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APRESENTAÇÃO 
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EVOLUÇÃO DOS ~IOVIMENTOS EDUCATIVOS EM TUBER

CULOSE 

Com poucas exceçoes, as medidas para o con

trole das doenças transmissíveis que durante longo te~ 

po desafiaram os esforços da Saúde Publica, mostram u

ma relação direta com os conhecimentos claros da histó 

ria natural dessas doenças. 

O tempo decorrido entre o conhecimento com

pleto e a efetividade das medidas de controle e extre

mamente variãvel, porem a quebra da cadeia de transmis 

são das doenças infecciosas, estã estreitamente rela-

cionada com os conhecimentos de suas caracter'ísticas 

prõprias, do modo como elas se transmitem e da eficã

cia das medidas adotadas. 

Em tuberculose, o c~nhecimento do agente e

tiológico teve uma importância altamente significativa 

nos procedimentos que gradativamente foram e vêm sendo 

preconizados para alcançar o seu controle 18 • Porem, s~ 

culos e sêculos decorreram antes de chegarmos ao estã

gio que hora nos encontramos. 

Na história das civilizações, desde as mais 

remotas, encontram-se citações de historiadores medi-
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cos que mostram ser a tuberculose tão antiga como 

o homem. Descobertas arqueolÕgicas., de lesões tuberculo 

sas espinhais, datam da Idade da Pedra. Descrições e vi

dentes de consunção do pulmão foram deixadas pelos an

tigos Indianos e EgipciosB3,44. 

HipÕcrates (400 AC) o pai da Medicina, dei

xou uma excelente descrição da ''phthlala'', como era de 

nominada pelos Gregos. 

Avicena, citado por EINIS 25 em seu ''Canon of 

Medical Science'' ~ o que nos dã um relato completo da 

consunção,fazendo referências ã hereditariedade, ã fre 

quência de hemoptise na primavera, mencionando tamb~m 

a influência do meio ambiente, do clima e das estações 

do ano sobre o curso da doença. 

Conjeturas as mais variadas, eram apresenta

das sobre a natureza e a causa da tuberculose, e as 

correntes se dividiam entre aqueles que acreditavam no 

contãgio e os que insistiam na sua hereditariedade. 

Baseados em estudos de seus antecessores,des 

tacaram-se no decorrer do s~culo XIX, três cientistas 

que com suas descobertas vieram trazer contribuições 

valiosas para o conhecimento da doença. 
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Laennec, em 1815, conseguiu definir a figura 

clinica e patolÕgica da tuberculose, de modo a evitar 

a confusão desta entidade com outras semelhantes, por 

m~o da relação causal entre sinais e sintomas, utili

zando o seu invento, o e~teto~cõp~o. Villemin, em 

1865, abriu o caminho para a identificação do agente~ 

tiolÕgico por meio da verificação da natureza especif~ 

ca, inoculãvel e contagiosa da doença. Finalmente Koch, 

em 1882, por suas tão conhecidas pesquisas, conseguiu 

trazer para conhecimento da humanidade, o bacilo da tu 

berculose, identificando-o definitivamente como seu a

gente causador 4 ó. 

O resultado desta descoberta foi o desenvol

vimento de técnicas preventivas mais racionais do que 

aquelas ate então utilizadas, decorrentes do conheci -

menta da tuberculose como doença transmissivel. 

A partir de então ê que, realmente, se ini

ciaram os movimentos de luta contra a doença, enfatizan 

do o isolamento dos doentes e a quarentena em todas as 

suas fases. Foi tambêm nesse periodo que se iniciaram 

as campanhaocontra o ato de escarrar ou cuspir em lug~ 

res publicas. As autoridades sanitãrias foram investi

das de poder policial, dando-lhes mesmo autorização p~ 
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ra prender os casos confirmados, afastando-os do meio 

em que viviam, pelo perigo que representavam na conta

minação dos seus semelhantes.33 

Alguns anos de experiência, porem, mostraram 

que este tipo de abordagem não produziu os resultados 

desejados. E isto porque as autoridades em saude e os 

medicas, tomavam as medidas preventivas desprezando , 

frequentemente, a participação das pessoas. Apenas es

poradicamente chamavam a atenção do publico para as de 

terminações, por meio de publicidade. 

Em uma epoca em que a tuberculose era consi

derada uma doença incurável, de evolução grave e tida 

como um estigma familiar, um fatalismo apavorante a en 

volvia. 

Com esta atitude publica predominante tornou 

-se evidente, ãs autoridades sanitãrias, que alguma 

coisa a mais do que cuidados médicos ou recomendações 

drásticas seriam necessárias. Iniciaram-se assim os mo 

vimentos educativos,como uma necessidade, a fim de pe~ 

suadir as pessoas a agirem de modo a prevenir a propa

gação da doença. 

Os primeiros movimentos, liderados por Herman 

Biggs, um dos propulsores da Saúde Publica nos Estados 
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Unidos, citado por WJNSLOW 91 , encontraram grandes di

ficuldades para sua realização. Entusiasmado com as e~ 

peranças trazidas ã humanidade pela descoberta de Koch, 

Biggs com muita coragem, e enfrentando a oposição da 

classe medica, apresentou uma serie de recomendações 

contidas em dois documentos de grande valor histõrico: 

"In6o~mea aob~e a p~evenç~o da tube~culoae pulmona~·· , 

enviados ao Departamento de Saüde de Nova York. 

O primeiro, em 1889, divulgava definitivamen 

te a natureza contagiosa e preven1vel da tuberculose , 

e alem das recomendações sobre a divulgação de conhecl 

mentos relativos ã transmissão humana, abordava os ri~ 

cos decorrentes da ingestão de leite proveniente de a

nimais doentes, e sugeria a desinfecção dos aposentos 

ocupados por tuberculosos e a inspeção do gado. 

O segundo, em 1893, recomendava uma sistemá

tica campanha de educação sanitãria popular, notifica

ção obrigatõria dos casos de tuberculose pelas insti~ill 

ções pÜblica, a designação de inspetores especiais pa

ra investigar a doença, a educação das fam1lias, a ne

cessidade do exame bacteriolÕgico de rotina para o 

diagnõstico, e a provisão de facilidades hospitalares 

adequadas para o tratamento. 
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Também em 1889, ainda sob a influência de 

Biggs, foi publicada uma circular, sobre ''Reg~aa a ae-

~em ob6e~vada6 pa~a a p~evençao da 

"con6unç~o''" que, atê onde se sabe, foi o primeiro fo-

lheto contendo orientações sobre tuberculose, destina

das ao publico. 

Estes fatos marcam o início de uma campanha 

educativa que se expandiu pelo mundo todo. Muitas difi 

culdades tiveram que ser superadas, não sã entre pro-

fissionais de saúde, mas também entre o publico, que 

s~ encontrava, traumatizado por medos e preconceitos~ 

raigados. Mas a luta continuou e os pioneiros no comb~ 

te ã tuberculose estabeleceram um magnífico modelo de 

educação de publico, imitado em anos posteriores por 

organizações interessadas no combate a outras doenças. 

Deste modo, a fase de determinações coercit~ 

vas e assustadoras foi substituída por outra, de di

vulgações sobre fatos concernentes ã tuberculose,na es 

perança de que, uma vez informadas, as pessoas passas-

sem a agir de modo a evitar a disseminação da doença . 

Esta foi a etapa da propaganda sanitãria, quando toda 

a ênfase era dada ã distribuição de folhetos, exibição 
74•37 

de filmes, confecção de cartazes, salões de exposição. 
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Todas estas medidas visavam''vende~ 6a~de'', quando as 

normas eram ditadas por técnicos, de acordo com o que 

eles achavam melhor. 

As experiências adquiridas, nao so no campo 

da tuberculose, como em outros relativos ã saude, mos-

traram que as divulgações, por si sõ, embora utilizan-

do vãrios meios dispon1veis, não eram suficientes para 

chegar a um processo educativo. 

Tornou-se evidente para os 11deres pioneiros 

desse movimento que nao apenas os conhecimentos das 

~essoas teriam que ser estimulados, mas também seus 

sentimentos, interesses e atitudes com relação ã doen-

ça, teriam que ser modificados. A tuberculose passou a 

ser considerada não apenas um problema médico ou cirur 

gico, mas um problema do ser humano e como tal, envol-
-

vido por uma multiplicidade de aspectos. Cada caso de 

tuberculose representava o indiv1duo como um todo, e-

xigindo cuidados integrais e nao apenas em relação a 

doença. As atividades para superar o problema, teriam 

que ser conduzidas considerando-se o meio ambiente do 

doente, suas concepções, suas atitudes e comportamento, 

não so como indiv1duo, mas também como membro de uma 

sociedade.~ 5 
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Estas constatações forneceram os subs1dios 

bãsicos para a introdução da Educação nos programas de 

saude. Muito antes que ela fosse reconhecida como um 

campo de fundamental importância na Saude Pública, sur 

giram no fim do Sêculo XIX e infcio do sêculo XX em va 

rios pa1ses, as instituições voluntãrias de combate a 

tuberculose que, inevitavelmente, passaram a desenvol

ver atividades educativas. Estas instituições, que se 

organizavam com o nome de "Liga", "A~~ociação", "Saci!!:_ 

dade'', "Ob~a'', ''Fede~ação'' e outros, passaram a assu

mir responsabilidades que foram se ampliando cada vez 

mais, construindo sanotÕrios, dispensãrios, preventõ

rios e vulgarizando os conhecimentos sobre a moléstia, 

ampliando dia a dia os meios de defesa da população,i~ 

centivando as pesquisas sobre o germe e os meios de 

combatê-lo. 

F o i da i n i c i a ti v a parti cu 1 a r que s urgi r a m o 

primeiro Dispensãrio, criado em 1887, em Edinburgh,por 

Robe~t Phillip~; as Cl1nicas para prevençao, educação 

e tratamento ambulatorial, idealizadas em 1889, na Fr~n 

ça, por Albe~t Calmette, e tambêm os primeiros Sanatõ

rios que tiveram como precursor Bh~cme~. que jã em 

1859 instituiu na Alemanha o tratamento sanatorial . 74 
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Grandes esforços foram dispendidos por estas 

e outras instituições que se seguiram, no sentido de 

promover a saúde pela difusão de conhecimentos sobre a 

utilização dos recursos disponiveis para a prevençao , 

diagnóstico e tratamento da tuberculose. Assumindo gr~ 

dativamente uma amplitude maior, as agências voluntã -

rias preconizaram, com um carãter inovador, o aprovei-

tamento das potencialidades de uma comunidade organiz~ 

da, como meio de controlar a doença. Este novo concei-

to teve um significado de grande alcance para os pro

gramas gerais de saúde publica. A primeira entidade a 

adotã-lo foi a Sociedade pa~a Pncvenç~o da Tub~~culoae 

de Penaylvania, nos Estados Unidos, organizada por 

Lawnencc Flick e seus associados em 1892 35 . Esta ini-

~ -ciativa distinguiu-se, nao so por ser a primeira organl 

zaçao que se empenhou em conduzir as forças da comuni-

dade, integrando membros leigos e profissionais no co~ 

bate a uma doença em especial, mas tambem por introdu

zir um método educativo nos programas de saúde pública. 

Este, somente veio a ser adotado no campo es 

pecifico da educação para a saúde,em 1938 por Lucu S. 

Mongan, tendo como base o estudo do comportamento hum~ 

no e a sua modificação, para a melhoria e promoção da 
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saúde individual e da comunidade, através de seus pr~ 

prios esforços: 2 

Com o aumento crescente de organizações si

milares, nos Estados Unidos, foi sentida a necessida-

de de ser criada uma Associação que congregasse todas 

as demais que tinham como objetivo combater a tuberc~ 

Jose, atuando de uma forma mais ampla ou seja, a ni-

vel nacional. Assim, em 1904 foi formada a 

A~~cciatlon 6c~ thc Study and P~cvcntlon oS Tubc~culo 

~i6, que mais tarde passou a chamar-se 

Tubc~culo6i6 A66oclatlon INTA), tendo como seu prime! 

ro presidente Edwa~d LlulngJton T~udeau, que fundara 

em 1885 o primeiro sanatório para tuberculosos nos E~ 

tados Unidos. A paldvra "p~euenç~a· para algumas ent! 

dades significava o isolamento sanatorial das pessoas 

com tuberculose avançada, e tóda a arrecadação obtida 

era utilizada para este fim. Apõs a criação da NTA,em 

uma reunião conjunta, ficou estabelecido que ''p~eue•r-

ç~o'' deveria ter um significado mais abrangente. A 

partir de então os programas passaram a se desenvol -

ver com grande enfoque nos aspectos preventivos da d~ 

ença, o que exigia maior amplitude nas campanhas edu-

cativas junto ao publico? 5 

·'"'"·'" ,,-,, ,,. 
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Assumir a responsabilidade de prevenir a tuberculose na 

queles dias, era um propõsito difícil. Duvidas paira

vam ainda sobre vãrios aspectos da doença. O tratamento 

baseava-se apenas nos processos naturais de defesa e de 

cura de que o prõprio organismo dispunha, alcançados por 

regimes higiênico-dietêticos feito em sanatõrios, auxi

liados quando necessãrio, pela colapsoterapia ou cirur

gia. Acima de tudo, a doença continuava a ser um estig-

ma. As famílias que tinham casos de tuberculose entre 

seus membros procuravam esconder o fato, e os leitos ho~ 

pitalares não eram suficientes para abrigar os que deles 

necessitavam. Estas condições, ajudavam a disseminar a 

doença. 

