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Foi feito o estudo comp~ 

rativo cc teste tuberculÍnico 

com PPD,Rt-23,2VT, repetido d~ 

pois de 72 horas, com leituras 

de 24, ~8 e 72 horas apÓs cada 

aplicação, em 415 pessoas de 5 

a 15 anos de idade, de ambos os 

sexos, vRcinadas e nao vac1na-

das anteriornente com BCG-i~-

tradérmico,pertencentes a tres 

Cnidades da Fundaçio do Bem-Es 

tar do Menor (FEBEM), São Pau-

lo, 1977. Os resultados valori 

zam a 2a.aplicação do teste tu 

berculínico,e as leituras apÓs 

72 horas de cada aplicação. A 

2a.aplicação mostrou maior pe~ 

centual de reatores,detectando 

com maior probabilidade,os fal 

sos negativos da la. aplicação 

do teste tuberculÍnico. 
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A co~parative study was ma 

de of the tuberculin test with 

PPD,Rt-23,2UT, rep~ated after 72 

hours, with readings of ")' 
-4 , 

and 72 hours after each a?plica-

tions, in 415 individuals bet-

ween S and 15 years cdd, of bo 

t h s e x s , v a c c i n a t e d a ,, d r. o t r e -

viously vaccinated with Bcc-id, 

relating to three Units of Fun-

dação do Gem-Estar do Menor (FE-

BEM),S.Paulo, in 197i. The resul 

ts valve the second application 

of the tuberculin test, and :he 

readings after 72 hours after 

each application. The second ar_ 

plicalion showed a major perce.:: 

tual of reactors, detecting ~ith 

a ~reater probability the falses 

negatives from tuberculin test's 

first application. 
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O presente trabalho tem por objetivo estudar o 

comportamento da reatividade tuberculÍnica, em pessoas ae J 

a 15 anos de idade, atraves da aplicação do teste tuberculÍ 

n1co padronizado OMS (PPD, Rt-23, 2 UT), e por aplicação re 

petida do mesmo após 72 horas; comparar os resu~tados da la. 

e da 2a. aplicaçÕes do teste, nas leituras de 2 4 ' 48 e 72 

horas; verificar se há ou nao alteraçÕes nas leituras das 

duas aplicaçÕes e se as reaçoes foram causadas por trauma -

tismo local ou efeito da sensibilização alérgica anterior 

(booster). 

A prova tuberculÍnica oferece uma grande vanta-

gern nos progéamas de luta contra a tuberculose, especialme~ 

te nos paÍses em desenvolvimento, por ser um meio eficaz e 

econômico para detectar as pessoas infectadas pelo baci:c 

da tuberculose, numa determinada população. 

A Comissão de Peritos da Organizaçao ~undia: da 

Saúde (OMS) 16 (1964), valoriza o Índice de preva2 ênc:.: da 

infecção tuberculosa entre os tres Índices ~ais importantes 

para avaliar a magnitude do problema e fixar a oriencaçao 

que se deve dar aos programas de luta anti-tuberculose. 

Esses Índices sao os de prevalência da í2fecçao 

específica, de prevalência de doentes bacilÍferos e d~ pre-

valência de indivÍduos com imagens radiolÓgicas ativas. 

f 

CERTA I "' e t a 1 " ( 1 9 - 1 ) · d · ~ " , , ev1 enc1.arr. que a prova ~..u 



berculÍnica realizada periodicamente permite deduzir a inci 

dinc~a anual e avaliar a tendincia evolutiva da infecçio nu 

ma coletividade. Ela ê igualmente Útil no estudo clínico de 

casos, oferecendo subsÍdios importantes para a valorizaçio 

dos meios de diagnóstico da tuberculose na infância. 

Qu4litativamente, quando positiva, nas primei-

ras idades, evidencia a existincia de uma primo-infecçio e, 

quando se conhecem as reações anteriores, seguidamente neg~ 

tivas, e que se tornaram positivas (viragem tuberculÍnica), 

permite detectar a infecção recente. 

-Embora possa apresentar reaçoes cruzadas para 

as infecções por micobactérias atÍpicas e pelo BCG, a exis 

tência de uma reação significativa, em crianças nao vacina-

das anteriormente, e praticamente específica para a tubercu 

lose, possibilitando estabelecer medidas profiláticas e te-

rapêuticas de valor inestimável. Quando negativa, exclui a 

possibilidade de se tratar de infecção tuberculosa. 

Quantitativamente, em pessoas de pouca idade 

reatores fortes, com enduração acima de 10 mm de diâmetro 

a prova tuberculÍnica orienta a indicação da químioprofila-

xia ou da quimioterapia especÍficas. 

~ pois, no campo da clínica e da epidemiologia 

que o tuberculino-diagnÕstico tem a sua indicação, sendo o 

Único meio através do qual se pode apurar o grau de infec -

ção tuberculosa no indivÍduo e a extensao da mesma na popu

lação. Respeitados os casos de vacinação pelo BCG intradêr-

3 
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mico, -as reaçoes positivas indicam os infectados e as nega-

tivas os não infectados pelo bacilo de Kock. 

Os estudos realizados com a aplicação da prova 

tuberculÍnica, comprovam e reconhecem a sua importância pa-

ra a caracterização da tuberculose, em nível de infecção, e 

enaltecem o seu valor em SaÚde PÚblica, fornecendo subsÍdios 

epidemiolÓgicos básicos para que medidas sanitárias sejam 

adotadas para o controle da doença. 

ARANTES 1 (1974) cita a importância do teste tu 

berculínico para distinguir doentes e não doentes em termos 

de sensibilidade e especificidade, sendo a sensibilidade a 

capacidade do teste dar um resultado positivo quando a pes-

soa testada ê verdadeiramente doente, e especificidade, a 

capacidade de apresentar um resultado negativo quando a pe~ 

soa examinada não ê doente. Quanto maior a sensibilidade 

de um teste, menor a ocorrência de falsos negativos, e qua~ 

to maior a especificidade, menores as possibilidades de fal 

sos positivos. 

A sensibilidade do teste tuberculÍnico, avalia 

da em populaçÕes de doentes, alcança 98% de positividade, i~ 

to e, a probabilidade de resultados negativos em pessoas 

doentes e aproximadamente igual a 2%. 

Não obstante sua alta sensibilidade e especifi 

cificidade, a prova tuberculínica tipo Mantoux (PPD,Rt-23,2UT) 

apresenta reaçÕes cruzadas para as infecçÕes por micobactê-

rias atípicas e nas pessoas vacinadas pelo BCG (falsos po-
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sitivos), sendo igualmente possível apresentar-se negati 

va em organismos já infectados pelo Mycobacterium tubercu-

losis, que apresentam hipersensibilidade tuberculínica di-

minuÍda, abaixo do limiar de mensuração cutanea (falsos ne 

gativos). 

Nas regiÕes onde sao realizados estudos sÔbre 

a infecção por micobactêrias atÍpicas, e sua incidência -e 

constatada, os indivÍduos reatores fracos ao teste.tubercu 

lÍnico (que apresentam reatividade tuberculínica de 5 a 9 

mm de diâmetro), são frequentemente considerados como in-

fectados pelas mesmas, e selecionados para os testes espe-

cíficos. 

