectados pelo HIV e por pacientes não expostos a estes dois 

fatores de risco, mostra que o primeiro grupo está 4,49 vezes mais expostos ao 

abaridono do que o segundo. A parcela deste risco atribuível ao uso de drogas de 

abuso concomitante à co-infecção pelo HIV é de 28,8% e, à sua ausência a taxa de 

saídas de tratamento da tuberculose por abandono poderia ser reduzida em 67,8%. 

PULIDO ORTEGA colaboradores 95 estudando pacientes tuberculosos e co

infectados pelo HIV, diagnosticados em dois hospitais de Madrid, verificaram que os 

pacientes usuários de drogas, co-infectados pelo HIV foram o grupo de maior risco 

de abandonar o tratamento. Os Autores concluíram o estudo alertando para a 

necessidade do desenvolvimento prioritário de programas de controle e terapias 

específicas para este grupo de pacientes. 

Os dados apresentados Tabela 37 permitem a comparação da ocorrência de 

abandono do tratamento da tuberculose entre pacientes co-infectados pelo HIV, 

distribuídos segundo exposição ao fator de risco representado pelo uso de drogas de 

abuso. 

Neste cenário, o resultado do teste de X2 igual a 0,02 (p = 0,8892155) aponta 

para a rejeição da hipótese de associação entre as variáveis uso de drogas de abuso 

no grupo de pacientes co-infectados pelo lllV e o abandono de tratamento da 

tuberculose. 
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Tabela 37. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, co-infectados 
pelo HIV, segundo uso de drogas de abuso e saída do tratamento 
por abandono. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

No % No % NO % 
HIV(+) UD 41 36,9 70 63,1 111 100,0 
HIV{+} Não UD 6 35,3 11 64,0 17 100,0 
Total 47 36,7 81 63,3 128 100,0 
~---~---~-~ 

HIV (-.-) UD= co-infectado pelo HIV usuário de drogas de abuso. 
HIV ( +) Não UD= co-infectado pelo HIV não usuário de drogas de abuso 

X2 = o,o2 p = 0,8892155 RR = I ,05 Ic 95% (0,56- 2,28] RA =I ,6% RAPo/o= 3,8% 

O grupo de pacientes co-infectados usuários de drogas apresentou freqüência 

relativa de abandono de tratamento ligeiramente mais elevada do que a do grupo de 

co-infectados não usuários de drogas. Esta semelhança é perceptível na razão dos 

riscos Í!,>ual a 1,05. O excesso de risco, atribuído ao uso de drogas de abuso é 

igualmente discreto, 1,6% . Entretanto, se no grupo de pacientes co-infectados não 

houvessem usuários de drogas de abuso, estima-se pelo risco atribuível populacional 

que a taxa de abandono de tratamento poderia ser reduzida em 3,8%. 

Em pacientes usuários de drogas de abuso (Tabela 34), demonstrou-se a 

independência entre a co-infecção pelo HIV, como fator de risco e o abandono de 

tratamento da tuberculose. Em pacientes co-infectados pelo HIV (Tabela 37), 

semelhantemente, verifica-se a independência entre o uso de drogas de abuso como 

fator de risco e o abandono de tratamento da tuberculose. No entanto, a análise das 

freqüências relativas de abandono diferem nas duas distribuições: na primeira 

(Tabela 34) o risco relativo apresentou valor mferior a um e a diferença de risco e o 

risco atribuível populacional assumiram valores negativos; na segunda distribuição 
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(Tabela 37) os valores de risco relativo, risco atribuível e nsco atribuível 

populacional, apesar de baixos, são positivos. 

Para compreender melhor a influencia do uso de drogas como fator de risco 

para o abandono de tratamento da tuberculose, abstrruu-se o grupo de pacientes 

caracterizados em seus prontuários clínicos como não infectados pelo HIV. Os dados, 

apresentados na Tabela 38, mostram que dos 73 pacientes não usuários de drogas de 

abuso apenas seis (8,2%) abandonaram o tratamento, comparados a sete (38,9%) 

verificados no grupo de pacientes usuários de drogas. 