Diante da situação, as entidades filiadas a 

NTA propunham-se a: 

l - ''ensinar fatos bãsicos de tuberculose ao maior nume 

ro possível de pessoas; 

2 - modl6lca~ h~blto6 que 6avo~ece66em a di66emlnaç~o ~ 

doença (o grifo ê nosso); 

3- estabelecer um sistema de busca de casos; 

4- melhorar as condições ambientais; 

5 providenciar camas hospitalares suficientes para i

solar os casos ativos; 
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6 - propiciar cuidados e tratamento de acordo com as 

possibilidades financeiras do pr6prio doente'' 74 . 

Podemos inferir que dois fatores influencia

ram a vitalidade dos movimentos liderados pela NTA. Um 

foi a convicção de que o controle da tuberculose e uma 

responsabilidade de todas as pessoas e portanto, a li-

derança teria que contar com a participação conjunta 

de grupos profissionais e de leigos. O segundo fator , 

que deu grande força e poder ã Associação, foi a visão 

de que dentro daquela convicção, as pessoas precisavam 

ajudar e para ajudar precisavam saber contra o que est~ 

vam lutando, quais os beneficios que iriam auferir e 

quais as responsabilidades de cada um na tarefa a ser 

executada. 

Na sua saudação, ao tomar posse da presidên -

cia da NTA (1905), Trudeau deix~u bem claro que a educ~ 

çao teria que ser a força propulsora para atingir os ob

jetivos propostos, quando declarou: ''a p~imei~a e maio~ 

»ece~~idade ê a educação; educação da~ pe~~oa~ e, pon 

meio dela, a do E~tado. Qua»do um E~tado e~tive~ bem e-

pa~a o co»t~ole da tubenculo~e e~ta~ão pne~te~ 

co»~eguido~••32. 
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Nas dêcadas que se seguiram, a efetividade 

destes movimentos foi crescendo, ã medida que agências 

voluntãrias e oficiais, num trabalho conjunto, lutavam 

por mais sanatõrios e ampliação do numero de leitos p~ 

ra o tratamento pronto e eficiente, com os recursos 

dispon1veis; insistiam na detecção precoce dos casos 

utilizando, prioritariamente a radiologia e o teste tQ 

bercul1nico como exames diagnõsticos e reinvidicavam 

mudanças nos fatores sociais e econõmicos adversos. To 

do este trabalho era acompanhado pela difusão de camp~ 

nhas educativas orientando a população, e de solicita-

çoes de melhorias que direta ou indiretamente viriam 

contribuir para evitar a disseminação da doença. Estes 

eram os princ1pios bãsicos que na êpoca norteavam os 

programas para o controle da tuberculose. 

O sanatõrio era considerado o local mais in

dicado para levar a bom termo o "tratamento da doença . 

Muito se falava tambêm sobre a sua atuação como insti

tuição educacional, aproveitando o per1odo de interna

çao para orientar os pacientes sobre a doença, sobre o 

contãgio e a reabilitação. Referindo-se a esta açao e

ducativa, KRAUSE 47 assim se expressa: '' ... embo~a. na 

malo~la da6 veze6, a llçao 6eja ap~endlda lmpe~6elta -

mente, e me6mo que multo dela tenha 6ldo e6quecldo ou 
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»eg,L.i_ge»cc.i_ado, podemo-~> cco»jetuJtaJt que, do<~ pacc.i_e»te<~ 

que JtetoJt»aJtam do <la»atÕ!t.i_o, a-1> pe<~<~oa<~ de_ 110<1<1a geJta

ção JteccebeJtam <~ua ma.{_f.> e6et.i_va .i_»6oJtmação <~obJte a ~»-

6ecccc.i_o<~.i_dade da doe11ça, <~obJte o modo ccomum da d.i_<~-~>em.i_

»açao da .{_»6eccção ou da de6e<~a cco»tJta o cco»tág.i_o, <~o

bJte o valo!t ccuJtat.i_vo e_ p!teve»t.i_vo de mêd.i_da-6 h.i_g.i_ê».i_ -

cc<M ,6.i_mple<~ e 6acc.i_lme»te emp!tegáve.i_-6". 

A radiologia constituia o principal método 

de busca de casos, que com a descoberta da abJteugJta6.i_a 

por Ma»uel de Ab~teu em 1936 77 , passou a ser recomenda

da como um exame da massa sistemãtico e periÕdico.Gra~ 

de valor era dado ã descoberta precoce dos focos de in 

fecção entre os portadores de lesões mudas e por este 

motivo, eram largamente utilizadas as unidades mõveis 

que periõdicamente visitavam fâbricas, indústrias, es

colas e outras instituições. 

A realização desses exames de seleção em mas 

sa, propiciou pesquisas sobre conhecimentos, atitudes 

e prãticas em tuberculose, que trouxeram contribuições 

para a educação da comunidade, despertando nela a cons 

ciência da magnitude do problema e estabelecendo um 

ponto de partida pelo qual novos programas pudessem ser 

planejados. Um dos mais completos estudos neste campo 
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foi o de HOCHBAUN 38 , que mereceu a seguinte opinião de 

Pe~kin6 do (NTA) e Btomqui6t {U.S. Public Health Servi 

ce) "nÔ6 ac_~editamo6 que e6te6 ac_hado6, 6e Intetigent!!:_ 

mente utitizado6, e6c_ta~ec_e~ão e guia~ão o planejamen

to 6utu~o de p~og~ama6 de exame6 de ma66a6 ou g~upo6 , 

pa~tic_uta~mente no6 6eu6 a6pec_to6 educ_ativo6 e motiva

c.io n.ai~ 11 
• 

O teste tuberculinico, anunciado em 

como um metodo seguro, era utilizado em larga 

1907 14 

escala 

com o fim de auxiliar o diagnõstico diferencial de ima 

gens radiolõgicas suspeitas. Em grupos de baixa idade 

permitia conhecer a ocorrência de contãgio, tornando 

possível cercar os reatores dos cuidados necessãrios e 

tambem procurar a fonte de infecção dos mesmos. Consti 

tuia, portanto um metodo de grande valor para o estudo 

de Índices epidemiolÕgicos em tuberculose, oferecendo 

inclusive oportunidades educati~as junto aos escolares, 

pais, mestres e outros encarregados da assistência as 

crianças. FELDMANN 26 , Diretor Medico da NTA, assim se 

refere sobre o assunto: um p~og~ama de te6te tube~c_utZ 

nic_o, pa~a 6e~ bem 6uc_edido, exige uma c_ampanha educ_a

c_Ionat eóetiva,pa~a obte~ a pa~tic_Ipação da c_omunidade 

no6 e66o~ço6 de c_ont~ote da tube~c_uto6e''. 
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A ba~~!oh~op~a era utilizada sem que, no e~ 

tanto, tivesse grande prioridade como mêtodo diagnõst~ 

co. Devido ã ausência de tratamento específico,a maior 

- -preocupaçao nessa epoca, era a de identificar a tuber-

culose na sua fase incipiente, pela radiologia, e pro-

videnciar o isolamento imediato do doente, para permi-

tir assim maiores oportunidades de cura pelo tratamen-

to precoce com os recursos disponíveis. 

Com a descoberta da eh~~ep~om~~~na, que foi 

anunciada em janeiro de 1944 por WAKSMAN9°, teve iní-

cio uma nova fase na luta antituberculose. Em anos se-

guintes outros medicamentos específicos foram acrescen 

tados, ocasionando grandes modificações na evolução da 

doença, diante do tratamento quimioterãpico. 

Os resultados foram realmente surpreendentes 

em todo o mundo. Nos anos que se seguiram a introdu

ção dos quimioterãpicos específicos, a humanidade foi 

beneficiada com os sucessos obtidos apõs uma luta de 

longos sêculos. 

A partir de então, houve uma grande transfoi 

maçao no panorama da tuberculose e novas estratégias 

foram sendo adotadas. 
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Reconhecendo a importância de empregar méto

dos uniformes e bem sistematizados em todos os procedl 

mentos, a Organização Mundial da Saude (OMS),por meio 

da sua Comissão de Especialistas em Tuberculose, vem 

publicando vãrios 1n6o4me6 ~êcn~co6 com esse fim. 

O 89 INFORME publicado em 1964 63 foi o que 

expos pela primeira vez, o conceito de um programa com 

pleto de luta antituberculose, a fim de introduzir as 

mudanças requeridas e aplicar melhor os conhecimentos 

com métodos atualizados e padronizados. Este Informedã 

diretrizes, fazendo considerações sobre a doença, dia~ 

nõstico, localização de casos, quimioprofilaxia, trata 

menta e programas internacionais. 

Três pontos merecer ser destacados nesse In-

forme: 

- a definição de ''ca6o'' de tuberculose. Do ponto de 

vista epidemiolÕgico, ''ca6o'' de tuberculose pulmonré 

todo o individuo cuja enfermidade tenha sido confir

mada bacteriolõgicamente. Esta definição modificou a 

prioridade diagnõstica, mostrando a necessidade de 

maior atenção ãs pessoas que apresentem sintomas res 

piratõrios sugestivos e consequentemente, o emprego 

da microscopia direta como prova bãsica para o esta-
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belecimento de um diagnóstico conclusivo; 

- a conclusão de que a hospitalização nao oferece van 

tagens especiais no que se refere ã resposta imedia

ta ao tratamento. Apoiada no estudo comparativo do 

tratamento domiciliar e sanatorial efetuado no Cen 

tro de Quimioterapia de Madras, na !ndia 58 , a Comi~ 

sao recomenda que todos os recursos financeiros e 

de pessoal dispon1veis para a luta antituberculose 

nos pa1ses em desenvolvimento, sejam dirigidos a or 

ganização de serviços ambulatoriais eficazes e nao 

a construção de novos sanatórios; 

a necessidade indispensãvel da integração dos servi 

ços antituberculose na ação dos serviços gerais de 

saude publica, com vantagens administrativas e eco

nômicas. 

São assinalados os tr~i 1ndices epidemiológi

cos principais que permitem medir a magnitude do probl~ 

ma e fixar a orientação que deve ser dada aos programas: 

a preval~ncia de indiv1duos com reaçoes significativas 

a tuberculina, a preval~ncia de indiv1duos que eliminam 

bacilos e a preval~ncia de indtv1duos com imagens susp~ 

tas nas explorações radiológicas do tórax. 
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Interessante notar que apenas nas ultimas 

considerações hã referência ã educação, quando a Comissão assi 

nala algumas funções fundamentais das Associações pa~ 

ticulares e entre elas refere "emp!teende_.'l campanhM de 

educação -6an.<..tãJtia em con.ta.to eó.tJtei.to com a ação do-6 

- " goveJtnoó . 

Em 1974, foi publicado o 99 INFORME64 que 

corrobora em grande parte as determinações exaradasno 

Informe anterior, introduzindo porem algumas modific~ 

ções. Assim, dois Índices epidemiolÕgicos aparecem CQ 

mo relevantes na avaliação do problema da tuberculose 

na coletividade: a) a prevalência de enfermos tubercu 

losos com eliminação de bacilos demonstrãveis por ex~ 

me microscõpico direto; b} a prevalência da infecção 

tuberculosa em certas idades, comprovada pela reaçao 

tuberculínica. A aplicação da p"rova em larga escala Q 

ferece, segundo a Comissão, pouco interesse nos pro-

gramas de luta contra a tuberculose. Quanto ã explora-

ção radiolÕgica em massa, alem de muito cara apresen-

ta uma gama de desvantagens, o que levou a Comissão a 

concluir que deve ser abandonado o metodo de detecção 

indiscriminada de casos utilizando equipas mõveis. 
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A Comissão reconhece que os criterios técni

cos devem ser adotados de acordo com as prioridades,em 

função da situação epidemiológica e dos recursos disp~ 

niveis. Recomenda entretanto, que a descoberta e trata 

menta de casos e a vacinação BCG,sejam iniciadas em 

quase todas as situações. 

A busca de casos, seguida de tratamento rep~ 

senta na luta contra a tuberculose, o componente de 

maior valor epidemiolÓgico uma vez que a transmissãom 

coletividade mantem-se pela presença de pessoas com t~ 

berculose pulmonar eliminadoras de bacilos. A Comissão 

destaca a importância da descoberta e neutralização das 

fontes de infecção que realizadas em larga escala, pe~ 

mitem cortar a cadeia de transmissão da doença. 