Para detectar os prováveis infectados pelo !i.:_ 

tuberculosis entre os reatores fracos -e os nao reatores, 

tem sido preconizada, por alguns autores, a repetição do 

te~te, depois de um certo perÍodo de tempo. 

15 Estudos realizados pela OMS (1955), em esco 

lares vacinados recentemente pelo BCG e que se tornaram sen 

síveis à tuberculina, mostram que a repetição do teste tu-

berculínico no mesmo local onde foi feito anteriormente 

apresenta diferença no tamanho e característica da reaçao 

que se forma, em relação àquela que se obtem quando o teste 

ê repetido em local diferente. 

As reaçÕes tuberculínicas que se formam na de-

corrência da aplicação do teste num local anteriormente 
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testado, nao parecem ter influência da reatividade tubercu-

lÍnica induzida pelo teste prévio. 

SILVEIRA & MEDEIROS 22 (1962), concluÍram que a 

utilização de uma prova Única nas - -concentraçoes entao usa-

das PPD, Rt-23, 1 UT ou concentração a 1:1000, -so vale para 

separar os indivíduos em reatores fortes e reatores fracos e 

nunca para distinguir os infectados dos que não o foram pe-

lo M. tuberculosis. Considerando assim, o teste Único, com 

dose mínima de tuberculina, capaz de revelar os reatores for 

tes (hiperêrgicos), deixa de lado um grande número de infec-

tados, com alergia atenuada (mesêrgicos e hipoérgicos) que, 

por serem falsos negativos, continuam a ser interpretados 

como se fossem virgens da infecção virulenta. 

NARAIN 14 (1968), mostrou atraves de estudo con-

trolado da repetição do teste tuberculÍnico, que mesmo em lu 

gar diferente da aplicação previa, poderá na segunda aplica-

çao ocorrer uma reação significativamente maior que a primei 

ra, mesmo na ausência de nova infecção. Sendo isso mais co -

mum em pessoas com alergia não específica. 

RUFFINO NET0 20 (1972), repetiu a prova tuberculf 

n1ca em pacientes com suspeita clínica de apresentar tuberc~ 

lose extra-pulmonar e pulmonar, para consegu1r um diagnósti-

co diferencial. As reaplicações da prova foram feitas em ou-

tro braço ou em ponto de aplicação não previamente inocula-

do com tuberculina. Concluiu que alguns indivÍduos pas -

saram a reagir positivamente, quando retestados com a mesma 

dose de 0,1 ml de tuberculina a 1:1000, após apresentarem 
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resultado negativo ou duvidoso no 19 teste feito. Alegou tal 

fato ter ocorrido, devido a erros de técnica de leitura, e 

variaçÕes biolÓgicas apresentadas pelo organismo testado, em 

virtude de circunstâncias que poderiam ter levado a um re 

sultado negativo ou duvidoso na primeira vez. Recomenda que 

nos serviços onde se efetua a prova tuberculÍnica com obje-

tivo de diagnóstico diferencial, principalmente nos casos de 

suspeita de tuberculose pulmonar e na clínica pediátrica, -e 

importante e repetição da prova com doses crescentes de tuber 

culina. 

Para reforçar tais opiniÕes, foj verificado que 

em ~edicina Veteriniria também são preconizados outro meto-

dos de aplicação do teste tuberculínico, alem da prova tuber 

culÍnica tipo Mantoux, para o diagnÓstico da tuberculose bo-

vina. Entre esses métodos, o mais usado -e a prova de STORMONT 

ou prova tuberculínica dupla intradermica, que COUSlSLe na 

aplicação de um segundo teste, no mesmo local, depois de 96 

a 120 horas e leitura do mesmo apos 24 horas. 

Para GLOVER 9 (1939), cujos estudos demonstraram 

que, apos uma segunda aplicação da tuberculina num mesmo 1~-

cal, a reação tissular que se forma é muito mais nítida, com 

aumento da enduração em mais de Jmm nos animais com reaçoes p~ 

sitivas (doentes) e que nao se altera nos ani~ais com rea 

-çoes negativas (sadios). Isto ocorre, desde que haja um 

espaço de tempo entre a la. e a 2a. aplicações, tempo este 

necessário para esgotar os anticorpos e provocar nos 

animais um perÍodo de não reatividade entre a la. e 2a. pr~ 

vas. 
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CABOT 3 (1938), cita que a prova dupla intradermi-

ca com tuberculina, em animais, -demonstrou que as reaçoes po-

sitivas tem sido observadas no 49 ou no 59 dia após a apli-

-caçao, sensibilizando os animais que se mostraram positivos ou 

com reaçÕes duvidosas na leitura final de 72 horas, após o 

. ... . 
lnlClO. 

PRIESTLEY 19 (1946), cita que a prova dupla intra 

dérmica chamada prova de STORMONT, confirma o resultado de que 

a reação à tuberculina e alérgica tardia com fenômeno tipo 

Arthus, em que os anticorpos estao ligados -as células (an-

ticorpos sésseis linfocitârios), isto é, que a la. inocula 

ção de alergeno atrai as .células sensibilizadas ao local e a 

segunda, provoca rapidamente uma -reaçao porque o alergeno -e 

injetado em local já sensibilizado. Estatisticamente, o autor 

demonstrou, também a possibilidade de resultados falsos posi-

tivos ou falsos negativos em uma variação de 2 a 10% no máxi-

mo, com alfa 0,05, o que é muito considerável, quando compa-

rado com a prova de Mantoux simples que apresenta uma varia -

ção de erro de 18% até 37%, também a nível de alfa 0,05, nos 

animais a ela submetidos. 

Todos esses autores evidenciaram que, em animais, 

apos uma segunda aplicação da tuberculina num mesmo local, a 

reação tissular ê mais nítida, facilitando o diagnÓstico da 

tuberculose nos casos duvidosos. 

Baseando-se nesses trabalhos, a autora (GUEDEs
11 , 

1975), realizou uma pesquisa preliminar em adultos, onde fo-

ram testados com a prova simples tipo Mantoux e a prova du-
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pla intradérmica, 344 trabalhadores de duas indústrias no mu-

nicípio de Botucatu, SP. Tal trabalho foi realizado da se-

guinte maneira: foi aplicado na população escolhida o PPD, 

Rt-23, 2UT conforme padronização da OMS, e realizada a leitu 

-ra apos 72 horas. Para os indivíduos que apresentaram endur~ 

ção com mais de Smm de diâmetro (reatores fracos e reatores 

fortes) foi aplicado, no dia da leitura, no mesmo local,a 

segunda dose de PPD, e nova leitura foi efetuada apos 24 

horas. Os indivíduos não reatores ( O a 4 mm) fo'ram excluÍ 

dos do trabalho. ApÓs a leitura da segunda aplicação, os in 

divÍduos reatores fracos (5 a 9 mm) que mantiveram, que dimi 

nuíram ou aumentaram a enduração, em menos de 3mm, em rela-

çao a primeira leitura, fotam também excluÍdos do trabalho. 