Tabela 38. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, HIV 
negativos, segundo uso de drogas de abuso e saída do tratamento 
por abandono. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

NO % NO % No % 
HIV(-) UD 7 38,9 11 61 t 1 18 100,0 
HIV(-) Não 
UD 6 8,2 67 91,8 73 100,0 
Total 13 14,3 78 85,7 91 100,0 
HIV (-) tm ~ usuário de drogas nio ro-ínf.xtado pelo HIV 
HIV (-) Nilo UD nio usuário de drogas nio ro-inf.xtado pelo HIV 

t == 8,73 p = 0,03132 RR = 4,73 Ic 95% (1,81- 12,37) RA = 30,7% RAP% == 42,6% 

Nesta condição, a existência de associação entre as variáveis uso de drogas de 

abuso e abandono do tratamento da tuberculose é indicada pelo valor do X::. igual a 

8, 73 (p= 0,03132), com um nível de significância de 5%. O cálculo do risco relativo 

permite avaliar que os pacientes de tuberculose usuários de drogas de abuso estão 

4, 73 vezes mais expostos ao abandono do tratamento do que os pacientes não 

usuários de drogas. A parcela de risco atribuível exclusivamente ao fator em estudo, 
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igual a 30,7% testemunham a favor da importância que este grupo de pacientes pode 

desempenhar no controle da tuberculose. A redução de 42,6% dos abandonos de 

tratamento, caso o fator de risco fosse totalmente neutralizado indica a dimensão dos 

resultados que poderão ser obtidos, se adotadas as medidas de intervenção 

adequadas. Ocorre que a adequação das medidas de intervenção para reduzir o 

abandono de tratamento da tuberculose, dirigidas a este grupo de pacientes. em 

particular, exige o dotnínio de ·outras áreas do conhecimento, entre elas, o da 

comunicação. O vínculo com o paciente é de fimdamental importância e seu 

estabelecimento implica em apreensão, por parte das equipes que os assistem, de seu 

modo particular de compreender o processo saúde-doença. 

Verificou-se, ainda, a associação entre a co-infecção pelo HIV e o abandono 

do tratamento da tuberculose na ausência da exposição ao uso de drogas de abuso, 

avaliando, desta forma, o papel isolado da co-infecção pelo HIV na determinação do 

abandono de tratamento da tuberculose. Para esta distribuição dos pacientes, 

apresentada na Tabela 39, o valor observado do teste X2 igual a 6,56 (p= 0,0142228), 

indica haver associação positiva entre as variáveis, menores , entretanto , do que os 

valores observados no grupo de pacientes co-infectados pelo HIV, sem exclusão dos 

usuários de drogas de abuso (Tabela 35). 

O risco relativo igual a 4,29 , coloca em evidência , novamente, a co-infecção 

pelo HIV como importante fator na determinação do abandono do tratamento da 

tuberculose. Deste valor, 27,0% , é atribuível, exclusivamente, à presença da co

infecção, esperando-se, à sua remoção , uma redução de 37,6% na incidência deste 

tipo de saída do tratamento. 
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Tabela 39. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, não usuários 
de drogas de abuso, segundo co-infecção pelo HIV e saída do tratamento por 
abandono. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

NO % No % No % 
Não UD HIV(+) 6 35,3 11 64,7 17 100,0 
Não UD HIV(-) 6 8,3 67 91,7 73 100,0 
Total 12 13,3 78 86,7 90 100,0 

Não UD HIV ( +) = não usuário de drogas de abuso co-infectado pelo HIV 
Não UD HIV (-) =não usuário de drogas de abuso não co-infectado pelo HIV 

X2 = 6,56 P = 0,0142228 RR = 4,29 Ic 95% [1,58- 11,68] RA = 27,0% RAP% = 37,6% 

Comparadas as situações de ausência de co-infecção pelo HIV (Tabela 38) e 

de ausência de uso de drogas de abuso (Tabela 39), verifica-se que valores de risco 

relativo e risco atribuível são maiores na presença do uso de drogas de abuso sem co-

infecção pelo HIV, reiterados pelo impacto maior esperado à sua eliminação, 

apontado pelo risco atribuível populacional. Este resultado era esperado, uma vez que 

os pacientes co-infectados pelo HIV, em geral, estão inseridos em programas de 

acompanhamento da aids, que oferece a eles apoio, incentivo e cuidado a mais do que 

aqueles acompanhados apenas pelo programa de controle da tuberculose. 

Destacado do uso de drogas de abuso, por ser de uso lícito, o alcoolismo 

figura entre as doenças associadas à tuberculose devendo ser informada sua 

ocorrência no momento da notificação do caso. Por esta razão, o alcoolismo difere do 

uso das demais drogas de abuso principalmente no que diz respeito ao registro de sua 

ocorrência em prontuário clínico. 

A referência ao alcoolismo foi encontrada em 82,0% dos prontuários 

verificados, enquanto o uso de drogas de abuso foi referido em 18,8% deles. Mesmo 
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assim aplicou-se sobre ele o mesmo tratamento estatístico. com o propósito de 

estabelecer um paralelo entre a magnitude da associação da ingestão do álcool e 

drogas de abuso ilícitas. 

Os dados apresentados na Tabela 40 mostram, de modo similar à distribuição 

segundo exposição a outras drogas de abuso. uma predominância de saídas por 

abandono no grupo de pacientes alcoolistas, sendo de 21,3% entre eles e 14.8% entre 

os não alcoolistas. 