A vacina BCG, descoberta por Caln1ette e Gue

JL-<-n e utilizada pela primeira vez em 192]5 9 , por longo 

tempo nao se firmou como metodo seguro na prevenção da 

tuberculose. Alem da falta de provas convincentes so

bre o seu efeito protetor, as opiniões dividiam-se en

tre aqueles que consideravam a v-<_a o,vd'_ ou a pa'1ent2-'lM, 

como a melhor para a sua aplicação. 

Apos a publicação dos resultados da pesquisa 

do BIL~t.{;.,ft 1-led-<-cal Counc-<-t em 1972 55 , mostrando a efi-
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cãcia da vacina aplicada por via intradermica, ela foi 

reconhecida como medida profilâtica segura e recomend~ 

da como recurso prioritãrio na prevenção da tuberculo

se. 

Com a adoção desta pol1tica de vacinação,as 

divergências foram se atenuando e hoje a vacina BCG in 

tradêrmica, aplicada com agulha e 6eklnga ê adotada em 

quase todos os pa1ses. 

Em prosseguimento as recomendações, referên

cias sao feitas sobre a formação profissional para to

das as categorias de pessoal que participam no progra

ma antituberculose, devendo ser dada nessa formação 

maior importância aos aspectos sociais do que aos as

pectos cl1nicos da doerça. Põe em destaque, ainda, a 

necessidade de incluir nos programas de estudo das es

colas de medicina e de enfermagem, informações bâsicas 

sobre tuberculose, com o objetivo de manter esses pro

fissionais atualizados sobre os aspectos cl1nicos e sa 

ni tãri os da doença. 

Em dois cap1tulos a Comissão faz referência 

espec1fica sobre as atividades educativas: no tocante ã 

expansão ativa das ações de detecção de casos quando 

diz: "!Je,;,te_ momento, tekâ r1rte 6 c_ empkecnde-t tamb C:n: twr 

p~OJ'Lama de cdrtcaçêio ~.>anlúi,üa pa-1c< cw,,c_nta-1 os ccdtc_-
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cimentoa do p~blico 6ob~e a 6intomatologia da tube~cu

lo6e'' e no Gltimo parâgrafo do capitulo sobre a anili

se de sistemas de luta antituberculose, quando recome~ 

da '' ... te~; que 6e e6tuda~ maia o6 m~tado6 de educaç~o 

6 attit;~ia e in 6 otunaç~o do p~blico, 6 o b~etudo com o obj.:;; 

tive de e6timula~ a pa~tlclpaç~o da coletividade noa 

p-tog-tamaa nacionala de -luta cont~a a tube~cu-lo-6 e". 

Tomando em consideração as conclus6es prece

dentes sobre as atividades atuais recomendadas para c~ 

bater a tuberculose, e necessirio que se faça um breve 

relato sobre a evolução dos movimentos desenvolvidoseGJ 

nosso Pais para o combate a enfermidade. 

Quando se procura estudar as origens das me

didas de combate a tuberculose no Brasil, verifica- se 

que coube as Santaa Caaaa de Ml6e~ic6~dla assistirem 

aos tuberculosos, desde os primeiros tempos de nossa 

colonização, ate a fundação de sanatõrios especializa

dosr-7. 

Os importantes conhecimentos cient1ficos que 

foram ocorrendo, repercutiram amplamente no pa1s, oca

sionando movimentos que se propunham a desenvolver uma 

consciência sanitãria e objetiva do problema, procura~ 

do encontrar e pôr em prãtica os meios capazes de le

vantcr uma barreira a propagaçao da tuberculose. Assim e 
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que, em São Paulo, Clemente Fennelna, com um grupo de 

companheiros criava o primeiro nucleo de luta em 1899 

denominado ''A~~oclaçio Paull~ta de Sanat;nlo~ Popula

ne~ pana Tubenculo~o~'' 22 • Esta Associação que mais tar 

de passou a chamar-se Liga Paull~ta contna a Tubenculo 

~e. propunha-se em linhas gerais a: 1) ''estudar a pro

filaxia da tuberculose, salientando os fatores mais e

ficazes de defesa e as ar~as mais accessiveis disponi

veis; 2) vulgarizarno meio social as noções profilãti

cas e instruções preventivas que deveriam ser observa

das em benefic~o prÕprio, da familia e da sociedade 

3) solicitar aos poceres municipais, estaduais e fede

rais a execução de medidas gerais e administrativas ten 

dentes a reprimir a expansao e os progressos da enfer

midade; 4) promover a instalação de sanatõrios; 5) prQ 

mover subscrições publicas, organizar espetãculos e di 

versões de qualquer gênero, adquirir bens; 6) conceder 

recompensa a pesquisadores no campo da tuberculose'' 7 c. 

Essa Entidade, e a mais antiga instituição~ 

combate ã tuberculose em toda a America e uma das mais 

antigas do mundo e foi devido ao idealismo do seu funda 

dor que outras realizações puderam se concretizar no 

campo da tuberculose 5°. Seu exemplo na Uga Paull.~ta f~ 

ti fi c ou, e novas i nsti tu i ções i de a 1 i zadas por espirí tos 
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altru1stas foram se formando, somando esforços na rea

lização do mesmo objetivo 71 • A primeira instituição o

ficial foi a In6peto~la de P~o6llaxla da Tube~culo6e , 

inaugurada em setembro de 1920, que sob a direção de 

Pl~cldo Ba~bo6a teve uma atuação marcante, reconhecen

do a tisiologia como especialidade e defendendo com ve 

e~ência a tuberculose como problema social. RIBEIRO 7 0 

faz uma profunda anãlise deste periodo e conclui '' ~o

,~am ano,s de luta e, 6 e mal6 não pôde 6 e_~ fi e-U o, Sol dS:_ 

,•ldo à li!dlSe~enço_ do6 memb~o6 do GoueJuw, ab6o-~uldo<l 

cem aó lutaJ de natu~eza polZtlca, jã que <le ap~oxlma

va o ano de 7930". 

A partir de 1931, operou-se uma grande e fe

cunda revolução sanitãria e~ nosso pais. As autorida~s 

responsãveis pela politica de sa~de procuraram incre -

mentar e melhorar os 6rgãos têcnicos, ajustando-os as 

necessidades e ãs suas verdadeiras funções. 

As associações filantr6picas, estimuladas e 

a~paradas pelos poderes pÜblicos, ampliaram e atualiz~ 

ram os organismos profilãticos e assistenciais 71
• 

Novas instituições surgiram no campo de tub~r 

culose. Entre elas merecem ser citados o Se~ulço Nacl~ 

na,: de Tub<-tctd'ose_ ISNT), criado em abril de 1941 que 
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teve como seu primeiro Diretor Samuel Llbanlo, e a Vl

ulJio do Senulço de Tubenculo6e da Secnetanla de E6ta

dc da Sa~de de S~o Paulo, criada em outubro de 1944.Em 

junho de 1946, o Presidente da República reconhecendo 

a gravidade e a complexidade do problema, expostas pe

lo Diretor do S.N.T., Pno6. Raphael de Paula Souza,in! 

ti tu i u a Campanha Nacional Contna a Tubenculo,~e. (CNCT) 

que veio imprimir novos rumos para a luta antitubercu

lose no pafs. Ainda no dizer de RIBEIR0 70 ''6ol gnaça6 

ao ldeall;mo e ~ capacidade daquele Pno6e66on que Sol 

dadc c devido menecimento a um pnoblema que vinha h; 

~~1i:tc -te.~11pc ,:, e.ndo c..or,:ba-tido e. que elltava a e.xig-tJt, c..om 

rêáúma p~e6teza e 01engia, cam~.nho; novo; pa.~a o.~ que 

62 achavam empenhado; ne66a luta''. 

Importantes medidas foram tomadas, nessa ép~ 

ca, visando melhorar e ampliar o armamento contra a tu 

berculose no Pafs. 

O envolvimento de problemas de alta complexl 

dade técnica e financeira constituiram, porém, fator~ 

peditivo para que os beneffcios da Campanha pudessem 

ser expandidos para todo o pafs. 

No campo educativo, vale citar a intensa cam 

panha para formação e aperfeiçoamento de pessoal espe-
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cializado para trabalhar em tuberculose, nos cursos o

ferecidos pela CNCT a medicos, enfermeiras,visitadoras 

sanitãria, auxiliares de enfermagem. 

As outras atividades visando a educação indi 

vidual do doente, a educação coletiva dos sãos, ou a 

propaganda antituberculose, ficavam na dependência do 

entusiasmo dos chefes dos Dispensãrios, visto não exis 

tir um programa que desse as diretrizes em âmbito na

cional. De um modo geral,resumiam-se em divulgar conh~ 

cimentos ao publico, por meio de folhetos, cartazes ou 

orover os doentes pohres de cuidados assistenciais ou 

materiais, evidenciando mais um sentido informativo e 

filantrõpico do que educativo. Na realidade, a ideia 

que se tem e de que a maior preocupação dos dirigentes 

das Entidades de luta, estava voltada para a criação e 

aparelhamento das Unidades de atendimento ao tuberculo 

sol 3 . 

Com os progressos cient1ficos verificados nos 

ultimos anos no campo da tuberculose, as medidas foram 

se transformando e as perspectivas de controle torna

ram-se bastante encorajadoras. 

Os sucessos terapêuticos alcançados com o ad 

vento dos quimioterãpicos espec1ficos, permitiram gen~ 
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ralizar a crença de que,a utilização correta dos medi

camentos era a condição essencial para transformar a 

tuberculose em doença controlada. Esta concepção seria 

vãlida, desde que considerados os fatores humanos que 

a envolvem e que quando esquecidos, frequentemente de

safiam as diretrizes propostas pelas autoridades de 

Saude. 

A relevância desses fatores evidencia que a 

educação deve ser componente de fundamental importân -

cia nos programas de saude, gerais ou especificas. 

Educação para a saude é um processo que se i 
nicia quando as pessoas passam a se interessar pela m~ 

lhoria das suas condições de vida, demonstrando um sen 

so de responsabiliade por melhores estados de saude 

não so como indivfduos mas também como membros da famf 

lia ou da sociedade. A medida que elas tenham acesso 

ãs informações sobre saude e sendo motivadas em prãti

cas que tornem possivel valorizar a saude como um atri 

buto de vida, aquele processo toma uma amplitude maio~ 

contribuindo para uma vida mais produtiva e mais feliz. 

Trata-se portanto de um processo de ensino-a 

prendizagem em assuntos de saude, que somente poderã 

se concretizar quando considerados os múltiplos fato -

res que envolvem as pessoas individualmente ou dentro 
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do seu contexto familiar ou social&z. 

ADEMUWAGUN 1 comenta a importância das forças 

que interferem na motivação das pessoas, impulsionando 

ou inibindo a sua decisão de agir, conforme as inform~ 

ções recebidas. Despertar o interesse das pessoas, de

pende não sõ da relevância e do significado do que os 

fatos representam para elas, mas também, das proposi -

ções contidas nas informações e na metodologia utiliza 

da. Segundo Combs, citado pelo autor, ''o ~ab~~ oco~~e 

da aqtú~.<.ção de nova<~ -<-n6ottmaçãe~. Mudança de compo~t~: 

menta ê um p~obtema daé> peHoaf> - o .tado humano da iiU0 

:tão: ela ê deco~~en:te da de~cob~~:ta do 6ign-<.6icado''. 



RESUMO 
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O presente trabalho apresenta o resultado de 

uma investigação realizada com 431 doentes de tubercu 

Jose pulmonar, internados em 4 Hospitais de Campos do 

Jordão, São Paulo, Brasil, no ano de 1977, para veri

ficar o conhecimento dos doentes sobre a doença. 

A coleta dos dados foi feita por meio de en

trevist~, utilizando-se um formulãrio semi-estrutura-

do contendo 21 perguntas. O trabalho foi realizado 

com doentes internados pela primeira vez e com rein

ternados. Na discussão dos dados foi adotada tamb~m a 

d1stribuiçâo dos doentes em orientados e não orienta -

dos. 

Os resultados mostram que a populaçao em est~ 

do apresenta conhecimentos insuficientes em alguns a~ 

pectos importantes da doença, o que justifica as reco 

mendações apresentadas como subs1dios para a integr~ 

ção da educação em saude aos progranas que visan o 

controle da tuberculose. 



smr.J.ARY 
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This paper reports an investigation carried out in 

1977 in Brazil to assess the knowledge that tuberculo 

sis hospital patients have about their disease. 

Data was collected through interviews based on a 

total of 21 questions, and grouped into 4 categories: 

newly hospitalized patients and relapses; patients 

who received information on the disease and patients 

l'if1o did not. 

Fi ndi ngs di scl osed that pati ents 1 acked knowl edge about 

sone important aspects of the disease pointing to the 

need of integration of health education to 

ained at the control of tuberculosis. 

programs 
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A evolução dos movimentos educativos em tu

berculose, que acompanhou de perto a evolução dos co

nhecimentos cientificas, mostra que durante anos, o p~ 

blico, os doentes e os lideres de comunidade, foram al 

vo de um exaustivo trabalho de orientação em tubercul~ 

se, com a utilização da mais variada metodologia, e li 

derados pelas Associações especializadas. Conhecimen

tos bâsicos, meios de prevenção, regimes de tratamento 

eram largamente divulgados, procurando conseguir a pa~ 

ticipação das pessoas nos programas de luta contra a 

tuberculose. 