Os que apresentaram um aumento de 3mm ou mais sobre a pri-

meira leitura, foram encaminhados para baciloscopia e cultu-

ra. Os indivíduos reatores fortes com enduração ma~or de lO 

mm, foram também encaminhados para baciloscopia e cultura 

Os resultados dessa pesquisa mostraram: 

- que as duas provas foram eficazes epidemiolo-

gicamente, porque -nao houve possibilidade de aparecimento de 

reação tipo falso negativo, isto e, um indivÍduo infectado 

apresentar uma reação negativa; 

- que a prova de Mantoux dupla detectou um ma~or 

numero de indivÍduos com infecção tuberculosa curada recente-

mente, isto é, fez com que a reaçao tissular apresentada pe-

los indivÍduos reatores fracos à prova de Mantoux simples, se 

apresentasse mais nítida, com aumento da enduração, tornando-os 

indivíduos reatores fortes. 
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Nessa pesquisa ficou evidenciada a viabilidade 

da aplicação da prova dupla intradérmica em seres humanos, 

e o seu valor como método de diagnóstico da sensibilidade tu 

berculínica na clínica e em SaÚde PÚblica. 

Para a elaboração do presente trabalho 

formuladas as seguintes hipóteses: 

- A repetição da prova tuberculÍnica 

foram 

com PPD, 

Rt-23, 2UT apos 72 horas, oferece maior numero de indiví -

duos reatores, quando comparada com a la. 

ma. 

aplicação da mes 

- Não há diferença no tamanho da enduração nas 

leituras de 24, 48 e 72 horas, tanto para a la. como para a 

2a. aplicaçÕes do teste tuberculínico. 

local 

- A repetição da prova tuberculínica no mesmo 

e em local diferente nac apresenta alteração nos re -

sultados das leituras. 

-As pessoas não reatores, vacinadas anterior

~ente com BCG-id, respondem positivamente a uma segunda a

plicação do teste tuberculínico. 
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Este trabalho foi realizado em 3 unidades (A, B, 

C) da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM) do Es-

tado de São Paulo, no perÍodo de agosto a dezembro de 1977. 

A população de análise é constituÍda da totali 

dade de pessoas, de ambos os sexos, abrigadas na Institui -

çaÕ, durante um certo perÍodo de tempo. 

Para a realização da prova tuberculínic~ foi em-

pregado o PPD, Rt-23, do Staten Seruminstitut, diluÍdo pela 

Unidade de Tuberculina do Laboratório de Referência da "Cam-

panha Nacional Contra a Tuberculose", na dose de 0,04 mcg 

por 0,1 ml (2UT), fornecido pelo Centro de Sáude " Geraldo 

de Paula Souza" da Faculdade de SaÚd~ Publica da Universida 

de de São Paulo, sendo seguidas com o máximo rigor as reco-

mendações técnicas em todas as etapas da mesma. 

As seringas e agulhas foram do tipo "Tuberculin',' 

padronizadas, assim como a régua milimetrada usada para a 

leitura das provas. 

A aplicação e leitura das provas foram efetuadas 

pela prÓpria autora, padronizada e aferida pelo Se r v iço 

Nacional de Tuberculose (SNT) e pela Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo. Na leitura foram considerados -na o 

reatores aqueles cuja enduração foi igual ou inferior a 4 

mm , r e a to r e s fracos os que tiveram de 5 a 9 mm e reatores 

fortes os que tiveram 10 ou mais mm de enduração. 
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A c o 1 e ta de dados teve as seguintes fases : 

aplicação indiscriminada na população escolhi 

da de PPD, Rt-23, 2 UT, na face anterior do antebraço E,co~ 

forme padronização da OMS e realizada a leitura da endura-

ção, com régua milimetrada, depois de 24, 48 e 72 horas; 

-- nos nao reatores e reatores fracos, foi apli-

cada no dia da Última leitura, um segundo teste tuberculÍni 

co, constituindo-se por alternativas, em dois grupos: 

a) em um grupo foi aplicado o novo teste 

no mesmo local da aplicação anterior 

b) no outro grupo foi aplicado o teste na fa 

ce anterior do outro antebraço. 

Os indivíduos reatores fortes na primeira apli-

cação do teste foram excluÍdos do trabalho. 

Para a análise dos resultados, procurou-se ava 

li ar a significância das mudanças ocorridas nos resultados 

entre a la. e 2a. aplicaçÕes da prova tu b e r cu 1 í n i c a, pelo 

8 teste de MacNemar, citado por FLEISS (1973). 

Foram feitas tabelas de duplas entradas onde os 

resultados de ambas aplicaçÕes foram categorizados em reat~ 

res -e nao reatores. No grupo de reatores foram incluÍdos 

aqueles indivÍduos classificados como reatores fracos e rea 

tores fortes, nas leituras de 72 horas. 

são comparados os resultados da la. e 2a. apli_ 

caçoes da prova de Mantoux, quanto 
~ 

as seguintes variáveis: 

cor, leitura após 24, 48 e 72 horas, se vacinado ou nao an 
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teriormente com BCG intradermico ( BCG-id), idade e local da 

aplicação da 2a. prova, cujos resultados sao apresentados 

em tabelas e figuras ilustrativas. 

A população de análise é constituÍda de pessoas 

de 5 a 15 anos de idade que sao analisadas conjuntamente 

-num so grupo. 

A variável sexo não foi considerada por nao 1n-

fluir na apresentaçao dos resultados. 

. - . Para análise das tres primeiras var1ave1.s acima 

-citadas, usou-se o Teste de x2 ( q·u i q u a d r a do ) com correçao 

de continuidade descrito por Yates. Para avaliar os resul-

tados da 2a. prova quanto ao local de aplicação, 

a técnica de comparação por contrastes de Goodman, 

por PRA~Dr 18 , (1973). 

Todos os testes utilizados no trabalho 

usou-se 

citado 

foram 

feitos ao nível de significância de 5%- SPIEGEL 24 
(1971). 



R E S U L T A D O S E C O M E N T Ã R 1 O S 



lo 

Participam do presente trabalho 439 pessoas de 5 

a 15 anos de idade, pertencentes a trts Unidades da FEBEM,E~ 

tado de São Paulo. (tabelas l e 2). 

Dessa população de análise, 401 ou 91,3% sao do 

sexo masculino, 197 ou 44,9% de cor branca e 258 ou 58,8% do 

grupo etário de 5 a lO anos. 

Nessas tabelas ficou evidenciado o maior -numero 

Je pessoas do sexo masculino, -de pessoas nao brancas e de 

pessoas do grupo etário de 5 a 10 anos. 

Esses dados podem evidenciar a situação sócio-

econômica das famílias a que pertencem, a maior solicit~ão 

das meninas para trabalhos de casa e a provável participação 

dos maiores de 10 anos, de ambos os sexos, em atividades fo 

ra do lar. 

Nas Unidades onde a pesquisa foi realizada, fo-

ram aplicadas 439 provas e, devido a demissÕes e ou tranfe-

rências para outras Unidades da Instituição, foram lidas 415, 

cujas pessoas constituem o objetivo do presente trabalho (ta 

bela 3). 