Tabela 40. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo 
registro em prontuário sobre alcoolismo e saída do tratamento por 
abandono. ltajaí, SC,l983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

No % No % No % 
Alcoolista 76 21,3 280 78,7 356 100,0 
Não alcoolista 125 14,8 719 85,2 844 100,0 
Total 201 16,8 999 83,2 1200 100,0 

p 0,0072H9 RR 1,44lc95%(1,12- 1,86] RA=6,5% RAP"/o=l!,9% 

A hipótese de associação entre a exposição ao alcoolismo e o abandono do 

tratamento da tuberculose foi aceita pela estatística de x 2 igual a 7,21 (p = 

0,0072359). Interessante observar que são valores bastante inferiores aos obtidos na 

análise das distribwções segtmdo exposição ao uso de drogas de abuso (Tabela 31 ), e 

à co-infecção pelo HIV (Tabela 35). 

O risco relatt\ o de abandono de tratamento de tuberculose por pacientes 

alcoolistas é 1,44 vezes maior do que por pacientes não alcoolistas e o risco 

atribuível apresentou participação exclusiva igual a 6,5%. O risco atribuível 

populacional estimado em 11,9% , aponta para um impacto na redução da ocorrência 
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de abandono de tratamento da tuberculose frente a sua exclusão, menor do que a 

expectativa para as situações de ausência de fatores de risco como a co-infecção pelo 

HIV e o uso de drogas de abuso. 

Não raramente, foi observada a concomitância de alcoolismo e uso de outras 

drogas de abuso. Sua freqüência é mostrada na Tabela 41, para a qual foi verificada 

associação com abandono de tratamento e valores de risco. 

Tabela 41. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, alcoolistas, 
segundo uso de drogas de abuso e saidas do tratamento de 

tuberculose por abandono. Itajai, S.C., 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não 

NO NO % 
Alcoolista UD 22 30,1 51 69,9 
Alcoolista Não UD 4 10,8 33 89,2 
Total 26 23,6 84 76,4 

A1e<xllista UD = alcoolista usuário de drogas de abuso 
A1coolista Não UD = alcoolista não usuário de drogas de abuso 

Total 
NO % 
73 100,0 
37 100,0 
110 100,0 

X2 = 4,07 p = 0,0437349 RR = 2,79 Ic 95% [ 1,04- 7,52] RA = 19,3% RAP% = 54,2% 

O alcoolismo em pacientes usuários de drogas está associado ao abandono do 

tratamento da tuberculose, verificando-se um X2 de 4,07 ( p = 0,0437349). o risco 

relativo de abandono do tratamento da tuberculose por pacientes expostos 

concomitantemente a estes dois fatores é 2, 79 maior do que o observado no grupo de 

pacientes alcoolistas não usuários de drogas de abuso. A parcela atribuível, de modo 

exclusivo, à esta exposição é igual a 19,3%. A diferença mais expressiva, porém, foi 

observada em relação ao impacto esperado sobre a taxa de abandono de tratamento 

da tuberculose se a exposição ao uso de drogas por pacientes alcoolistas fosse 

eliminada. Neste cenário, o risco atribuível populacional foi estimado em 54,2%, que 

o coloca entre os mais altos deste estudo 
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Dos 356 pacientes caracterizados como alcoolistas em seus prontuários 

clínicos. 216 ( 60. 7%) tiveram a condição relati\·a à infecção pelo HIV registrada 

103 (47.8%) deles. co-infectados. Analisou-se. então. o comportamento do risco de 

abandono do tratamento da tuberculose por pacientes alcoolistas expostos à co-

infecção pelo HIV. comparados ao grupo de pacientes alcoolistas HIV negati,·os 

(Tabela 42) 

Tabela 42. Distribu~ão -dos pacientes n9tifKa005- pwtubertulose, ak.oolistas, 
segundo co-infecção pelo HIV e saída do tratamento por abandono. 
ltajai, S.C., 1983 a 1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

Alcoolista HIV(+) 33 32,0 70 68,0 103 100,0 
~lcooljs~HIV(::l 21 _______ 2!,_~----8~- 78,8 __ 1J_L __ 100,Q __ 
_!ota_l_____ _ _____ f?.? 26,4 159 _____ ]3,6_ 216 J..QQ.R_ 

Alcoohsta HIV ( +) = alcoohsta co-infectado pelo HIV 
Alcoolista HIV(-)= alcoolista não w-mfectado pelo fllV 