Nos nossos dias porem, talvez devido ã a~ea

ça de outros riscos impostos pela vida moderna, a edu

cação em tuberculose deixou de ser uma preocupaçao pa

ra as autoridades de saude. o advento de drogas antit~ 

berculose eficazes, deu origem a uma concepção de que 

não hâ necessidade de informar o publico sobre a doença. 

Esta posição bastante otimista, não reflete, no entan

to, a realidade e parece um tanto prematura, mesmo di

ante de todas as possibilidades atuais de prevenção e 

tratamento. O titulo do artigo de MAGALDJ 51 : ''H~ ~ecu~ 

sol. Po~ que 6~aca66a c cont~ole da tube~culo6e'', re

flete bem esta situação e suas apropriadas considera -
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çoes mostram o paradoxo da defasagem entre a conquista 

dos avanços cient1ficos e sua efetiva aplicação em mas 

s a . 

Foi referido anteriormente que apenas o co-

nhecimento em tuberculose não e suficiente para asseg~ 

rar que as pessoas tomem decisões adequadas com rela-

-çao as medidas preconizadas. 

Porem êle constitui a base de comportamentos, 

atitudes e prãticas 20 que favorecem um diagnõstico pr~ 

coce e um tratamento correto, evitando o aparecimento 

~e novos casos. 

Os ensinamentos dados ao doente nas diferen-

tes fases do seu atendimento podem influir na sua condu 

ta, contribuindo para evitar a negligência ou a indis-

ciplina no tratamento, fatores que determinam elevado 

numero de crônicos ou de raca1da, alem de por em risco 

a saude da sociedade. 

Diante destas considerações e com a impres -

sao de que nos dias atuais, conhecimentos nao estão 

sendo devidamente divulgados, este trabalho pretende 

verificar o que o doente com tuberculose sabe sobre 

su~ doença. 
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Foi escolhido para esta verificação o doente 

internado em Hospitais especializados. 

Algumas condições do doente internado 

contribuíram para esta escolha. Por estar internado em 

Hospital especializado, o doente não teria duvidasqua~ 

to ao seu diagnóstico e portanto teria interesse em ob 

ter infor~ações sobre a sua doença e como deveria ser 

seu comportamento para chegar ã cura. E também devido 

ao seu contato atual, com a equipe do Hohp~~at e ante

rior com pessoal das I1Ud~~u~çõe.h de Saúde., responsa

vel pelo seu encaminhamento ã internação, ele teria si 

do orientado, adquirindo ou reforçando os seus conheci 

meG:os e~ tuberculose. Ou ainda, se poderia imaginar 

que por ser a tuberculose uma doença bastante antiga , 

os doentes teriam tido acesso ãs informações porsi me! 

mos ou por intermédio de outras pessoas da comunidade. 

Uma vez determinada a população de estudo 

foi escol h i do o MtLn~cZp~o de Campoh do JofLdão como ãrea 

do trabalho, onde se concentra um conjunto hospitalar 

eseecializado que abriga grande numero de doentes com 

tuberculose pulmonar. Jã em 1883, CLEMENTE FERREIRA 27 e 

laborou u~ estudo sobre o clima e a altitude de Campos 

do Jordão, considerados na época elementos essenciais 
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para a cura da tuberculose. Sem outras condições de 

tratamento, ricos e pobres para lã se dirigiam, espe

rançosos de alcançar a cura para o mal, usufruindo das 

decantadas condições climãticas e de aeração que lhes 

era oferecida. 

De início, os tuberculosos recorriam a pen

soes, quartos em casas de famílias, pensionatos, abri

gos improvisados. Por volta de 1930, devido a essa si

tuação, foi instalado o primeiro Sanat5nio e em 1950 , 

encontravam-se funcionando 50 Instituições especializ~ 

das que constituíram recursos significativos para o 

tratamento e profilaxia da tuberculose 58 . 

Apõs as relevantes conquistas terapêuticas , 

a importãncia do clima e da altitude desapareceram, o

casionando a queda do "mito da montanha m~gica55•·.como 

ocorreu em outras localidades, muitas Instituições fo

ram fechadas, porém por volta de 1970, mesmo com um ar 

senal terapêutico comprovadamente eficaz, Campos do 

Jordão contava ainda com mais de lO Instituições espe

cializadas, para onde muitos doentes eram encaminhados 

para tratamento. 

Pretendendo entrevistar um numero significa

tivo de doentes, em prazo de tempo relativamente limi-
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tado, Campos do Jordão ofereceu condições que permiti

ram atingir os objetivos propostos neste trabalho. 



OBJETIVOS 
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GE~~L 

Oferecer subs1dios educativos para o desen

volvimento de programas de controle da tuberculose. 

ESPECIFICO 

- investigar entre os doentes internados o motivo da 

procura de assistência mêdica, a sintomatologia e 

o contato com tuberculosos na fase anterior ao dia~ 

nõstico. 

- investigar entre os doentes internados a orientação 

recebida e os conhecimentos adquiridos. 

- investigar entre os doentes reinternados o motivo 

das altas, o controle subsequente e as causas de re 

internação. 



~L".TERIAL E 

~!_~TODOS 
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POPULAÇÃO DE ESTUDO 

~ população de estudo foi constitu1da de do

entes com tuberculose pulmonar, que se encontravam in

ternados em quatro Hospitais de Campos do Jordão, na e 

poca da realização do trabalho. 

Esses Hospitais foram escolhidos devido ao 

interesse demonstrado pela sua Direção Clfnica que ofe 

receu facilidades operacionais para que a pesquisa pu

desse ser realizada. 

Foram exclufdos os pacientes internados por 

outras pneumopatias, doentes cirúrgicos e os 

graves acamados. 

doentes 

O total de doentes internados nas quatro Ins 

tituições, era de 509 e destes foram entrevistados 431, 

com diagnõstico de tuberculose pulmonar e em condições 

de comparecer a entrevista. 

Os meses escolhidos foram Novembro e infcio 

de Dezembro de 1977, por disponibilidade da autora e 

da Educadora de Saude que colaborou nas entrevistas.As 

entrevistas puderam ser terminadas bem antes do perfo

do que antecedeu o Natal, quando muitos doentes tem al 
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ta ou licença para passar as festas de fim de ano em 

suas casas. 

INSTRUMENTO 

Para a coleta de dados, foi empregada a téc

nica da ent~eviata, utilizando como meio auxiliar um 

formulãrio semi-estruturado, contendo 21 perguntas,das 

quais 13 foram aplicadas a todos os doentes, 2 apenas 

aos internados pela primeira vez e 6 aos reinternados. 

As questões abertas foram estruturadas post~ 

riormente, quando realizada a categorização das variã

veis correspondentes, para facilidade da elaboração,~ 

nãlise e discussão dos dados. Anteriormente ~ sua apl! 

caçao, o formulãrio foi testado em doentes em tratamen 

to no Cent~o de Sa&d~ ''Ge~2ldo de Paula Souza" da Fa

culdade de Saude Publica, USP, demonstrando sua viabili 

da de. 

De cada Instituição foi obtida uma lista dos 

doentes internados e com o aux1lio das Assistentes So

ciais e pessoal de enfermagem responsãvel pelas enfer

marias, foram exclu1dos os doentes que não fariam par

te da pesquisa. 

O encaminhamento dos doentes para a sala ce

dida para a entrevista, foi feito pelas Assistentes So 
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ciais e por alguns internados indicados por elas, cu

jas condições de saúde permitiram esta colaboração. 

A Educadora de Saúde que co1aborou no pree~ 

chimento do formu1ãrio, possui 1arga experiência no 

campo da tuberculose e na têcnica de entrevista. 

APURAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os formulãrios apõs a aplicação foram codifi 

cados e apurados manualmente. Em todas as etapas do tr~ 

balho, os dados foram analisados entre os .{.n-tettnado,; 

ção esta denominada condlç~o de lnte~naç~o. Na caract! 

rização da população, cada grupo foi estudado de acor-

do com as seguintes variãveis: 

- sexo 

- idade 

-estado civil 

-escolaridade 

- naturalidade (Est. de S.Paulo, Outros Estados e Exte

rior) 

- local de residência 

- naturalidade (por Regiões fisiogrãficas) e residência 

atual em S.Paulo. 

tempo de permanência em S.Paulo 

- tempo de internação 

- instituição que encaminhou para internação. 
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Para fins de anãlise, as perguntas foram di 

vididas em: 

- perguntas ~nt~odutõ~~ah (1 a 3) 

- perguntas hob~e eonhee~mento (4 a 9) 

- perguntas hup.tementa~eh (10 a 13) 

-perguntas aoh ~nte~nado6 pela p~~me~~a vez (14 el5) 

- perguntas aoh ~e~nte~nadoh (16 a 19) 

Esta sequência nao foi rigorosamente obedeci 

da, a fim de atender ã divisão dos grupos adotada para 

a anãlise dos dados. 

Nas perguntas sobre conhecimento, al~m da di 
visão por condição de internação, os doentes foram di! 

tri bu] dos em o~~entado,5 e não oil.~entado!o sendo esta úl 

tima distribuição mantida para analisar os dados refe

rentes ãs perguntas feitas aos internados pela primei

ra vez. 

Para fins deste trabalho, sao considerados re 

internados, todos os doentes que informaram jã terem 

tido uma ou mais internações anteriores para tratamen

to da tuberculose, independentemente do tempo decorri

do entre elas. Quanto ã orientação, considerou-se ori

tados os internados que citaram como fonte de orienta

çao o pessoal das instituições de saude e não orienta-
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dos aqueles que informaram nunca terem recebido orien

tação ou citaram fontesinformais. 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Os dados obtidos sao apresentados em Tabelas 

e a anãlise ê feita em valores percentuais com uma de

cimal por permitirem a comparação dos achados. Dado o 

fato de ser uma população, não houve necessidade de 

testes estatísticos. 

Os t í tu 1 os das ta b e 1 as f o r a m si m p 1 i f i c a dos fi 

cando subtendido que todas as variãveis se referem a 

população de estudo. 

Alguns conceitos considerados necessãrios p~ 

ra melhor compreensão do leitor, serão expostos no de

correr da apresentação dos capítulos. 

A situação mostrada refere-se apenas aos do

entes nas condiç6es daqueles internados nos hospitais 

estudados e que estiveram presente na epoca da aplica

ção do formulãrio. 



RESULTADOS E 

COMENTÁRIOS 
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l. CARACTERI ZAÇAO DA POPUL'IÇ'.O 

A população de estudo é constituida por 431 do-

entes sendo 349 (81 ,o;q de internados pela 

vez e 82 (19,0%) de reinternados. 

SEXO 

primeira 

A distribuição quanto ao sexo e condição 

de internação é mostrada na Tabela 1. 

Entre as Instituições selecionadas, apenas uma 

era destinada ã internação de mulheres, razao pela 

qual, hã maior numero de h00ens entre os internados. 

Do total de doentes, 333 (77,3%) sao do sexo 

masculino e 98 (22,7~) do sexo feminino. Considerando 

as condições de internação, houve maior porcentagem de 

homens reinternados. As diferenças percentuais por se

xo, situam-se em 50,2X a mais para o sexo masculino en 

tre os internados pela primeira vez, e em 73,2~ entre 

os rei nternados. 

Alguns trabalhos feitos com recidivantes em Dia 

pet~;ârcic·~" Ho.>p~ta.i.-1, mostrar um ma i o r nur.1ero de re

inscrições de pacientes do sexo masculino. MARSICAN0 5 3 

em 1975, no Di~pet~~âf1.io de Tube~cufoae do Ce11tf1.o de 

Sa~de "Au:nuf1.y i!edeif1.o;'', em Recife, verificou que 65,3~ 



TABELA 1 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES, SEGUNDO SEXO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO 

~ la. VEZ REINTERN. TOTAL 

o 
. 

n9 z n9 % n9 % 

MASC. 262 7 5 , 1 71 86 , 6 333 77,3 

F E ~1. 87 24,9 11 1 3 '4 98 22,7 

TOTAL 349 1 o o , o 82 100,0 431 100,0 

" 
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dos pacientes reinscritos eram do sexo masculino e 

34,7~ do sexo feminino. JANOTTI 41 , no mesmo ano, mos

trou que no Hospital ''Ne6to~ Goula~t do6 Re~6'' em São 

Paulo, a reinternação entre os homens foi de 35,5%,e~ 

quanto que entre as mulheres foi de 22,5%. 

Uma hipõtese que poderia ser aventada para es

te comportamento e a de que devido ãs suas responsab~ 

lidades econõmicas, o homem seja menos constante no 

tratamento da tuberculose, do que a mulher. Os probl~ 

mas de ordem material, que de um modo geral afetam 

mais os homens, sobrepõe-se frequentemente ao que de

veria ser o principal problema do doente, que e o tra 

tamento, conduzindo-os a uma nova internação. 