Essa tabela mostra os resultadns da la. aplica-

çao do teste tuberculínico, onde 196 (47,2%) -foram nao rea-

teres, 94 (22,7%) reatores fracos, e 125 (30,1%) reatores 

fortes, com um total de 219 (52,8%) de reatores. 
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TABELA 1 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANÁLISE, SEGUNDO O SEXO E IDADE, PERTENCENTE A TRES UNI -

DADES DA FEBEM, SUBMETIDA AO TESTE TUBERCULfNICO, REPETIDO DEPOIS DE 72 HORAS. SÃO 

PAULO, 1977. 

---

SEXO 
MASCULINO FEMININO TOTAL 

IDADE N9 % N9 % N9 % 

5 1-- 10 233 58,1 25 65,8 258 58,8 

10 ~ 15 168 41,9 13 34,2 181 41,2 

TOTAL 401 100,0 38 100,0 439 100,0 
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TABELA 2 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANÁLISE, SEGUNDO A COR E IDADE, PERTENCENTE A TRES UNI 

DADES DA FEBEM, SUBMETIDA AO TESTE TUBERCULfNICO, REPETIDO APÕS 72 HORAS.SÃO PAULO , 

1977. 

COR BRANCA NÃO BRANCA TOTAL 

IDADE 
N9 % NQ % NQ % 

51- 10 104 40,3 154 59,7 258 100,0 

10 ~ 15 93 51,4 88 48,6 181 100,0 

TOTAL 197 44,9 242 55,1 4 39 100,0 

-



TABELA 3 

PPD 

UNIDADE 

A 

B 

c 

TOTAL 

1 <J 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA APLICAÇÃO DO TESTE TUBERCUL!NICO, EM PESSOAS 

DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEREM. SÃO PAULO. 1977. 

NÃO REATOR REATOR FRACO REATOR FORTE 
TOTAL 

REATORES 

FEITO LIDO 

N9 % N9 % N9 % NQ % 

94 93 23 24.7. 31 33,4 39 41,9 70 75,3 

247 239 133 55,6 48 20,1 58 2 4. 3 106 44,3 

98 83 40 48,2 15 18,1 28 33,7 43 51,8 

4 39 415 196 47,2 94 2 2. 7 125 30,1 219 52,8 
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Como parte da população de análise foi vacinada 

com BCG-id, a elevada reatividade tuberculínica encontrada 

pode ser atribuÍda não apenas à infecção natural, mas tam-

bem ã vacinação pelo BCG. 

A tabela 4 mostra a distribuição dos -na o reato-

res e totais de reatores, onde no grupo etário de 5 a 10 

anos, 121 ou 49,2% são não reatores e 125 ou 50,8% -sao rea-

tores e, no grupo de 10 a 15 anos, 75 ou 44,4% - -sao nao rea 

tores e 94 ou 55,67. são reatores, para um total de 196 ou 

47,27. de não reatores e 219 ou 52,8% de reatores. 

A tabela 5 apresenta os resultados da 2a. apli-

cação do teste tuberculínico. 

De acordo com a metodologia do trabalho, das 415 

pessoas submetidas a la. prova (tabela 3), foram excluÍdas 

125 para a 2a. prova, por terem sido classificadas como rea 

tores fortes, e das 290 restantes, que se submeteram ã 2a. 

aplicação do teste tuberculínico, foram lidos 263, cujos r~ 

sultados são os seguintes: 93 (35,4%) de não reatores, 142 

(54,0%) de reatores fracos e 28 (10,6%) de reatores fortes, 

para o total de 170 (64,6%) de reatores. 

Das pessoas que se comportaram na la. prova, c~ 

mo reatores fracos ou não reatores, 28 ou 10,6% pertencen-

tes às Unidades B e C, se converteram em reatores fortes. 

A tabela 6 mostra os resultados da 2a. aplica -

ção do teste tuberculínico, por grupos etários. 



TABELA 4 
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DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA APLICAÇÃO DO TESTE TUBERCULfNICO,SEGUNDO IDA 

DE E CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA, EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A 

TRES UNIDADES DA FEBEM. SÃO PAULO, 1977. 

PPD NÃO REATOR REATOR TOTAL 

IDADE N<? % NQ % N<? • 

5 ~ 10 121 49,2 125 50,8 246 100,0 

10 ~ 15 75 44,4 94 55,6 169 100,0 

TOTAL 196 47,2 219 52,8 415 100,0 



TABELA 5 

PPD 

UNIDADE 

A 

B 

c 

TOTAL 

22 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA SEGUNDA APLICAÇÃO DO TESTE TUBERCULfNICO,FEITA DEPOIS 

DE 72 HORAS, EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FE

BEM. SÃO PAULO, 1977. 

NÃO REATOR REATOR FRACO REATOR FORTE TOTAL 

FEITO LIDO REATORES 

N9 i. N9 i. N9 i. N9 i. 

56 54 15 27,8 39 72,2 - - 39 72,2 

179 156 63 40,4 73 46,8 20 12,8 93 59,6 

55 53 15 28,3 30 56,6 8 15,1 38 71,6 

290 263 93 35,4 142 54,0 28 10,6 170 64,6 



~o grupo de 5 a 10 anos, 65 ou 40,1% sao nao rea 

teres e 97 ou 59,9% sao reatores, e no grupo de 10 a 15 anos, 

-sao nao reatores e 73 ou 72,3% são reatores, 

ra um total de 93 ou 35,4% de não reatores e 170 ou 64,6: de 

reatores. 

A tabela 7 mostra os resultados comparativos da 

la. e 2a. aplicaçÕes do teste tuberculÍnico. 

Dos 176 não reatores da la. aplicação, 77 ou 43,8% 

se mantiveram não reatores, 94 ou 53,4% passaram para reato-

res fracos e 5 ou 2,8% para reatores fortes, na segunda apli-

-caçao. 

As pessoas não reatoras nas duas provas (77 ou 

43,8%), podem ser consideradas como -na o infectadas pelo baci-

lo da tuberculose, havendo menor probabilidade de serem fal -

sos negativos por "erro de leitura do teste, ou por fatores 

individuais como desnutrição, infecçÕes anergisantes recen -

tes ou uso de corticosterÓides". (D.N.T. 5 • 6 1967, 1968). 

Das 87 pessoas reatores fracos na la. aplicação 

48 ou 55,2% mantiveram-se na mesma classificação no 29 teste, 

cujo fato pode identificar que houve confirmação de reativída 

de tuberculínica nas duas aplicaçÕes. 

A segunda aplicação detectou ma~or -numero de rea-

teres fracos em relação à primeira aplicação, respectivamente 

142 e 87. 

O total de reatores fracos na 2a. aplicação 



TABELA 6 

IDADE 

24 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA SEGUNDA APLICAÇÃO DO TESTE TUBERCULfNICO,SEGUNDO IDADE 

E CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA, EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES 

UNIDADES DA FEBEM. SÃO PAULO, 1977. 

PPD NÃO REATOR REATOR TOTAL 

N<? % N9 % N<? % 

51- 10 65 40,1 97 59,9 162 100,0 

10 ~ 15 28 27,7 73 72,3 101 100,0 

TOTAL 93 35,4 170 64,6 263 100,0 
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TABELA 7 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA la. E 2a. APLICAÇÕES DO TESTE TUBERCULfNICO,EM PESSOAS 

DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM. SÃO PAULO, 1977. 