RR=1,51 Ic95%[0.96- 2.37] RA=I0,8% RAP%=19,7% 

O valor de x-:. igual a 2. 70 ( p = 0.1 0013) com um nível de significância de 

5%. apóia a hipótese de independência entre a exposição à co-infecção pelo HIV em 

pacientes alcoolistas e o abandono do tratamento da tuberculose. O risco relativo 

Igual a L51 indica um acréscimo muito discreto das chances de pacientes alcoolistas 

HIV positivos abandonarem o tratamento da tuberculose comparadas a dos pacientes 

alcoolistas não co-infectados. A diferença de risco de abandono observado entre os 

dois grupos de pacientes é de I 0,8% e o risco atribuível populacional, nesta 

circunstância é de 19.7% 
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A última intersecção entre fatores de risco de abandono de tratamento levou 

em conta a ocorrência do abandono de tratamento da tuberculose por pacientes 

alcoolistas. em uso concomitante de outras drogas de abuso e co-infectados pelo 

HIV, comparando-os aos pacientes tuberculosos não expostos a qualquer destes 

fatores de risco. 

De acordo com o resultado do teste de X2 igual a 6,49 (p= 0,01081), realizado 

com os dados apresentados na tabela 43, a exposição concomitante ao alcoolismo, 

uso de drogas de abuso e co-infecção pelo HIV está associada ao abandono do 

tratamento da tuberculose. 

Tabela 43. Distribuição dos pacientes notificados por tuberculose, segundo 
exposiçio ao alcoolismo, co-infecção pelo HIV e uso de drogas de 
abuso, e saida do tratamento por abandono. ltajaí, S.C., 1983 a 
1996. 

Abandono de tratamento 
Fator de risco Sim Não Total 

No % NO % No % 
Alcoolista HIV(+) UO 17 28,3 43 71,7 60 100,0 
Não alcoolista HIV H e não UD 4 7,7 48 92,3 52 100,0 
Total 21 18,7 91 81,3 112 100,0 
Alcoolista HIV(+) UI>= alul(>hsta, co-infectado pelo HIV e usuário de drogas de abuso 
Alcoolista HIV(-) não lll > = akoolista, não co-infectado pelo HIV e não usuário de drogas de abuso 

x2 =6,49 p=o.oJo8J RR = 3,68 Ic 95% [I ,32 10,26] RA 20,6 % RAPo/o = 58,8 % 

A freqüência relativa de abandono de tratamento por pacientes tuberculosos 

sujeitos à co-infecção pelo HIV, alcoolistas e usuários de drogas de abuso foi de 

28,3% , bastante superior a 7, 7% por pacientes não expostos à esta co-morbidade. O 

risco relativo de pacientes do primeiro grupo é 3,68 vezes maior do que do segundo 

grupo, sendo de 20,8% o risco atribuível e 58,8% o risco atribuível populacional. E 
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esperado que a eliminação de tão importantes fatores de risco tome possível a 

redução em 58,8% da freqüência de saídas do tratamento da tuberculose por 

abandono. 

Tanto o alcoolismo como o uso de drogas de abuso e a co-infecção pelo 

HIV têm sido apontados como importantes fatores de risco para o adoecimento e 

para o abandono de tratamento da tuberculose. 107 No entanto, os estudos abordam 

com maior freqüência cada um deles separadamente, ou relacionados às variáveis 

socioeconômicas e culturais nas quais estes pacientes estão inseridos.2
· 

18
' 

55 

NOGUEIRA 86 encontrou a associação de alcoolismo em 35% dos óbitos 

ocorridos no Estado de São Paulo no ano de 1980. 

THOMSEN 129 estudou 441 autópsias de alcoolistas na Inglaterra e a 

doença pulmonar mais prevalente encontrada foi a tuberculose. 

BREITENFELD17 estudando a relação entre o alcoolismo e a tuberculose na 

Croácia, verificou uma freqüência 50% maior de tuberculose entre os alcoolistas 

perenes do que nos eventuais. 

NATAL 81 publicou revisão bibliográfica acerca das causas da não adesão ao 

tratamento de tuberculose. Entre outros, destaca o estudo de BECKER (1976), que 

verificou entre as causas de insucesso de tratamento o alcoolismo, presente em 48,8% 

dos pacientes. 

NATAL 81 encontrou associação positiva entre o abandono do tratamento de 

tuberculose e ser alcoolista. não ter trabalho fixo, ter baixo nível de escolaridade, 

morar sozinho ou estar em retratamento. 

Em relação à associação do uso de drogas de abuso e tuberculose, um grande 

número de trabalhos trata de aspectos comportamentais e de adesão ao tratamento. 
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FITZGERALD e colaboradores 39 avaliaram o papel de incentivos financeiros 

para conseguir o retomo de pacientes usuários de drogas para leitura do teste 

tuberculínico em Vancouver, Canadá. Com a oferta de incentivo financeiro para 

pacientes que retomassem ao serviço na data agendada, obteve urna elevação de 

comparecimento de 43% para 78% ( p= 0,001). 