Embora a população de estudo seja constitu1da 

por maior numero de homens, as porcentagens por cond~ 

çao de internação mostram valores mais baixos para as 

mulheres reinternadas. 

IDADE 

Na população de estudo, a idade dos internados 

segundo condição de internação, distribuiu-se confor

me mostra a Tabela 2. 



TABELA 2 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES, SEGUNDO IDADE E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO 

la. VEZ RE!NTERN. 
I 

TOTAL 
n9 % n9 % n9 % 

10 1--19 45 l 3 , 2 3 3,7 \ 49 ll , 4 

20 1--- 29 l 52 4 3, 5 23 2 8, l \ 175 40,6 

30 i--39 I 63 l 8, l 31 37,8 I 94 21 , 8 

40 1----49 42 l 2 , o l 6 l 9 , 5 I 58 l 3, 5 

50 1--- 59 36 l o , 3 6 7 , 3 I 42 9 , 7 

60 e + lo 2,9 3 3 , 6 \ l 3 3,0 

TOTAL I 349 l 00 , o 82 l 00 , o I 431 100,0 
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Do total de doentes internados, foi verifica-

do um maior contingente, pertencente a faixa etãria 

de 20-29 anos, 175 (40,6%). No grupo de internados p~ 

la primeira vez encontram-se 152 (43,5%) doentes den

tro desta faixa etãria. 

49 
Dados coligidos por LINS DE LIMA E NASCIMENTO, 

sobre a situação da tuberculose no Brasil, 

para os anos de 1967 a 1969, que 25,8% dos 

mostram 

doentes 

inscritos em Dispensãrios se encontram na faixa etã -

ria de 20-29 anos, e 58,9% nas idades de 20 a 49 a-

nos. Resultados semelhantes são referidos por NASCI

MENTO E LIMA 60 que mostram para o perfodo de 1970 a 

1974, 24,9% de doentes novos inscritos, pertencentes 

ã faixa etãria de 20-29 anos e 56,1% entre as idades 

de 20 a 49 anos. 

Nos quatro Hospitais estudados, os doentes com 

idades entre 20 e 49 anos constituem 75,9% da popula-

çao. 

Esta situação expressa a caracterfstica epide

miológica e a magnitude do problema da tuberculose no 

Brasil, visto que os grupos mais atingidos são aque

les que representam a maior força de trabalho, e que 

poderiam contribuir mais decisivamente para a produti 

vidade da nação. 
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Ambos os autores anteriormente citados, chamam 

a atenção para o fato de que os dados apresentados , não 

incluem doentes inscritos nos ambulatórios e consultó 

rios credenciados pelo Instituto Nacional de Previdên 

cia Social (INPS) e em algumas unidades ambulatoriais. 

Este talvez seja o motivo pelo qual, na população de 

anãlise, foi encontrada uma porcentagem bem maior de 

doentes internados pela primeira vez nas idades de 20 

a 49 anos.(73,6%), do que de doentes novos inscritos 

nas unidades ambulatoriais do Brasil, naquelas idades 

(58,9 e 56,1%~ respectivamente. 

Esses dados sugerem uma falta de unificação no 

sistema de atendimento e notificação dos casos de tu

berculose nos diferentes serviços e mostra a oportuni 

dade de Convênios que vêm sendo feitos entre as Secre 

tarias de Saude com o Instituto Nacional de Assistên

c i a r1 ê di c a e P r e v i dê n c i a S o c i a 1 ( I N Ml P S ) , de n t r e os 

quais São Paulo se inclue 57 , visando congregar em ap~ 

nas um órgão oficial a orientação do controle da tu

berculose nos Estados. A expansão desta medida trarã, 

provãvelmente, maiores possibilidades de assegurar u

ma efetiva execução e coordenação dos programas anti

tuberculose no pa1s. 
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E importante informar que dos 49 pacientes da 

faixa etãria de 10-19 anos, mais de 50% (27) tinham 

menos de 18 anos. Destes, 25 estavam internados pela 

primeira vez e informaram as seguintes idades: 12 a

nos- l; 13 anos- l; 15 anos- 2; 16 anos- 6 e 17 a 

nos- 15. Dois (2) eram reinternados, 1 com 14 anos e 

l com 16 anos, com uma internação anterior em 1975 e 

1977, respectivamente. No grupo de 20-29 anos houve u 

ma paciente de 24 anos com ll internações no período 

de 3 anos. 

Entre os reinternados, a maior porcentagem des 

loca-se para a faixa etãria de 30-39 anos, com 31 do

entes (37,8%). LEITE e COL" 8 fazendo um estudo sobre 

casos de readmissões em Sanatõrios no Ceara, encontr~ 

ram os seguintes dados: 15-19 anos, 2%; 20-29 anos 

21%; 30-39 anos, 33,4%; 40-49 anos, 27%; 50-59 anos , 

10% e 60 anos e mais 3,3%. Esses dados assemelham- se 

aos encontrados neste trabalho. 

Vale dizer, como informação, que na população 

de estudo, 50,0% dos doentes com 30-39 anos tiveram 

as primeiras internações na faixa _etãria anterior, de 

20-29 anos. 
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ESCOLARIDADE 

Raros autores referem dados sobre a instrução 

das populações trabalhadas, nas suas pesquisas sobre 

tuberculose.Trata-se, no entanto, de uma caracterís

tica muito importante pois, reflete,de um modo geral, 

a condição profissional e econômico-social do indivf 

duo, que mantêm estreita relação com o problema da 

doença. 

Na população de estudo, a escolaridade dos do 

entes internados distribuiu-se conforme mostra a Ta

bela 3. 

Do total de internados 100 (23,2%) sao analfa 

betos ou apenas sabem ler e escrever. Pouco menos da 

metade 213 (49,4%) possuem nível de escolaridade re

ferente ao curso primãrio, com 4 anos ou menos de es 

tudo e 101 (23,5%) iniciaram ou concluíram o curso 

secundãrio. 

Em ambas as condiç6es de internação, a escola 

ridade foi bastante semelhante em quase todos os ní

veis. Observa-se no entanto, que com nível superior 

encontram-se 7 doentes (2,0%) todos internados pela 

primeira vez. 



TABELA 3- DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES, SEGUNDO A ESCOLARIDADE E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ la. VEZ REINTERN. TOTAL 
E 

. 
n9 % n9 % n9 % 

ANALFABETO 53 1 5, 2 1 2 1 4 , 7 65 1 5 , 1 

SABE LER E ESCREVER 30 8,6 5 6 , 1 35 8, 1 

PRIMARIO INCOMPLETO 87 24,9 22 26,8 109 2 5 , 3 

PRIMARIO COMPLETO 80 22,9 24 29 , 3 104 2 4 , 1 

GINASIAL INCOMPLETO 50 1 4, 3 14 1 7 , 1 64 1 4 , 8 

GINASIAL COMPLETO 22 6 , 3 2 2,4 24 5 , 6 

COLEGIAL INCOMPLETO E 11 3, 2 
COMPLETO 

2 2,4 1 3 3, 1 

PROFISSIONALIZANTE 9 2,6 1 1 , 2 10 2 , 3 

SUPERIOR 7 2,0 - - 7 1 , 6 

TOTAL 1349 1 o o , o 82 100,0 4 31 1 00, o 
---~--

N ..,. 
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GUSMAQ35 em 1948, estudando o problema da tuber 

culose nas indústrias de São Paulo, dividiu o grupo em 

2 categorias e encontrou 15,1% de anaLjabeto~ e 84,9% 

de aL6abet~zado~. 

Se a população de anãlise for considerada nas 

mesmas categorias, incluindo no grupo de alfabetizados 

aqueles que informaram saber ler e escrever, as porce~ 

tagens são exatamente iguais ãquelas encontradas entre 

os industriãrios. 

ALMEIDA 3 , classificando os pacientes internados 

no Conjunto Sanatohial de Cuh~cica, no Rio de Janeiro 

em 1958, quanto ã instrução, verificou que 10% eram a

nalfabeto; 7,9% alfabetizados; 66,3% tinham instrução 

primãria; 13,2% secundâria e 1,9 superior. O autor co

menta a importância da instrução dos pacientes e con

clui sugerindo cursos de alfabetização, nos Hospitais, 

visando melhorar o grau de instrução dos internados. 

A semelhança dos dados, em anos diferentes,mos

tra que não houve praticamente diferença nos níveis de 

instrução bâsica, em doentes de tuberculose. 
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ESTADO CIVIL 

Em tuberculose, o estado civil dos pacientes 

reveste-se de importância, quando se procura estudar a 

transmissão e cuidados necessários a fim de evitar o 

contãgiodos familiares. 

Para o doente internado, poder-se-ia pensar na 

interferência do estado civil na sequência do tratame~ 

to, uma vez que as preocupações de ordem econômica po

dem influir no seu comportamento com relação ã interna 

Ç30. 

Entre ta n to , na p opu 1 ação e s tu dada , na o f o i o bse r 

vada qualquer influência do estado civil entre os in

ternados, como mostra a Tabela 4. 

De 431 internados, os 209 (48,5%) casados, os 

205 (47,5%) solteiros e 17 (4,0%) que referiram outras 

situações quanto ao estado civil, apresentam porcenta

gens bastante semelhantes quando analisadas por condi -

ção de internação. 



TAGELA 4 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES, SEGUNDO O ESTADO CIVIL E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ la. VEZ 
E 

. 

n9 % 

CASADO 1 70 48,7 

SOLTEIRO 1 6 6 4 7 '5 

vi Ovo 7 2,0 

DESQUITADO 3 o , 9 

AMAZIADO 3 0,9 

TOTAL 349 1 o o , o 

REifHERN. 

n9 % 

39 47,6 

39 47,6 

1 1 , 2 

2 2,4 

1 1 '2 

82 100,0 

TOTAL 

nQ 

209 

205 

8 

5 

4 

431 

% 

48,5 

47,5 

1 , 9 

1 , 2 

0,9 

1 o o , o 

N ..._, 
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LOCAL DE NASCI~ffiNTO 

Analisando a variãvel sobre a naturalidade dos 

doentes internados, a distribuição e apresentada na 

Tabela 5. 

Mais da metade dos doentes internados nos Hos

pitais estudados, são nascidos em outros Estados, 220 

(51,0%), e Exterior, 8 (1,9%). Os nascidos no Estado 

de São Paulo entram com um contingente de 203 pacie~ 

tes (47,1:\). 

Em ambas as condições de internação, houve mai 

ar porcentagem para os nascidos em outros Estados 

com uma pequena diferença, a mais, para os reinterna

dos, 43 (52,4%). 

Esta situação vem confirmar a atração exercida 

pelo Estado de São Paulo, como um pala de migração 

principalmente entre os outros Estados da Federação. 

LOCAL DE RESIDENCIA 

Quanto ao local de residência, verifica-se a 

distribuição constante na Tabela 6. 



TABELA 5 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES, SEGUNDO ~ NATURALIDADE E CONDIÇ~O DE INíERNAÇAO. 

~ 1 a. VEZ REINTERN. TOTAL 
N 

. 

n9 % n9 % n9 % 

ESTADO DE SAO PAULO 1 6 6 47,6 37 4 5 , 1 203 4 7 , 1 

OUTROS ESTADOS 177 50 , 7 43 52,4 220 51 , o 

EXTERIOR 6 1 , 7 2 2, 5 8 1 • 9 

TOTAL 349 100,0 82 100,0 431 100 , o 
- -

N 

"' 



TABELA 6 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES, SEGUNDO O LOCAL DE RESIDtNCIA E 
CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ la. VEZ REINTERN. TOTAL 
R 

. 

n9 % n9 % n9 

ESTADO DE 
SAO PAULO 332 9 5 ' 1 75 91 '5 40 7 

OUTROS 
ESTADOS 1 7 4,9 7 8,5 24 

TOTAL 349 1 o o 'o 82 1 o o 'o 4 31 
- -----

% 

94,4 

5,6 

100,0 
--

w 
o 
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Quase a totalidade dos doentes, 407 {94,4%) r! 

sidem no Estado de São Paulo. Entre os internados pela 

primeira vez declararam este Estado 

332 (95,1%) doentes, e entre os 

(91,5%). 

como residência 

reínternados 75 

Residem em outros Estados 24 (5,6%) doentes 

Pertencem ao grupo de internados pela primeira vez 17 

(4,9%) e ao grupo de reinternados 7 (8,5%). 

Para os residentes em São Paulo, houve porcen

tagem maior de internados pela primeira vez e para os 

residentes em outros Estados, esta porcentagem ê maior 

para os rei nternados. Foi verificado que as interna

çoes anteriores de todos estes reinternados ocorreram 

nos Hospitais estudados. Assim, apõs a alta hospitalar, 

sem condições para continuar o cohtrole nos seus lo

cais de origem, ao terem reativação da doença voltaram 

aos mesmos hospitais para novo periodo de tratamento . 