2a.APLICAÇÃO N9 NÃO REATOR REATOR FRACO REATOR FORTE TOTAL 

CASOS REATORES 

la. APLICAÇA N9 % N9 % N9 % N9 % 

NÃO REATOR 176 77 43,8 94 53,4 5 2,8 99 56,2 

REATOR FRACO 87 16 18,4 48 55,2 23 26,4 71 81,6 

TOTAL 263 93 35,4 142 st,, o 28 10,6 170 64,6 



(142) está fortemente influenciado pelo numero de nao reato-

res da la. aplicação que se converteram em reatores fracos 

na segunda aplicação. 

-O fato de nao reatores passarem a reatores fra-

cos, pode ser devido a erros de leitura -ou é1 sensibilização 

dos linfÓcitos T, mobilizados pela la. aplicação da tuberc~ 

lina, capazes de induzir ã reatividade na 2a. aplicação. 

Como afirmam alguns autores, nas reg~oes onde -e 

conhecida a infecção por micobactêrias atÍpicas, a baixa re-

atividade tuberculÍnica pode ser atribuÍda as mesmas. ( PAZ 

DE ALMEIDA
17 

19 7 4' BR6LIO et 2 
a 1 , 1976, HAGALDI

12 
1976). 

A mesma tabela 7 nostra que de 87 reatores fra -

cos da la. aplicação, 16 ou 18,4% passaram a nao reatores 

ocorrência que pode ser atribuÍda à diferença de leitura 

visto que foram utilizadas a mesma substância e a mesma tec 

nica nas duas aplicaçÕes, se bem que este evento pode ser 

atribuÍdo também, à possibilidade da primeira inoculação tu-

berculÍnica poder provocar um fenômeno de tolerância imuno -

lÓgica e consequente dessensibilização para essa substância. 

A tabela 8 mostra os -na o reatores e totais de 

reatores das duas aplicaçÕes, apresentados na tabela 7. 

A análise desses resultados pelo teste de Mac-

Nemar evidencia, estatisticamente, a diferença significante 

ao nível proposto, de reatores na 2a, em relação à la. apli 

cação da prova tuberculínica. 
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TABELA 8 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA la. E 2a. APLICAÇÕES DO TESTE TUBERCULfNICO,EM PE~ 

SOAS DE 5 A 15 ANOS DF. IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM.SÃO PAULO, 

1977. 

2a.APLICAÇÃO 
NÃO REATOR REATOR TOTAL 

la.APLICAÇÃO 
N9 % N9 % N9 I % 

NÃO REATOR 77 43,8 99 56,3 176 100,0 

REATOR 16 18,4 71 81,6 87 100,0 

TOTAL 93 35,4 170 64,6 263 100,0 

58,47 2 x ~ . 5 • - 2,11 
Cr1t1CO lo 



l8 

O mesmo resultado foi encontrado por PRIESTLEY 19 

(1946), NARAIN 14 (1968) e RUFFINO NET0 20 (1972), que obtive-

ram com a repetição da prova tuberculÍnica depois de um cer-

to tempo, uma reação maior do que a da primeira. 

A tabela 9 e a~ figuras 1, 2, 3, 4 e 5 apresentam 

a distribuição e a representação gráfica dos resultados das me 

didas das reações tuberculínicas, respectivamente de 24, 48 e 

72 horas, da la. e 2a. aplicaçÕes do teste tubercul~nico. 

A análise dos resultados dessa tabela e das figu-

ras 1 e 2, mostra pelo desvio padrão, que não houve diferen-

ça significante nas leituras de 24, 48 e 72 horas, para a la. 

e 2a. aplicaçÕes do teste. 

Na la. prova, o desvio padrão foi decrescente nas 

três leituras, provavelmente por traumatismo do tecido no lo-

cal da plicação do teste, revelando as reaçÕes tuberculínicas 

específicas depois de 72 horas. 

Contrariando ao que foi obtido por ARANTES
1 

(1974) 21 
e por RUFFINO NETO (1974) que nao encontraram dife 

rença nos diâmetros de enduração na prova tuberculÍnica, qua~ 

do lida com 48, 72 e 96 horas, o que foi constatado igualmen

te em trabalho publicado pela OMs 15 (1955), relativo as lei-

turas de testes tuberculínicos feitos diariamente, durante 

cinco dias consecutivos, em que ·não houve diferença signific~ 

tiva entre os resultados das respectivas leituras. 

Na 2a. prova, o desvio padrão apresentou um com-



TABELA 9 

o 

1 

2 

4 

2 <j 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DAS MEDIDAS, EM MM, DAS MEDIAS,DESVIOS PADRÕES E COEFI 

CIENTES DE VARIAÇÃO, DAS PROVAS TUBERCU(JNICAS,SEGUNDO AS APLICAÇÕES E OS TEMPOS DE 

LEITURA, EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM . 

SÃO PAULO, 1977. 

la. 2a. 

24 hs 48 hs 72 hs 24 hs 48 hs 72 hs 

17 52 75 10 8 9 

4 15 8 1 1 3 

25 16 19 2 6 8 

}h 33 35 23 19 25 

50 40 39 48 52 48 
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( TABELA 9 - cont. ) 
-

~ la. 2a. 

o 

~LEITURA 
MEDIDA 

~ 
24 hs 48 hs 72 hs 24 hs 48 hs 72 hs 

l MM) 

5 37 30 19 71 70 67 

6 30 28 24 44 47 48 

1 19 13 15 23 20 11 

8 14 16 16 14 10 11 

9 6 8 13 3 2 5 

10 10 9 - R 5 5 

11 4 1 - 6 9 6 



(TABELA 9 - cont.) 

MEDIDA 

(MM) 

12 

13 

14 

15 

16 

ll 

---.,.--------------

la. 2a. 

-----------~-----------4-------

24 hs 48 hs 72 hs 24 hs 48 hs 72 hs 

__ _..__ ______ ------- - -----

5 2 6 7 9 

1 2 1 2 

4 4 4 

1 2 1 

1 
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(TABELA 9 - cont.) 

APLICAÇÃO 
la. 2a. 

EMP 

MEDIDA LEITURA 
24 hs 48 hs 72 hs 24 hs 48 hs 72 hs 

(MM) 

17 - - - - - 1 

18 - - - 1 - -

TOTAL 263 263 263 263 263 263 

-
X 5,00 3,95 3,40 5,56 5,62 5,54 

-

D p 3,00 2,95 2,84 2,61 2,76 2,87 

c v 0,60 0,74 0,83 0,46 0,49 0,51 
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portamento crescente, provavelmente pelo efeito "booster", 

por ativação dos linfócitos de memória, mobilizados para 

o local de aplicação, em indivÍduos previamente infectados. 

Os coeficientes de variaçao foram crescentes nas 

duas provas, mostrando provavelmente a influência de fatores 

traumáticos no local de aplicação, nas leitura de 24 e 48 

horas, confirmando as reaçoes específicas nas leituras de 72 

horas. 