Estudos semelliantes foram realizados. em Nova York, por SALOMON e 

colaboradores 111 que, ao final, sugeriram a adoção de incentivos financeiros aos 

pacientes usuários de drogas de abuso para garantir adesão ao tratamento regular . 

MALOTTE 70 comparou o retomo para leitura do teste tuberculínico de 

pacientes usuários de drogas de abuso, a quem foi oferecido incentivo financeiro ou 

bônus para refeições ou apenas sessões educativas. O autor não observou diferença 

significativa entre os pacientes que receberam incentivos financeiros e em bônus 

(99% e 87%), enquanto às sessões educativas apenas 47% dos pacientes 

responderam 

SADHEGHI HASSANABADI 110 encontrou maior prevalência de tuberculose 

entre usuários de drogas de abuso do que em não usuários de mesmo nível 

socioeconômico em Shiraz, Irã. Neste estudo comparativo, o autor encontrou 

associação positiva entre o uso de drogas de abuso e desenvolvimento da tuberculose 

com x2 de 72 para um p < 0,001 e concluiu tratar-se de fator de alto risco para 

disseminação da doença na comunidade. 

MIRANDA 77 realizou estudo comparativo da problemática da aids em 

Barcelona e Belo Horizonte, destacando em sua análise aspectos relacionados à 

abordagem de pacientes usuários de drogas de abuso. Em Barcelona, o uso de drogas 

de abuso exerceu importante papel na disseminação da aids e da tuberculose. O Autor 
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destaca. entre as dificuldades encontradas para abordagem destes pacientes, a 

impossibilidade de mobilização deles como grupo sujeito aos mesmos fatores de risco, 

já que a natureza do fator de risco que os aproxima- o uso de drogas de abuso, é a 

mesma que os mantém separados e anônimos, posto que seu hábito não é socialmente 

aceito. 

O desenvolvimento de programas de controle e de estratégias que atendam 

adequadamente aos diferentes grupos contidos na população representada pelos 

pacientes com tuberculose constitui um desafio que não deve ser enfrentado 

ernpiricarnente, mas apoiado em parâmetros que balizem seus objetivos. 

Neste sentido, o simples acompanhamento das taxas de abandono pode não 

ser suficiente para a tomada de decisão na escolha da melhor estratégia de intervenção 

e a análise detalhada da influência de diferentes fatores de risco pode ampliar a 

margem de acerto3 s, 137 

Os valores de X2 
, risco relativo, risco atribuível , risco atribuível populacional, 

observados para cada distribuição analisada neste estudo, estão dispostos no 

Quadro I, de maneira a facilitar a leitura em seu conjunto. 

Destaca-se nele que o maior valor de risco relativo e risco atribuível foi 

observado em relação a pacientes HIV negativos que fazem uso de drogas de abuso, 

comparado aos pacientes HIV negativos não usuários de drogas de abuso. O maior 

risco atribuível populacional foi estimado para a situação de ausência de exposição ao 

uso de drogas por pacientes co-infectados pelo HIV. 



Quadro I - Quadro comparativo dos valores obtidos nos testes para análise de risco de abandono do tratamento 
de tuberculose. ltajaí, S.C., 1983 a 1996. 

Tabela Fator de risco Fator de risco 
2 

X p= 

31 Usuário de dr29as e Não usuário de drogas 18,33 0,0000185 

32 Usuário de drogas injetáveis e Não usuário de drogas 16,11 0,0000597 

33 Usuário de drogas injetáveis e Usuário de drogas não injetáveis 0,04 0,847671 

34 Usuário de drogas injetáveis HIV positivo e Usuário de drogas HIV negativo 0,01 0,917237 

35 HIV positivo e HIV negativo 25,72 0,0000004 

36 Usuário de drogas HIV positivo e Não usuário de drogas HIV negativo 17,62 0,000027 

37 Usuário de drogas HIV positivo e Não usuário de drogas HIV positivo 0,02 0,8892155 

38 Usuário de drogas HIV negativo e Não usuário de drogas HIV negativo 8,73 0,03132 

39 Não usuário de drogas HIV positivo e Não usuário de drogas HIV negativo 6,56 0,0142228 

40 Alcoolista e Não alcoolista 7,21 0,0072359 

41 Alcoolista usuário de drogas e Alcoolista não usuário de drogas 4,07 0,0437349 

42 Alcoolista HIV positivo e Alcoolista HIV negativo 2,7 O, 10013 

Não alcoolista HIV negativo 

43 Alcoolista HIV positivo usuário de drogas e e não usuário de drogas 6,49 0,01081 

/=Qui -quadrado RR =Risco Relativo RA =Risco Atribuível RAP% =Risco Atribuível Populacional 