Como informação, ê importante assinalar que do 

total de não residentes em São Paulo, 15 residiam em 

~inas Gerais, sendo 10 internados pela primeira vez 

e 5 reinternados; 2 na Bahia, internados pela primei

ra vez; 3 no Rio de Janeiro, 2 internados pela prime! 

ra vez e l reinternado; 2 em Mato Grosso, l internado 
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pela primeira vez e 1 reinternado; e 2 internados p~ 

la primeira vez e residentes em Porto Alegre e Pernam 

buco, respectivamente. 

Nos quatro Hospitais trabalhados foram encon -

trados doentes internados e residentes em outros Esta 

dos, o que leva a pensar que isto ocorra devido ã tra 

diç~o que Campos do Jordão mant~m como eht~ncla cllm; 

tlca, ideal pa~a a cu~a da tube~culahe. o grande num~ 

ro de residentes em Minas Gerais pode ser explicado , 

não s6 por esse fato mas tamb~m devido a proximidade 

do limite daquele Estado com Campos do Jordão, o que 

facilita a comunicação rodoviãria e, consequentemente, 

a locomoção dos doentes. 

GUIMARAES 34 na avaliação de leitos de Assistên 

cia Hospitalar Geral do Vale do Paraiba, em 1975, ve

rificou ''que a mala~ pa~te da6 atendlmenta6 a nao ne 

hldente6 da Regl~a p~ovle~am de Mina6'' e em breve re

lato hist6rico mostra a influência da evolução das 

vias de acesso ãs cidades do Vale do Paraiba e que s~ 

gundo o autor "c~la~am vlncula6 t~adlclonal6 e con6tl 

tul~am um 6ato cont~lbutlva pa~a a demanda da ah6l6 -

t~ncla na Regl~a, po~ pa~te da populaç~a cl~cunvlzl -

nha 11
• 
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XATURALIDADE DOS DOENTES Cml RESIDtNCIA ATUAL NO ESTA 

DO DE SÃO PAULO. 

Na Tabela 7 é apresentada a distribuição dos 

doentes residentes em São Paulo, de acordo com a Re

gião onde se situam os seus locais de origem. 

A Divisão da Regiões foi adotada pela Fundação 

IBGE 4 e publicada no Anu~~lo E6tatl6tlco do B~a6ll em 

1974. 

As condições sócio-econômica das localidades 

brasileiras, exercem uma grande influência no fluxo 

migratório interno, ocasionando o deslocamer.to de in

div1duos para cidades com maiores potenciais econômi

cos. O Estado de São Paulo, por ser considerado o 

ma i o r mercado de t r aba 1 h o na c i o na 1 , h ã 1 o n g o tempo vem 

recebendo levas de migrantes de outras Regiões, menos 

favorecidas,atra1dos por salãrios mais elevados e pe

las perspectivas de uma vida com certo conforto. 

Dos 407 doentes internados que informaram resi 

dir no Estado de São Paulo (Tabela 6), 220 são natu

rais de outros Estados, (Tabela 5). Destes, 196 resi

dem no Estado de São Paulo e 24 em outros Estados. 



TABELA 7 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES INTERNADOS, RESIDENTES EM SAO PAULO 

E NATURAIS DE OUTROS ESTADOS, SEGUNDO A REGIAO E CONDIÇAO DE 

INTERNAÇAO. 

~ la. VEZ REINTERN. TOTAL 
R 

. 
n9 % n9 % nQ 

NORDESTE 83 51 '9 20 55,6 103 

SUDESTE 69 4 3' l 16 44,4 85 

SUL 8 5 'o - - 8 

% 

52,5 

43,4 

4' l 

TOTAL 160 100,0 36 lo o' o l 96 100,0 

w .,. 
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Do total de doentes naturais de outras Regiões 

com residência em São Paulo, 103 (52,5%) são oriundos 

da Região Nordeste, sendo que 83 (51 ,9%) pertencem ao 

grupo de internados pela primeira vez e 20 (55,6%) ao 

grupo de reinternados. Quanto ã naturalidade por Esta 

dos, desta Região houve a seguinte distribuição: Ba

hia, 41 doentes (39,8%); Pernambuco 20 (19,4%); Ala

goas, 13 (12,6%); Sergipe, 9 (8,8%); Piauí,? (6,8%) ; 

Cearã, 6 (5,8%); Paraíba, 4 (3,9%); Rio Grande do Nor 

te, 3 (2,9%). 

A distribuição dos doentes nascidos na Região 

Sudeste, 85 (43,4%) foi bastante semelhante em a1nbas 

as condições de internações: 69 (43,1%) e 16 (44,4%), 

respectivamente. A naturalidade por Estados, da Regi

ão Sudeste,foi a seguinte: f·linas Gerais, 78 (91,7%); 

Estado do Rio de Janeiro, 6 (7,1%) e Esp1rito Santo,l 

(1,2%). 

Da Região Sul, foram encontrados 8 doentes 

(4,1%) todos internados pela primeira vez. Destes,vie 

ram do Paraná 6 (75,0%); de Santa Catarina 1 (12,5%) 

e do Rio Grande do Sul, 1 (12,5%). 

Não foram encontrados doentes oriundos das Re

giões Norte e Centro Oeste. 
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Houve nítida predominância de indivíduos nasci 

dos na Região Nordeste entre os doentes estudados. Sa 

bendo-se das condições desfavorãveis em que vivem es

tas populações, e perfeitamente compreensível a inten 

sificação dos movimentos migratõrios para as grandes 

Capitais. Muitas vezes o despreparo físico, emocional 

ou profissional destes migrantes, acarreta sérios pr~ 

blemas de adaptação, facilitando assim o aparecimento 

de agravos em sua saude, entre eles o da tube~cula~e. 

Apenas 2 Estados da Região Nordeste, deixaram 

de ser citados como local de procedência: Fernando de 

Noronha e Maranhão. 

Excetuando-se São Paulo que nao fazia parte 

desta anãlise, todos os Estados da Região Sudeste fo

ram indicados como local de nascimento, salientando -

-se o Estado de Minas Gerais que teve uma participa -

çao muito grande no total de doentes internados. Os 

dados do censo de 1970 5 mostram também este Estado co 

mo o primeiro no fluxo migratõrio para o Estado de 

São Paulo. O grande numero de mineiros ocupando os 

leitos hospitalares dos Hospitais estudados, sugere 

que aquele fluxo e feito, em parte, por pessoas jã dQ 

entes e que vêm ã procura de assistência medica, dan-
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do como residência o endereço de parentes ou amigos 

jã radicados em São Paulo. Outra suposição seria a 

de que, individues, apõs algum tempo de permanência 

em São Paulo, vem a adoecer devido aos impactos causa 

dos pela nova situação de vida. 

O numero reduzido de internados naturais da Re 

gião Sul, pode indicar condições de vida mais favorã-

veis para as populações que vivem nos Estados desta 

Região, e que portanto, nao teriam necessidade de 

sair ã procura de assistência medica ou de nelhores 

mercados de trabalho, ou ainda, que aqueles que mi

gram, estariam menos sujeitos a adoecer de tuberculo

se. 

TDIPO DE PERMANENCIA NO ESTADO DE SAO PAULO 

Para analisar o tempo de permanência no Estado 

de São Paulo, foi estudada a distribuição dos 196 do

entes naturais de outros Estados (Tabela 7), e dos 8 

do Exterior, o que abrange 204 doentes, representando 

47 ,3;; da população de estudo e com porcentagens bem s~ 

melhantes quanto ã condiçao de internação 166 (47 ,6':) en

tre os internados pela primeiro vez e 38 (46 ,3%) entre os 

reinternados. 
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Na Tabela 8 sao apresentados os dados quanto 

aotempo em que esses doentes se encontravam no Estado 

de São Paulo. 

A permanência em São Paulo de 20 anos e mais 

foi informada pelo maior numero de internados, 57 

(28,0%), sendo que 42 (25,3%) pertenciam ao grupo de 

internados pela primeira vez e 15 (39,5%) ao grupo de 

reinternados. No per1odo de 1 a 20 anos e mais, a pe~ 

manência de 10-15 anos, foi referida pelo menor nume

ro de internados 18 (8,8%), sendo que 16 (9,6%) entre 

os internados pela primeira vez e 2 (5,3%) entre rein 

ternados. 

O per1odo de menos de 1 ano, foi referido por 

apenas 15 doentes (7,3%). Interessante observar que 

este periodo não foi mencionado por nenhum paciente 

reinternado, o que pode sugerir que aqueles que in

formaram, sejam casos de tuberculose importada de ou

tros Estados (todo6 o6 e6t~angei~o6 inSo~ma~am e6ta

~em no Bna6il em penZodo acima de 5 ano6) ou que, de

vido ã falta de recursos para sobreviver na cidade 

grande, tenham tido maior probabilidade de adoecer 

vindo a ter a sua primeira internação, nos primeiros 

tempos de sua permanência em São Paulo. 



TABELA 8 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES NATURAIS DE OUTROS ESTADOS E DO EXTERIOR, 
SEGUNDO O TEMPO DE PERMANtNCIA EM SAO PAULO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 
INTERN. I la. VEZ I REINTERN. I TOTAL 

TE~1PO EM 
S)\0 PAULO 

I 
n9 % I n9 C/ I n9 % ,, 

-6 m 8 4,8 - - 8 3,9 

6m 1 a 7 4 '2 - - 7 3,4 

1 a I 5 a 38 22,9 2 5 '3 I 40 1 9 '6 

5a 10 a 34 20,5 1 2 31 , 5 I 46 22,6 

lOa 1 5 a 1 6 9 '6 2 5 '3 18 8,8 

15a 20 a 21 1 2 , 7 7 1 8, 4 28 1 3 '7 

20a e + 42 2 5 , 3 1 5 3 9 , 5 I 57 28,0 

TOTAL 1 6 6 1 o o , o 38 1 o o 'o 204 1 o o 'o 

w 
<.0 
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TH!PO DE INTERNAÇÃO 

A See~eta~~a de E6tado da Saúde de São Pau{o , 

divulgou em 1970, Norma Têcnica 78 onde são feitas con 

siderações sobre o tratamento da tuberculose, realiza 

no no Hospital e no Ambulatório, e estabelece que qu~n 

do indicada a internação, esta deverã ser mantida atê 

a negat~vação do e6ea~~o. em periodo que varia de 3 a 

6 meses. 

Este era o critério que vigorava por ocasião 

da realização deste trabalho e na Tabela 9 ê mostrada 

a distribuição da população em estudo, quanto ao tem

po em que se encontrava internada. 

Na anãlise isolada por periodos, o maior nume

ro de internados se concentra entre o 19 e 29 mes in

completos, quando sao encontrados 177 (27,2%) doente~ 

Hã menos de 1 mes atê o 49 mes incompleto observa- se 

o maior contingente de internados 356 (82,6%). Do 49 

mes em diante as porcentagens caem gradativamente, fa 

to que ocorre para ambos os grupos segundo a condição 

de internação, mostrando porêm queda um pouco mais ni 

tida entre os internados pela primeira vez. 



TABELA 9 - DlSTRIBU!ÇAO DOS DOENTES, SEGUNDO O TEMPO E CONDIÇAO DE lNTERNAÇAO. 

COND. DE 

TE~1P O DE INTERN. la. VEZ REJNTERN. TOTAL 
INTERN. 
(MESES) n9 % n9 % n9 % 

1 86 24,6 21 2 5 • 6 107 24,8 

1 2 99 28,4 18 22,0 11 7 27,2 

2 3 63 1 8. 1 1 2 1 4 '6 75 1 7. 4 

3 4 46 1 3 , 2 1 1 1 3 '4 57 1 3. 2 

4 5 28 8,0 9 11. o 47 8,6 

5 6 1 3 3. 7 5 6 ' 1 1 8 4,2 

6 9 1 3 3,7 4 4,9 1 7 3,9 

9 ' 1 2 e + 1 0,3 2 2_,4 3 o' 7 

TOTAL 349 100,0 82 100,0 431 1 00 , o 
-~-- - - -··~ -

_, 
~ 
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Trabalhos realizados em Hospitais especializa

dos, mostram a evolução ocorrida quanto ao tempo me

dio em que o doente de tuberculose se mantinha inter

nado. 

MARTINS 54 , verificanto as altas dadas em Hos

pitais destinados ao tratamento da tuberculose no Bra 

sil, no período de 1952 a 1959, verificou um tempo m~ 

diode permanência de 258 dias para as altas a pedido, 

indisciplina ou abandono e de 358 dias para as altas 

por cura, transferência e outros motivos. 

POPPE DE FIGUEIRED0 28 , ao fazer a avaliação do 

rendimento das unidades hospitalares em todo o Brasil 

em 1967, concluiu que as mêdias de permanência eram 

de 5 a 9 meses, aproximadamente, com algumas variações 

regionais. 