1 j 

A comparaçao dos coeficientes de variaçao, da ta 

bela 9, nos mesmos tempos de leitura das duas provas, mostra 

que nas leituras de 24 horas houve urna diferença dos 

de 0,14. 

mesmos 

Na figura 3, as curvas praticamente se superpoern, 

com ponto mai~ elevado em 4mm de enduração na primeira apli

caçao e em Smm na segunda, decrescendo até 9mm, e prolongan

do-se até 15mm na la. e até 18mm na 2a. aplicação. 

A figura 4, das leituras de 48 horas, cuJa dife-

rença dos coeficientes de variação é de 0,25, mostra curvas 

semelhantes às das leituras de 24 horas, com ma1or concentra 

ção de reatores na 2a. aplicação. 

A figura 5, das leituras de 72 horas, cuJa dife

rença dos coeficientes de variação é de 0,32, mostra que até 

9 mm de enduração, as curvas sao semelhantes às anteriores, 

apresentando uma diferença nÍtida nas mensurações mais elev~ 

das da 2a. aplicação, confirmando o efeito "booster" do tes 
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FIGURA 4 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DAS MEDIDAS,EM MM, DAS PROVAS TURERCULf-

NICAS, SEGUNDO AS APLICAÇÕES E LEITURAS DE 48 IIORAS,EM PESSOAS DE 5 

A 15 ANOS DE IDADE,PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM.SÃO PAULO, 

... 1977 
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FIGURA 5 OISTRIBUIÇÃO DAS RESULTADOS DAS MEDIDAS,EM MM, DAS PROVAS TUBEKCULI-
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te tuberculÍnico repetido. 

Nao obstante os maiores percentuais de resulta-

dos positivos nas leituras de 24 horas pela prova àe Stor -

mont, em Medicina Veterinária, como evidenciam os estudos de 

CABOT 3 (1938), GLOVER 9 (1939), PRIESTLEY 19 (1946) e GOTTSCHALK10 

(1971), os resultados do presente trabalho parecem evidenciar 

que as leituras de 72 horas, revelam maior número de reato-

res, com menor possibilidade da influência de fatores trauma-

ti c os 1 o c a i s , que podem existi r na 1 e i tu r a de 2 4 h o r as . 

A tabela 10 mostra a distribuição dos resultados 

das duas aplicaçÕes do teste tuberculÍnico, segundo os tem-

pos de leitura, onde pode ser verificado que os nao reatores 

predominam nas tres leituras ~a primeira aplicação. O mesmo 

não ocorrendo com os totais de reatores que apresentam per-

centuais mais elevados na 2a. aplicação. 

Estudando a variável cor, a tabela 11, da la. apli 

-caçao, mostra que de 113 pessoas de cor branca, 85 ou 7 5 '2;:;; 

- -sao nao reatores e -28 ou 24,8% sao reatores, e de 150 pes -

soas não brancas, 91 ou 60,7% são não reatores e 59 ou 39,3% 

sao reatores. Houve maior percentual do total de não reatores, 

e entre os reatores, maior percentual nas pessoas não brancas. 

Na 2a. aplicação (tabela 12), das 113 pessoas de 

cor branca, 43 ou 38,0% são não reatores e 70 ou 62,0~ sao 

reatores, e de 150 pessoas não brancas, 50 ou 30,3% sao na o 

reatores e 100 ou 66,7% são reatores. Houve menor percentual 



40 

TABELA 10 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA DA la. E 2a. APLICA 

ÇÕES DO TESTE TUBERCULfNICO, E OS TEMPOS DE LEITURA,EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDA 

DE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM. SÃO PAULO, 1977. 

PLICAÇÃO la. 2a. 
TE - . 

PO 

MEDIDA EITU 24hs % 48hs % 72hs % 24hs % 48hs % 72hs % -
(MM) A 

NÃO REATOR 132 50,2 156 59,3 176 66,9 84 31,9 86 32.7 93 35,4 

REATOR FRACO 106 40,3 95 36,1 87 33,1 155 58,9 149 56. 7 142 54,0 

REATOR FORTE 25 9,5 12 4,6 - - 24 9. 2 28 10,6 28 10,6 

TOTAL 263 100,0 263 100,0 263 100,0 263 100,0 263 100,0 263 100,0 



TABELA 

--~--, __ 

11 

COR 

BRANCA 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA la. APLICAÇÃO DO TESTE TUBERCULfNICO,SEGUNDO A COR E 

A CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA, EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES 

UNIDADES DA FEBEM. SÃO PAULO, 1977. 

PPD NÃO REATOR REATOR TOTAL 

N9 % N9 % N9 % 

85 75,2 28 24,8 113 100,0 

NÃO BRANCA 91 60,7 59 39,3 150 100,0 

--=-=-o_~-~;---;:o~- ""''·--=--·'"'-··--.···~ .. --,---- ---·-___.-r--------·----------~---~-· --~- ·--------· =-· -~-· --~-------

TOTAL I 176 66.,9 87 33,1 263 100,0 

-~ 



TABELA 12 

COR 

BRANCA 

42 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA 2a. APLICAÇÃO DO TESTE TUBERCULfNICO, SEGUNDO A COR 

E A CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA, EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A 

TRES UNIDADES DA FEBEM. SÃO PAULO, 1977. 

PPD NÃO REATOR REATOR TOTAL 

N9 % NQ % N9 % 

43 38,0 70 62,0 113 100,0 

NÃO BRANCA 50 33,3 100 66,7 150 100,0 

TOTAL 93 35,4 170 64,6 263 100,0 



4 ' 

-nas p~ssoas nao brancas. 

A tabela 13, mostra os resultados das duas apli-

caç~es do teste tubercul{nico, em pessoas de cor jranca. 

Das 85 pessoas nao rearores na la. aplicação,37 

ou 43,5~ se mantiveram não reatores e 48 ou 56,5% passaram 

para reatores na 2a. aplicação. Dos 28 reatores na la. apli-

-caçao, 6 ou 21,4% passaram para nao reatores e 22 ou 78,6% 

mantiveram-se reatores na 2a. aplicação. 

A tabela 14, das pessoas nao brancas, mostra que 

de 91 nao reatores na la. aplicação, 40 ou 43,9% mantive -

ram-se nao reatores e 51 ou 56,1% passaram para reatores na 

2a. aplicação. 

Houve maior percentual de reatores na la. aplic~ 

ção que se revelaram não reatores na 2a., nas pessoas bran -

c as com 21,4% (tabela 13) em relação -as pessoas nao brancas 

com 16,9% (tabela 14). 

Analisando os totais de reatores da 2a. aplica -

-çao, as tabelas 13 e 14 mostram que houve maior percentual 

nas pessoas não brancas, com 66,7% em relação -as pessoas 

brancas, com 61,9%. 

A ana!ise pelo teste x2 confirma que a 2a. apli_ 

-caçao detectou maior numero de reatores, independentemente 

da variável cor. 



TABELA 13 
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DISTRIBUIÇÃO DOS~RESULTADOS DA la. E 2a. APLICAÇÕES DO TESTE TUBERCUL!NICO,EM PES 

SOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, BRANCAS, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM. SÃO 

PAULO, 1977. 