RR RA RAP% 

2,64 23,5% 45,8% 

2,66 23,7% 41,4% 

0,98 -0,9% -2,1% 

0,95 -2,0% -4,6% 

2,17 17,5% 31,6% 

4,49 28,8% 67,8% 

1,05 1,6% 3,8% 

4,73 30,7% 42,6% 

4,29 27,0% 37,6% 

1,44 6,5% 11,9% 

2,79 19,3% 54,2% 

1,51 10,8% 19,7% 

3,68 20,6% 58,8% 
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Estes, são indicadores importantes para o planejamento de intervenções 

dirigidas à redução das taxas de abandono, pois trazem à luz o alvo sobre o qual se 

deva atuar. A avaliação do impacto de tais intervenções, no entanto, requer a 

construção de uma base de dados ampla e confiável. 

Neste sentido. a inclusão do uso de drogas de abuso entre os agravos 

associados à tuberculose e a sistematização de seu registro em prontuário, bem como 

na alimentação dos sistemas de informação vigentes, são condições--imprescindíveis, 

sem as quais se continuará a propor e realizar ações empiricamente. 

A similaridade entre os mecanismos de ação sobre o organismo do paciente, 

fisico e psíquico, individual, familiar e social, coloca o uso de drogas em posição de 

igualdade com o alcoolismo. A diferença reside, ainda, nos aspectos relativos à 

legalidade de seu uso e à compreensão que as equipes de saúde têm em relação a este 

agravo. 

A história contemporânea tem-nos mostrado, no caso do programa de 

redução de danos na aids, que a transcendência do agravo deve preceder à legalidade. 

Neste caso particular, encontra-se o precedente de garantia do uso exclusivo da 

informação registrada para assistência à saúde do indivíduo e comunidade. 

A inclusão do registro relativo ao uso de drogas de abuso no período 

prodrômico e de evolução da tuberculose, tal qual é realizado para o alcoolismo, 

aids, diabetes e hepatites e outros agravos, poderia, de modo semelhante, alertar a 

equipe de saúde para a necessidade de seguimento adequado às peculiaridades destes 

pacientes. Por outro lado, os dados globais permitiriam o estabelecimento de padrões 

de distribuição de mais esta co-morbidade, assim como a avaliação do impacto das 

intervenções realizadas. 
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5. CONCLUSÃO 
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A análise de freqüência das variáveis de caracterização dos pacientes com 

tuberculose notificados à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, nos 

quatro anos que antecederam o primeiro caso de aids no Município de ltajaí e nos 

dez anos que o sucederam. permitiu concluir: 

Em relação às semelhanças nos dois períodos: 

a distribuição segundo sexo não sofreu alteração e manteve a predominância do 

sexo masculino: 

embora, a faixa etária mais acometida permaneça estável de 20 a 49 anos, 

observou-se discreta elevação da idade mediana; 

as formas clínicas pulmonares predominaram nos dois períodos; 

a taxa de óbitos entre pacientes em tratamento de tuberculose e a taxa de letalidade 

se mantiveram baixas e estáveis nos dois períodos. 

Em relação às dtferenças encontradas nos dois períodos: 

a proporção de casos em pacientes menores de 15 anos diminuiu após 1986: 

a proporção de formas clínicas extrapulmonares aumentou no período pós aids: 

entre as formas clínicas pulmonares, houve aumento na freqüência de 

baciloscopias positivas no segundo período do estudo; 

. o percentual de pacientes reatores fracos e não reatores à prova tuberculínica foi 

maior no segundo período: 

. a freqüência de pacientes com cicatriz de vacinação prévia com BCG-10 aumentou 

após 1986, porém. manteve-se baixa em relação ao total de pacientes nascidos na 

vigência do Programa Nacional de Imunização, que a tornou obrigatória no primeiro 

ano de vida: 
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. a proporção de pacientes com imagens radiológicas não cavitárias aumentou no 

período pós aids; 

a taxa de óbitos por outras causas ( não tuberculose) aumentou após 1986, 

observando-se relevante participação da aids em sua determinação; 

houve redução na taxa de saídas por cura no segundo período do estudo: 

o percentual de saídas por abandono de tratamento apresentou variação no sentido 

inverso das saídas por cura, com incremento de 9,9% no período de 1987 a 1996: 

. a freqüência de pacientes com etilismo associado à tuberculose aumentou no 

período de 1987 a 1996 e apresentou variação para mais, quando comparados os 

registros no momento da notificação e anotações contidas nos prontuários clínicos; 

. o uso de drogas de abuso é pouco registrado em prontuário e foi observado mais 

freqüentemente após 1993, ano em que também houve elevação na notificação de 

casos co-infectados pelo HIV. 