Na população de anãlise a queda gradativa de ~n 

ternados apõs o 29 mes e o fato de apenas 20 (4,6%)do

entes encontrarem-se internados apõs o 69 mes, mostram 

uma observância das recomendações preconizadas quanto 

ao tempo de manutenção do tratamento em regime hospit~ 

lar. Os dados encontrados, sugerem uma preocupação da 

direção dos Hospitais estudados, em diminuir o tempo 

de internação dos doentes, para posterior 

em regime ambulatorial. 

tratamento 
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INSTITUIÇÃO QUE ENC~liNHOU PARA INTERNAÇÃO 

JANNUZI 42 em 1974, analisando o panamora da tu

berculose no INPS declara que dos provãveis 500 nil 

tuberculosos existentes no Brasil, pelo meno 170 mil 

sao previdenciãrios e destes, cerca de 100 mil estão 

sob controle; que a mesma Instituição movimenta cerca 

de 22 mil leitos para tuberculosos em 100 Hospitais 

prõprios ou contratados e que dos pacientes que se a-

presentam para inicio de tratamento, 70% são casos 

portadores de formas avançadas da doença. Esta situa

ção, aliada ao fato de que os quatro Hospitais estuda 

dos mantem convênios com Entidades previdenciãrias 

explica a quase totalidade de segurados (90,7%) entre 

os doentes internados, como pode ser observado na Ta

bela 10. 

Foram incluidos no grupo de previ denci ãri os 

nao so os doentes encaminhados pelo INPS, mas tambê~, 

aqueles que referiram encaminhamento pelo Fundo de As 

sistência ao Trabalhador Rural {FUNRURAL) Serviço So

cial da Indústria (SESI) ou Convênios, tanto na cate

goria de associados como dependentes. 



TABELA 10 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES SEGUNDO O ENCAMINHAMENTO 
E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 
INTERN. la. VEZ REI NTERN. 

QUEM ENCAM. 
n9 % n9 % 

PREVIDtNCIA 325 9 3' 1 66 80,5 

HOSPITAIS GERAIS 5 1 '4 3 3' 7 
SANTAS CASAS 

UNIDADE SANITARIA 8 2' 3 6 7,3 

OUTROS 1 1 3' 2 7 8,5 

TOTAL L 349 100,0 82 1 o o 'o 
-- ---- ----- --- - - - ----

TOTAL 

n9 % 

391 90,7 

8 1 '9 

14 3 '2 

1 8 4,2 

431 100,0 

.,. .,. 
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Do total de 391 (90,7%) previdenciãrios inter

nados, 325 (93,1%) pertenciam ao grupo de internados 

pela primeira vez e 66 (80,5%) ao grupo de reinterna

dos. 

Embora os 8 doentes (1 ,9%) encaminhados por 

Hospitais e Santas Casas não tenham referido os Insti 

tutos de Previdência como entidades encaminhadoras,pQ 

demos supor que alguns deles também sejam previdenci~ 

rios devido aos Convênios existentes entre aquelas En 

ti dades. 

As Unidades Sanitãrias aparecem com baixa por

centagem de encaminhamentos para internação nos Hospl 

tais estudados: 14 (3,2%). 

Sabendo-se que a Secretaria de Estado da Sa~de 

de São Paulo possui Hospitais especializados para in

ternação de tuberculosos e com boa disponibilidade de 

leitos, provavelmente as Unidades Sanitárias estarão 

dando preferência ã rede hospitalar oficial para o in 

ternamente dos doentes inscritos nos seus Serviços de 

Tuberculose. 

No item Out~o~, aparecem 18 doentes (4,2%) que 

foram internados a pedido de amigos, familiares, medi 

cos, do prõprio paciente e mesmo por solicitação de 

políticos (prefeitos, vereadores). 
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Entre os internados pela primeira vez, 24 doen 

tes, (6,9%) foram encaminhados por Hospitais, Santas 

Casas, Unidades Sanitãrias e Outros, enquanto que en-

tre os reinternados, estes encaminhamentos em numero 

de 16, representaram 19,5%. Pesquisando o local de in 

ternação anterior neste ultimo grupo, foi observado 

que 8 doentes (50,0%) jã tinham sido internados em al 

gum dos Hospitais trabalhados, ãs vezes mais de uma 

vez; 3 (18,8%} tinham si do internados em outros hosp.:!_ 

tais de Campos do Jordão ou São Jose dos Campos e ap~ 

nas 5 (31,2%}, em hospitais da rede oficial ou outros, 

localizados Vale do Para1ba. A .-na o no expen enci a an-

terior dos 11 primeiros doentes pode explicar a pred~ 

minância dos reinternados sobre os internados pela 

primeira vez, encaminhados aos hospitais estudados por 

outras vias que não a Previdência. 

2 - ANÃ LI SE DO FORNUL'\RI O 

PERGUNTAS INTRODUT6RIAS 

Inúmeros trabalhos mostram a influência dos fa 

tores psicolõgicos e emocionais no doente tuberculoso. 

SIMPSON 81 e WITTKOWER 92 , fazem considerações detalha-

das sobre o assunto e concluem que a estabilidade das 
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emoçoes é muito importante para que o paciente compr~ 

enda sua doença, aceite o tratamento sem violentar 

sua personalidade e possa retornar ã comunidade como 

adulto amadurecido, responsavel e produtivo. VIJIL 89 

comenta com muita propriedade, a contribuição que as 

ciências sociais proporcionam na quimioterapia e qui

mioprofilaxia, como medidas de saude publica na luta 

contra a tuberculose. 

Segundo o autor, para evitar comportamentos in 

desejãveis, hesitantes ou inconsistentes devem ser le 

vados em conta alguns fatores, tais como: crenças bãs~ 

cas existenciais,reconhecimento dos sintomas da tuber 

culose, concepções sobre sua causa, definição cultural 

dos métodos de tratamento, porem acimade tudo estã a 

necessidade de considerar cada paciente como um indi

v1duo com uma personalidade prõpria, sofrendo influên 

cias de todo um contexto social. 

DOCKHORN 24 FORDHAM 31 , nos seus artigos, nao so 

tecem considerações, como ilustram com vãrios exemplo~ 

casos nos quais os fatores emocionais e psicológicos 

tiveram uma influência positiva ou negativa nos cursos 

do diagnõstico e/ou tratamento da tuberculose. 
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PERSONALITY, STREES and TUBERCULOSIS 84 , um li

v r o e di ta do por S PAR E R , professo r de P s i qui a t r i a e t1.!:_ 

dicina Preventiva da Universidade de Tennessee, con -

tem artigos extremamente interessantes e valiosos so

bre o assunto, onde são apresentadas considerações, e 

xemplos, pesquisas, recomendações e programas sobre 

tuberculose, abordando o problema nos seus vãrios as

pectos psicológicos. 

Entre as inúmeras recomendações apresentadas oos 

vãrios trabalhos citados, uma e constante na grande 

maioria deles. Trata-se da importância do primeiro em 

tato dos doentes com o pessoal da equipe de saude. 

COBURN 21 acha que "devemO!.> teJt têcn-<-ca~.> pa!ta S:_O 

nheceJt o-6 p!tob.te.ma-6 do-1> pac-<-e•tte-6 e 6-tex-<-b-<-.t-<-dade pa!ta 

entend~-.to-1>''. e prossegue "a me.tho!t têcn-<-ca que o-1> p-6~ 

qu-<-atJta-6 t~m a o6eJteceJt pa!ta o-6 que tem -1>ob -~>ua Jte-l>pon 

-~>ab-<-.tldade a a-~>-~>-<--~>t~ncla ao doente tubeJtcu.to-bo é mu~

to -~>lmp.te-1>, em pa.tavJta-6: coft6egul!t que o paciente 6a.te 

de -~>l me6mo". 

FORDHAM 31 , jã anteriorment citado, afirma ''Mul

to6 paclente6 6~o admlt-<-do~ no-1> -6anat6Jtloa pa!ta tubeJt-
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~uloaoa, em um eatado de g~ande ap~eena~o''. E recome~ 

da ''o pa~iente deve ae~ inatigado a po~ aeua p~oble -

maa pa~a 6o~a''. (To talk hia t~oublea out .. . ) 

Muitas vezes, devido ao acumulo de serviço ou 

ao desconhecimento das necessidades psicolÕgicas dos 

indiv1duos, os profissionais responsãveis pelo doente, 

não dão a devida atenção a este aspecto do problema 

Este comportamento pode afetar mais profundamente o 

doente tuberculoso recém-admitido nos Hospitais. De 

um modo geral, ele sente-se rejeitado pela fam1lia e 

pela sociedade, afetado no seu ''atatua'' sõcio-econ~mi 

co, apreensivo quanto ã adaptação ao novo regime que 

lhe foi imposto e cheio de duvidas quanto ao prognos

tico futuro. Se não encontrar uma acolhida satisfatõ-

ria da parte da equipe de saúde, vai procurar entre 

os doentes mais antigos, a segurança e as informações 

desejadas. E estas, muitas vezes poderão chegar de mo 

do distorcido ou não satisfatõrio. 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho 

sõmente poderia ser alcançado pela interação com o 

prõprio doente, procurou-se fazer com que este proce~ 

so se desenvolvesse da maneira mais informal e descon 
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traída possível. Assim, as primeiras perguntas do for 

mulãrio foram feitas visando dar oportunidades ao do

ente de falar sobre fatos que antecederam ã sua doen

ça, para então chegar ãs informações desejadas quanto 

ao conhecimento que ele possuía sobre tuberculose. 

Quando solicitados a contar como souberam que 

estavam doentes, se tinham sintomatologia, hã quanto 

tempo e o que sentiam, foi percebida a necessidade 

que o doente tem de falar sobre si mesmo e como isto 

é importante para ele. Com raras exceçoes, (casos que 

posteriormente foram indicados como ''doente6 dl6Zcel6'' 

pelo pessoal dos Hospitais), os internados contaram 

com grande riqueza de detalhes as ocorrências que os 

levaram ã internação. 

E importante ressaltar que para os reinterna -

dos estas perguntas se referiam ã primeira internação. 

PERGUNTA 1. "Como o Mt. (a) <~oube que e<~:tava :tubettcuto 

J.>o?u 

Por se tratar de pergunta aberta, os motivos 

que teriam levado o doente a procurar assistência mé

dica e que redundaram em um diagnóstico de tuberculo

se, foram agrupados e distribuídos conforme mostra a 

Tabela 11. 



TABELA 11 - DISTRIGUIÇAO DOS DOENTES SEGUNDO O MOTIVO QUE OS LEVOU 
A UM DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 
INTERN. I la. VEZ I REINTERN. I TOTAL 

MOTIVO DO 
DIAGNOSTICO I n9 % I n9 % I n9 % --
SINT. SUG. DE TUBERC. 2 41 69,0 67 81 , 7 308 71 , 4 

EX. P/ FINS LEGAIS 42 1 2, o 1 o 1 2, 2 52 1 2 , l 

TRAT9 INICIAL OUTRAS PNEUMOP. 36 1 o '3 4 4,9 40 9' 3 

OUTROS SINT. TRAT9 OUTRAS 24 6 '9 1 1 '2 25 5,8 DOENÇAS 

AMIGOS 
ORIENT. ESPECIALISTAS, FAM., I 2 o '6 - - I 2 o '5 

"CURIOSIDADE" I l 0,3 - - I 1 o '2 

CONTR. POR SER COMUN. 3 0,9 - - 3 o' 7 

TOTAL 349 100,0 82 100,0 431 100,0 

"' ~ 
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A maioria dos doentes, 308 (71,4%), soube que 

estava com tuberculose por ter procurado assistência m~ 

dica devido aos sintomas sugestivos. Foram inclufdos 

neste item, 14 doentes que revelaram ter tido um diag

nostico ou iniciado tratamento, não seguiram as reco

mendações medicas e com o agravamento dos sintomas,su~ 

meteram-se a novos exames e foram encaminhados para i~ 

ternação. Entre os reinternados a procura a assistên -

cia medica foi maior (81 ,7%) do que entre os interna

dos pela primeira vez (69,0~). 

Os 123 restantes (28,6%) o fizeram por outros 

motivos, assim distribufdos: 52 (12,1%) submeteram- se 

a exames para fins legais (carteira de saude, carteira 

de trabalho, para servir o exercito, a mandado da fir

ma, etc ... ); 40 (9,3%) iniciaram tratamento de outras 

afecções pulmonares como pneumonia, bronquite, derrame 

pleural e devido ao agravamento dos sintomas ou a ·~e

calda'' apõs um perfodo de melhora, foram encaminhados 

para exames diagnosticos da tuberculose; 25 (5,8%) es

tavam em tratamento de outras doenças tais como: diab~ 

tes, cardiopatias, reumatismo, coluna,anemia; 2 (0,5%) 

foram orientados a procurar serviço especializado, 1 

pela medica do planejamento familiar e 1 pela patroa 

1 (0,2%) devido ã ''cu~loaldade'' sobre o seu estado de 
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de saude e dos 3 (0,7%) cumunicantes, 2 tinham tido 

contato recente com familiares e 1 fazia controle re

gularmente devido a contato anterior com pessoa doen

te. 