2a.·APLICAÇÃO NÃO REATOR REATOR TOTAL 

la.APLICAÇÃO N9 % N9 % N9 % 

NÃO REATOR 37 4 3. 5 48 56,5 85 100.0 

REATOR 6 21,4 22 78,6 28 100,0 

TOTAL 43 38,1 70 61 , 9 113 100,0 

-

31,13 2 
X ~ • 5% cr1t1co - 2,71 
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TABELA 14 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA la. E 2a. APLICAÇÕES DO TESTE TUBERCULtNICO,EM PE~ 

SOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE~ NÃO BRANCAS, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM. 

SÃO PAULO, 1977. 

2a.APLICAÇÃO 
NÃ{} I.EATOR REATOR TOTAL 

la.APLICAÇÃO 
N9 % N9 % N9 % 

-- ~-··r----·-.---~~--

NÃO REATOR 40 43,9 51 56,1 91 100,0 

REATOR 10 16,9 49 83,1 59 100,0 

···- ~-· -----.--~- ,-=~--- ...,..,~ 

.~,_...,y __ . 
TOTAL 50 33,3 100 66,7 150 100,0 

-------=·· _,.,_,...,._, -=--- ~4·---~--,....- ,-_ -- ---~- ..- ---- . ,_ ___ -------~· - ----·--· . 
26,23 2 

X .. • 5% cr1t1co 
2. 71 



A tabela 15 e referente a la. aplicação do teste 

tuberculÍnico, em pessoas vacinadas -e nao vacinadas anterior 

mente com BCG-id. 

Os resultados mostram que de 99 pessoas vac1na -

das, 51 ou 51,5% são não reatores e 48 ou 48,5% sao reato -

res, e de 164 pessoas nao vacinadas, 125 ou 76,2% são não re~ 

tores, evidenciando contrariamente ao que se poderia esperar, 

que nos vacinados houve maior percentual de não reatores.~os 

-nao vacinados o percentual de reatores -e relativamente alto, 

de 23,8~,considerando o grupo etário de 5 e 15 anos. 

A tabela 16 é relativB ã 2a. aplicação do teste 

tuberculÍnico, em pessoas vacinadas e não vacinadas anterior 

mente com BCG-id. 

Os resultados demonstram que de 99 pessoas vac1-

nadas, 22 ou 22,2% são não reatores e 77 ou 77,8% sac ~eato 

res, e de 164 pessoas não vacinadas, 71 ou 43,3% se compor -

-tam como nao reatores e 93 ou 56,7% como reatores. Houve ma-

ior percentual de reatores entre os vacinados, provavelmente 

por serem pessoas que já contam com um substrato imunolÓgico, 

embora não tenham respondido positivamente ao 19 teste tuber 

culínico, como demonstrou a tabela 15. 

2 
Como evidencia BRÓLIO et al (1976) há um gran-

de interesse de se conhecer o percentual de pessoas vacina -

das que se converteram em reatores. A 2a. aplicação da prova 

tuberculínica pode representar um grande yalor em SaÚde PÚ-

blica, por detectar maior número de reatores do que o obtido 



TABELA 15 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA la. APLICA~ÃO DO TESTE TUBERCULfNICO, EM PESSOAS DE 

5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM, VACINADAS E NÃO VACI

NADAS ANTERIORMENTE COM BCG-id. SÃO PAULO, 1977. 

PPD NÃO REATOR REATOR TOTAL 

BCG-id N9 1. N9 % N9 % 

VACINADAS 51 51,5 48 48.5 99 100.0 

NÃO VACINADAS 125 76,2 39 23,8 164 100,0 

TOTAL 1 7 6 66,9 87 33,1 263 100,0 



TABELA 

48 

16 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA 2a. APLICAÇÃO DO TESTE TUBERCULfNICO, EM PESSOAS DE 

5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM, VACINADAS E NÃO VACI 

NADAS ANTERIORMENTE COM BCG-id. SÃO PAULO, 1977. 

PPD NÃO REATOR REATOR TOTAL 

BCG-id 
N9 % NQ % N9 % 

VACINADAS 22 22,2 77 77,8 99 100,0 

NÃO VACINADAS 71 43,3 93 56,7 164 100,0 

TOTAL 93 35,4 170 64,6 263 100,0 



com uma Única aplicação. 

A tabela 17 mostra os resultados comparativos da 

la. e 2a. aplicaçÕes do teste tuberculÍnico, referente ao gr~ 

po de nao vacinados anteriormente com BCG-id. 

Fazendo análise da mesma, observa-se que de 125 

pessoas nao reatores na la. aplicação, 60 ou 48,0% se mantí-

veram nessa mesma classificação e 65 ou 52,0% passaram para 

reatores La 2a. aplicação. E dos 39 reatores na la. aplica -

çao, 11 ou 28,2% tornaram-se nao reatores 

mantiveram reatores na 2a. aplicação. 

e 28 ou 71,8% se 

Como foi citado no comentário da tabela 7, o fa-

to de reatores da la. aplicação, passarem para nao reatores 

na 2a. aplicação, pode ser atribuÍdo ã diferença de leitura 

nas duas provas, ou à dessensibilização tecidual por tolerân 

c1a imunolÓgica. 

Essa tabela demonstra que das 125 pessoas nao 

reatores na la. aplicação, 65 ou 52,0% se converteram em rea 

teres, valorizando a 2a. aplicação do teste, na pesquisa de 

sensibilidade tuberculinica. 

A tabela 18 refere-se aos resultados cornparati -

vos das duas aplicaçÕes do teste tuberculÍnico, em 

anteriormente vacinadas com BCG-id. 

A análise mostra que de 51 pessoas na o 

pessoas 

reatores 

na la. aplicação, 17 ou 33,3% se ~antiveram não reatores e 34 



TABELA 17 

_')() 

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA la. E 2a. APLICAÇÕES DO TESTE TUBERCULfNICO,EM PE~ 

SOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM, NÃO VACINADAS 

ANTERIORMENTE COM BCG-id. SÃO PAULO, 1977. 

2a.APLICAÇÃO NÃO REATOR REATOR TOTAL 

1a.APLICAÇÃO Nc.> i. N9 i. Nc.> % 

NÃO REATOR 60 48,0 65 52,0 125 100,0 

REATOR 11 28,2 28 71,8 39 100,0 

TOTAL 71 43,3 93 56,7 164 100,0 

- 36,96 
2 

X ~ • 5"' Cr1t1CO to 
- 2,71 

X~> 
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TABELA 18 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA, la. E 2a. APLICAÇÕES DO TESTE TUBERCULfNICO,EM PES 

SOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTENCENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM, VACINADAS ANTE 

RIORMENTE COM BCG-id. SÃO PAULO, 1977. 

2a.APLICAÇÃO NÃO REATOR REATOR TOTAL 

la.APLICAÇÃO N9 % N9 % N9 % 

NÃO REATOR 17 33,3 34 66,7 51 100,0 

REATOR 5 10,4 43 89,6 48 100,0 

TOTAL 22 22,2 77 77,8 99 100,0 

2 x1 g 1 - 20,10 
2 

X ~ . S% • 2,71 cr1t1co 
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ou 66,7% passaram para reatores. E do grupo de 48 reatores na 

la. aplicação, -5 ou 10,4% passaram para nao reatores e 43 ou 

89,6% continuaram reatores na 2a. aplicação. 