Em relação ao perfil epidemiológico da tuberculose em /tajaí : 

. a variação de freqüência observada no conjunto de variáveis sugere haver 

influência não isolada da aids sobre o perfil epidemiológico da tuberculose, 

modificando a apresentação deste agravo no que tange à idade, forma clínica, 

proporção de casos bacilíferos, taxa de saídas por cura e taxa de saídas por abandono 

de tratamento: 

. o uso de drogas de abuso constituiu o fator de maior risco relativo, risco atribuível e 

risco atribuível populacional para o abandono de tratamento da tuberculose, 

superando de maneira expressiva o etilismo e a co-infecção pelo HIV; 

. os pacientes notificados por tuberculose, expostos concomitantemente ao etilísmo, 

co-infecção pelo HIV e uso de drogas de abuso apresentaram risco relativo de 
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abandono do tratamento menor do que os pacientes expostos apenas ao uso de drogas 

e do que os pacientes expostos apenas à co-infecção pelo HIV: 

. a associação entre o uso de drogas de abuso, co-infecção pelo HIV, etilismo e a 

variável abandono de tratamento da tuberculose foi estatisticamente significante, e 

. os pacientes usuários de drogas de abuso e co-infectados pelo HIV apresentaram 

risco relativo menor de abandono de tratamento do que os pacientes usuários de 

drogas HIV negativos, caracterizando-se a co-infecção, nesta circunstância, como 

fator de proteção para o abandono de tratamento da tuberculose. 
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ANEXOS 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DA SAODE 

BOLETIM: DE-INSCRIÇAO DE PACIENTE 

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE SAúDE PúBLICA I, l Cól. Pj'jre 1211uto I 
3- CARS 4 - MUNICIPIO DE RESID!NCIA 14 .

1 
c~DI~O 

5- us 5- CóDIGO 

I I I I I 
6 - TIPO DE ADMISSÃO 

1- CASO NOVO 3 - RETRATAMENTO P/ ABANDONO 5 - QUIMIOPROFILAXIA 

2- RECIDIVA 4 - TRANSFER!NCIA I 
7 - NOME DO PACIENTE ~~~ DiTA jASCtE10 
I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I 

9 - SEXO / 1 - MASCULINO 2- FEMININO I 
10 - COR / 1 - BFiA~!CP. 2 - PRETA 3- OUTRA I 
11 -CICATRIZ BCG / 1- SIM 2- NÃO I 
1z- ALCOOLISTA / 1 - Sll\1 2 - NP.O I 
13 - ZONA RESIDENCIAL / 1 - URBANA 2 - RURAL I 
14 - COMUNICANTE / 1 - SIM 2 - NÃO J 

I Í5 - NOME DO CONTATO 

16- DATA DA INSCRIÇÃO NAUS I I I I I I I 
17 - BACILOSCOPIA DO ESCARRO (INICIAL) 

1 -POSITIVA + 3 - POSITIVA + + + 5 - NÃQ-REALIZADA 
2- POSITIVA + + 4-- NEGATIVA 6 - SEM ESCARRO I 

18- N° LAMINA 18- BACILOSCOPIA DO ESCARPO (ATUAL' 

1 -POSITIVA + 3- POSITIVA + + + 5 - NÃo-REALIZADA 
2- POSITIVA ++ 4- NEGATIVA 6 - SEM ESCARRO I 

19- TESTE TUBERCULINICO 

1 - NÃQ-REATOR 3- REATOR FORTE 5 - NÃO-REALIZADO 

2 - REATOR FRACO 4- NÃO.LIDO I_ 
20 - RADIOLOGIA DO TóRAX 

1- NORMAL 3- S/ CAVIDADE 5 - NÃo-REALIZADO 

2 - C/ CAVIDADE 4 - COMPLEXO PRIMAR. 6- PLEURAL I 
21- TIPO TBC 

1- PULMONAR 4 - LINFATICA 7 - INTESTINAL 

2 - MENINGITE 5- óSSEA 8- MILIAR 

3- PLEURAL 6 - GENITURINARIA 9- OUTRAS I I -
TRATAMENTO ATUAL 

22- DATA DO INICIO I I 
23 - LOCAL DO INICIO 

I I I I 
1- us 3 - MED. PARTICULAR 5- OUTROS 
2- INAMPS 4- HOSPITAL I 

24 - DROGAS PRESCRITAS NA US 

I 1 - RIFAMPICINA + ISONIAZIDA CAP. 300/200 mg 6 - ETIONAMIDA DRAG. 250 mg 

2- RIFAMPICINA + ISONIAZIDA CAP. 150/100 mg 7- ETAMBUTOL COMPR. 400 mg 

3 - PIRAZINAMIDA COMPR. 500 mg 8 - ETAMBUTOL FR./XAR. 2,5% 

4 - PIRAZINAMIDA FR./XAR. 3% 9 - RIFAMPICINA FR./XAR. 2,0% 

5 - ISONIAZIDA COMPR. 100 mg O- ESTREPTOMICINA FR./AMP. 1 li I I I l 
25 - CARIMBO E ASSINATURA DO M!DICO RESPONSAVEL 

toeac 45817 



r 

BOLETIM DEVERA 81!R PRI&NCHIDO NAS SEGUINTES SITUA ES 

A. Paciente novo que Inicia tratamento antituberculose -na Unidade. 

B. Paciente que inicia retratamento na Unidade. 

C. Paciente transferido de outra Unidade. 

O. Paciente que inicia quimioprofilaxia. 

~STRUÇOES PARA PREENCHIMENTO DO BOLETIM 

1 . CóDIGO DO PACIENTE: afixar a etiqueta apropriada. 

2. PRONTUARIO: Anotar o número da ficha/prontuário do paciente na US. 

3. CARS: Anotar o número do CARS em algarismo arábico. 

4. MUNICJPIO DE RESID~NCIA: anotar o nome e/ou código do municlpio onde reside o paciente. 

5. US: Anotar o nome e/ou código da Unidade Sanitária. 

6. TIPO DE ADMISSÃO: Anotar o número correspondente ao tipo de admissão do paciente. Ex.: re

tratamento por recidiva = 2; retratamento por abandono = 3. 

7. NOME DO PACIENTE: Anotar uma letra por casela, podendo, se necessário abreviar o primeiro 

sobrenome. 

8. DATA DE NASCIMENTO: Preencher, sempre que possivel, baseado em documento de identidade 

do paciente. 

9 ao 14 - Preencher conforme código correspondente. 

15. NOME DO CONTATO: Se o paciente é comunicante, anotar o nome do Portador de Tuberculose 

com que o paciente teve contato. 

16. DATA DE INSCRIÇÃO NA US.: Anotar a data que o paciente está sendo inscrito na US. 

17. BACILOSCOPIA DO ESCARRO (INICIAL): Anctar conforme o código, o resultado da baciloscopia 

do inicio do tratamento, em caso de paciente transferido de outra US. 

18. NúMERO DA LÃMINA: Anotar o número da lâmina fornecido pelo laboratório. BACILOSCOPIA 

DO ESCARRO (ATUAL)- anotar o resultado da baciloscopia feita com vistas ao diagnóstico ou 

à situação atual, no caso de transferência. 

19 ao 21 - Preencher de acordo com os códigos correspondentes. 

22. DATA DO INICIO: Anotar a data que o paciente iniciou o atual tratamento. 

23. LOCAL DO INICIO ~notar onde o paciente iniciou o atual tratamento. 

24. DROGAS PREsc: TAS: Anotar, conforme a codificação, as drogas prescritas para o paciente. 

OftEENCHER EM LETRA DE FORMA, USANDO UMA CASELA PARA CADA LETRA OU NOMERO 

2 VIAS 



ANEX02 

Fonnulário para coleta de dados : (MODELO) 
Dados de identificação ( nome. data de nascimento, data de notificação e n° de 
prontuário) 
previamente preenchido 

Nome 

Data início 

1° trat. _1 __ 1 __ 

2° trat. I I ------
I I 

4" trat. __ t __ l __ 

5° trat. I I 

Uso Drogas 
( S ) ( N ) ( SII ) 

Nome 

Data início 

Data de saída 

I I 

I I ------
1 I 

I I 

Uso Drogas lnjet. 
( S ) ( N ) ( S!I ) 

Data de saída 

1° trat. __ 1 __ 1__ __! __ ! __ 

2" trat. __ ! __ ! __ 

3" trat. __ 1 __ 1 __ 

4° trat. I I 

5" trat. __ 1 __ 1 __ 

Uso Drogas 
( S ) ( N ) ( SII ) 

__ !_! __ 

I I ------
I I ------

__ 1_1 __ 

Uso Drogas lnjet. 
( S ) ( N ) ( SII ) 

Dt. Início Dt. Nasc. N" Pront. 
99100/99 00/99100 99999999 

Tipo de saída Esquema 

Alcoolista HIV 
( S ) ( N ) ( S!I ) ( + ) ( - ) ( SII ) 

Dt. Início Dt. Nasc. No Pront. 
99100199 00199100 99999999 

Tipo de saída Esquema 

Alcoolista HIV 
( S ) ( N ) ( SII ) ( + ) ( - ) ( SII ) 