O estudo das tabelas 17 e 18 atraves do teste àe 

2 X , evidencia que na 2a. aplicação do teste tuberculÍnico, hou 

ve diferença significante de reatores, independentemente de 

-
tere~ ou nao topado BCG-id. 

A tabela 19 mostra a distribuição de nao reatores 

e reatores da 2a. prova, segundo a aplicação no T.esmo local 

e em local diferente (outro antebraço). 

Das 133 pessoas que fizeram o teste no mesmo lo-

c a 1 , 30 ou 22,6% são --na o reatores, 84 ou 63,1% sao reatores 

fracos e 19 ou 14,3% sao reatores fortes. E das 130 pessoas 

que fizeram o teste no outro antebraço, 63 ou 48,57. S30 na o 

reatores, 58 ou 44,6% são reatores fracos e 9 ou 6,9: são rea 

tores fortes. 

A análise estatÍstica dos resultados foi feita 

utiliz~ndo a técnica de comparação por contrastes de GOOD-

~AN, para os tres grupos respectivamente, -de nac reatores,re~ 

tores fracos e reatores fortes. 

Para o grupo de nao reatores, o teste evidenciou 

que houve uma diferença significante -entre as proporçoes de 

resultados,para as pessoas que receberam a 2a. aplicação em 

local diferente. 
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TABELA 19 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DA 2a. PROVA TUBERCULfNICA,SEGUNDO O LOCAL DE APLICAÇÃO, 

EM PESSOAS DE 5 A 15 ANOS DE IDADE, PERTE~CENTES A TRES UNIDADES DA FEBEM. SÃO PAULO, 

1977. 

LOCAL 
MESMO DIFERENTE TOTAL 

PPD Nl? :r. NQ % NQ 7. 

NÃO REATOR 30 22,6 63 48,5 93 35,3 

REATOR FRACO 84 63,1 58 44,6 142 54,0 

REATOR FORTE 19 14 '3 9 6 '9 28 10,6 

TOTAL 133 100,0 130 100,0 263 100,0 



= 20,736 

G21 > x2 0,05;2 

x2 
0,05;2 

54 

5 '9 9 

Para o grupo de reatores fracos, pode-se verifi -

car a existência de evidência estatística, de maior propor -

-çao dos mesmos, no grupo retestado no mesmo local. 

• 9,417 

> x2 
0,05;2 

x2 
0,05;2 • 5,99 

Para o grupo de reatores fortes, embora o percen-

tual seja maior nas pessoas testadas no mesmo local, o teste 

de GOODMAN mostra que não há evidência estatística, para afi~ 

- - -mar que as proporçoes no mesmo local e em outro local, nao sao 

significativamente diferentes ao nível proposto. 

3,825 x2 
o' 05; 2 

5,99 

< x2 
0,05;2 

A tabela 19 mostra que no total de pessoas que fi 

zeram c teste no mesmo local, houve maior percentual de reato 

res, do que nos que fizeram em local diferente. 

Este fato pode ser atribuÍdo ã mobilização para o 

local da la. aplicação, de maior número de linfócitos e que 

responderam prontamente ã 2a. aplicação. 

15 Em pesquisas realizadas pela OMS (1955), DUBOC-

ZY & BROWN 7 (1961), NARAIN et a1 13 (1966), foi verificado que 

a aplicação do teste tuberculÍnico no mesmo local, difere tan 
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to em tamanho como no tipo de reação, em relação ao teste apli 

cada em lugar diferente. 

? 
BRÕLIO et al- (1976) citam que quando ume pessoa 

apresenta hipersensibilidade tuberculínica hã muito tempo e 

faz o teste tuberculinico, o resultado pode ser negativo ou 

duvidoso, e a repetição do teste depois de pouco tempo pode dar 

~aior reatividade, o que não deve ser interpretado como conve! 

são, mas estimulo reacional induzido pela aplicação anterior. 

Em outras palavras, a mesma afirmação encontra-se 

em S~ITH et al 23 (1972) que referem que a maior reatividade 

no teste tuberculÍnico repetido pode ser atribuÍda ao efeito 

"booster", em pessoas previamente infectadas e com sensibilida 

de diminuída na primeira aplicação. 

Os resultados do presente trabalho permitem veri-

ficar que a 2a. aplicação do teste tuberculínico, detectou 

~aior numero de reatores, em relação a la. aplicação, provave! 

mente, devido a influência do efeito 11 booster". 

-Nas pessoas nao reatores, vacinadas anteriormente 

com BCG-id, a 2a. aplicação também revelou maior número de 

reatores, em relação ao 19 teste. 

Ficou evidenciado que a 2a. aplicação do teste 

tuberculinico, ê de grande valor em SaÚde PÚblic4, por induzir 

uma maior reatívidade tuberculÍnica em pessoas que já possuem 

um substrato imunolÓgico e que não respondem positivamente -a 



uma Única aplicação do teste tuberculÍnico. 

Relativamente às hipóteses formuladas na prop~ 

siçao do presente trabalho, podemos afirmar que houve: 

- confirmação da primeira hipótese, de que a re 

p~tição da prova tuberculínica com PPD,Rt-23,2UT após 72 ho 

ras oferece maior número de indivíduos reatores, quando com 

parada com a la. aplicação do teste tuberculÍnico; 

- rejeiçao da segunda hipÓtese, mostrando dife-

rença no tamanho da enduração nas leituras de 24, 48 e 72 ho 

ras, tanto para a la. como da 2a. aplicaçÕes; 

- reJelçao da terceira hipótese, mostrando dife 

rença nos resultados da 2a. prova, em relação ao local de a 

plicação; 

- aceitação da quarta hipÓtese, de que as pess~ 

- -as vacinadas anteriormente com BCG-id e que sao nao reatores 

ao teste tuberculínico pos vacinal, respondem pos1t1vamente 

em maior percentual na 2a. aplicação. 



C O N C L U S Ã O 
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A aplicação do teste tuberculÍnico com PPD,Rt-23, 

2 UT, repetido depois de 72 horas, em pessoas de 5 a 15 anos 

de idade, pertencentes a tres Unidades da FEBEM, sugere as 

seguintes conclusÕes: 

- ~as duas aplicaçÕes do teste tuberculÍnico P! 

dronizado/OMS, leitura apÓs 72 horas, detectou menor perce~ 

tual de reatores, cornparadamente às respectivas leituras de 

24 e 48 horas. 

- As leituras da 2a. aplicação evidenciaram ~a1or 

percentual de reatores em relação ãs respectivas leituras da 

la. aplicação. 

- A repetição do teste tuberculÍnico depois de 

72 horas, mostrou percentual mais elevado de reatores, em re 

lação ao primeiro teste, tanto em pessoas vacinadas como nao 

vacinadas anteriormente pelo BCG-id. 

-A repetição do teste no mesmo local, detectou 

maior percentual de reatores, em relação ao que foi aplica-

do em local diferente. 
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