Vãrias pesquisas mostram a importância de exa

mes diagn6sticos, em grupos de sintomãticos sugesti

vos, para descobrir os doentes em uma comunidade. 

BANERJI e ANDERSON 9 entrevistaram uma amostra 

de aproximadamente 2.000 pessoas (doentes de tubercu

iose e sadios) em 36 vilas e cidades do Distrito de 

Tumkur, 1ndia do Sul, com o objetivo de verificar 

quantas apresentavam sintomas sugestivos da doença. ~ 

proximadamente 70% dos casos confirmados bacteriolÕg~ 

camente referiram, pelo menos, um sintoma 

de tuberculose. 

sugestivo 

MEYERS e col~ 6 estudaram o rendimento de va

rias metodos de detecção de casos, em programas dese~ 

volvidos no Canadã (Saskatchvan - 1960-1969 e Ontario 

1967-1968), Checoslovakia (Kolin-1961-1969) e Pa1ses 

Baixos (todo o pa1s- 1951-1965). Verificaram, que em 

bora os programas fossem desenvolvidos com algumas di 

ferenças nas ãreas dos pa1ses estudados, 50 a 60% dos 
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pacientes bacil1feros foram descobertos pela busca pa~ 

siva ou seja, pela própria iniciativa do paciente que 

procura assistência médica nas cl1nicas de tuberculose 

ou que é encaminhado a esses Serviços por outros médi

cos devido ãs queixas sugestivas da doença. 

SAKAMOT0 76 , fazendo uma avaliação da eficiência 

dos vãrios métodos utilizados para a descoberta de ca

sos, no Japão, conclui que somente cerca de 30% dos no 

vos casos de pacientes registrados são detectados por 

outros motivos. A maioria restante é descoberta por 

procura voluntãria de assistência médica, pelos sinto

mas que a aflige. 

A confirmação diagnõstica em 71,4% dos sintomã

ticos sugestivos na população de anãlise é bastante se 

melhanteaos dados apresentados nos trabalhos citados , 

diferindo um pouco da pesquisa de ALLAN e col. 2 , que em 

Hong Kong, encontraram entre os pacientes recém- diag

nosticados, 86,0% que se apresentaram para tratamento 

ou investigação devido a sintomassugestivos. 

Visto que a maioria dos casos ativos de tubercu 

lose apresenta uma caracter1stica comum, ou seja, de-
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senvolve sintomas que sugerem a presença da doença e 

que motiva as pessoas a procurar auxílio médico , e 

prioritariamente, a este grupo que as medidas diagnõstj_ 

cas devem ser oferecidas. E estas tem que ser escolhi

das entre aquelas que se mostram mais eficazes, mais 

facilmente aceitãveis e mais rentãveis. ARANTES 5 assi

nala "a queat~o da eacolha ent~e eate ou aquele m~todo 

de buaca de caaoa de tube~culoae pulmona~. n~o deve ae 

ate~ apenaa ao con6~onto ent~e oa m~~ltoa ~elatluoa de 

cada p~oceaaa; na ve~dade ~ p~eclao eatabelece~ p~lo~~ 

dadea, daa quala a p~imei~a lnqueaticnavelme•rte, e 

colll>lituZda pelo-1 doe.ntea bad.lZ:íe~oa e a .;egunda pe

loa parie•1tea aintom~tico.; ai11da n~o bacill6e~oa, dr6 

Q11ala ce~tamente afquna vi~ao a a~-lo ... • 

r importante lembrar no entanto, que a identifi 

caçao dos casos de tuberculose nao e um fim em si mes

ma e sim um meio para um fim que é tratar corretamen

te o paciente diagnosticado. E para que todo esse pro

cesso seja bem sucedido é necessãrio que se ofereça um 

bom serviço medico, que conte com a confiança da popu

lação, que seja facilmente accessível, eficiente e ori 

entado para as necessidades consultantes. 
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PERGUNTA 2 - " O I.>Jt. (a) ~.>ent-<.a alguma c.o-<.!.>a ante'-> de 

~.>abeJt que e~.>tava doente?" 

a) c.al.>o 1.>-<.m - o que '->en.:t-<.a? 

b) h~ quanto .:tempo? 

De modo geral, quando se trabalha com população 

de doentes com tuberculose, o termo sintomático signi

fica o indivíduo que apresenta sintomas respiratõrios 

ou outros que sugerem a presença da doença. Operacion~ 

mente o termo sintomático respiratõrio é usado para c~ 

racterizar indivíduos, que apresentam tosse ou expect~ 

ração hã mais de 3 semanas,constituíndo o grupo prior! 

tãrio para a busca de casos, no desenvolvimento de um 

programa. 

Neste trabalho, visto a indagação sobre ~ sens~ 

çao de sintomas referir-se a uma sintomatologia geral, 

foi aplicado o termo sintomático a todos os doentes 

que responderam afirmativamente aquela pergunta. 

A distribuição dos pacientes quanto a presença 

ou nao de sintomatologia é mostrada na Tabela 12. 



TABELA 12- DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES,SEGUNDO A SENSAÇAO DE SINTOMAS 
E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 
INTERN. 

SENS. DE 
SI NT. 

SIM 

NAO 

TOTAL 

la. VEZ 

nQ % 

31 2 89,4 

37 10,6 

349 lo o , o 

REINTERN. TOTAL 

n9 % nQ % 

67 81 , 7 379 87,9 

1 5 1 8, 3 52 1 2 , 1 

82 100,0 431 lo o , o 

'-" .._, 
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A maioria dos doentes internados informou sen

tir alguma coisa antes de saber que estava com tubercu 

lose. Assim, 379 (87,9%) fizeram referência a alguma 

sintomatologia, com pouca variação entre o grupo de in 

ternados pela primeira vez, 312 (89,4%) e o grupo de 

reinternados, 67 (81,7%). 

Negaram a presença de qualquer sintomatologia , 

52 doentes (12,1%) com uma leve predominãncia dos rein 

ternados 15 (18,3%),sobre os internados pela primeira 

vez 37 (10,6%). Jã que a presença de sintomas se refe

ria a queixas gerais, foi verificado quantos dos paci

entes sintomãticos tinham feito referências apenas a

quelas queixas, sem associã-las a algum sintoma suges

tivo de tuberculose. Foi observado que apenas 3 (0,8%) 

internados pela primeira vez, deixaram de fazer refe -

rência a algum dos sintomas sugestivos de tuberculo

se pulmonar, atendo-se apenas a sintomas gerais e que 

foram os seguintes: insônia (1); dor nas pernas (1) e 

"loucura da cabeça" (1). 

Embora neste trabalho a insônia tenha sido con

siderada como um sintoma não sugestivo, ê interessante 

apontar que BHATIA 11 , apresentando o programa de tuber 



59 

culose desenvolvido no distrito de Amristar na Tndia, 

considerou a insônia como um dos sintomas sugestivos, 

devido ao grande numero de pacientes que a mencionou, 

ou seja, 51 ,0% do to ta 1 de 1. 050 pacientes estudados. 

Procurando verificar se a percepçao de sinto -

mas teria influido sobre os motivos que levaram os d~ 

entes a um diagnõstico da tuberculose, foi elaborada 

a Tabela 13. 

Entre os 379 doentes que referiram sintomatol~ 

gia, 293 (77,3%) procuraram assist~ncia m~dica e fo-

-ram informados que estavam tuberculosos devido a pre-

sença de sintomas sugestivos, e porcentagem maior e 

observada entre os reinternados 63 (94,0%) do que en-

tre os internados pela primeira vez,230 (73,8%). Os 

demais, 86 (22,7%) mesmo percebendo algum sintoma, a-

presentaram-se ã consulta m~dica por outros motivos 

que não a sintomatologia sugestiva, embora esta esti-

vesse presente na maioria dos casos, conforme relato 

do capitulo anterior. 

Outros autores apresentam situações semelhan -

tes. Na pesquisa de HONG KONG 7 jã citada, al~m dos 

86% dos pacientes que s~ apresentaram ã consulta m~di 

ca devido ã sintomatologia sugestiva de tuberculose , 



TABELA 13- DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES,SEGUNDO A PERCEPÇAO DOS SINTOMAS, MOTIVO 
QUE OS LEVOU AO DIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

-

- PERCEPÇAO DE SINT. 

~ SIM SUB NM SUB 
INTERN. 

la. VEZ REINTERN. la. VEZ REINTERN. 
OTIVO -~ TOTAL TOTAL 

O DIAGN. nQ % nQ % nQ % n9 % nQ % nQ % 

INT. SUGEST. 230 73,8 63 94,0 293 77,3 11 29,7 4 26,7 15 28,8 

X.P/ FINS LEGAIS 31 9,9 4 6,0 35 9,2 11 29,7 6 40,0 17 32,7 

RATQ INICIAL DE OUTRAS 
NEUMOP. S/ MELHORA 31 9,9 - - 31 8,2 5 13,5 ~ 26,7 9 17,3 

UTROS SINT. TRATQ 
UTRAS DOENÇAS 18 5,8 - - 18 4,7 6 16,2 1 6,6 7 13,5 

RIENT. ESPECIALISTAS, 
At~., AMIGOS 1 0,3 - - 1 0,3 1 2,7 - - 1 1 '9 

CURIOSIDADE" 1 0,3 - - 1 0,3 - - - - - -
ONTR. POR SER COMUN. - - - - - - 3 8,2 - - 3 5,8 

OTAL 312 100,0 67 100,0 I 379 100,0 37 100,0 15 100,0 52 100,0 

TOTAL 

nQ 

308 

52 

40 

25 

2 

1 

3 

431 

% 

71 ,4 

12' 1 

9,3 

5,8 

0,5 

0,2 

0,7 

100 ,o 

O'> 
C> 
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os autores observaram que 14% se apresentaram por ou 

tras razões, e entre estes 49% admitiram a 

de sintomas relacionados com a doença. 

presença 

ARCINJEGAS e col. 7 , em 1976, observaram que dos 

28 casos diagnosticados, nos Serviços de Saude do De

partamento de Risaralda, Colombia, 75% compareceram ao 

serviçode saúde devido a sintomas respirat6rios, defi" 

nidos pelos autores como: tosse, expectoração ou hemo~ 

tise e 25% tomaram aquela decisão por outros motivos , 

mesmo admitindo a presença de sintomas. 

Embora seja bastante significativo o grupo de 

sintomaticos sugestivos que descobrem serem tuberculo

sos devido a esses sintomas, não pode ser menosprezado 

o grupo de sintomaticos que não relacionam seus sinto

mas com a tuberculose pois muitos deles poderão estar 

disseminando a doença, até que outro motivo os leva a 

procura de assistência médica. 

Na população sintomãtica, chama a atençao o fato 

de 31 doentes (8,2%) terem tomado conhecimento da doen 

ça por não apresentarem melhora no tratamento de outras 

afecções pulmonares, principalmente ''pneumonia'', duran

te perfodos que variaram de 6 dias a 4 meses, mesmo na 
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presença de sintomas sugestivos. Com as simplificações 

ocorridas no atendimento da tuberculose, o especialis

ta e os Dispensário especializados deixaram de ser uma 

necessidade. O doente, preocupado com sintomas pulmon~ 

res, ira necessariamente recorrer ã consulta com o me

dico que se encontra nos Serviços de Saude e este pro

fissional devera ter um bom preparo para utilizar apr~ 

priadamente os recursos postos ã sua disposição. 

No grupo de não sintomáticos, ocorreu um fato 

curioso. Embora negando a existência de qualquer sin

toma, 15 doentes (28,8%) deram como causa da procura 

de assistência mêdica, a presença de sintomas sugesti

vos. Algumas das causas mencionadas foram: resfriado 

forte que não sarava, escarro hemoptõico, fraqueza,dor 

do lado, febre, pontada aguda nas costas, etc. e ainda 

3 doentes, todos internados pela primeira vez, que de

clararam que haviam sido diagnosticados tuberculosos , 

não fizeram tratamento correto e ''pioraram''. Ora, esta 

''piora'' sã poderia ser identificada por meio de um a

gravamento da sintomatologia e que não foi reconhecida 

como sensaçao de sintomas. Seriam necessários estudos 

sociolÕgicos ou psicolÕgicos bastante apurados para e~ 

plicar este fato, ja que o ocorrido esta intimamente li 

gado a crenças e sentimentos inteiramente subjetivos 
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Assim a interpretação de sintomas para o individuo re 

feria-se ã sua interpretação própria e não ãquela vã

lida para as interpretações mêdicas da doença. HOCH

BAUM 3~ no seu estudo sócio-psicológico da participa

ção do publico em programas de descoberta de casos de 

tuberculose, discute estes aspectos com muita propri~ 

dade trazendo subsTdios gerais para a interpretação 

de condutas como aquelas referidas acima. 

r perfeitamente compreensTvel o fato de que 37 

doentes (71 ,2%) tenham tomado conhecimento de sua do

ença por outros motivos, jã que não havia percepçao 

de sintomas. Mais um vez chama a atenção do ocorrido 

com 9 doentes (17,3%) que descobriram estarem tuberc~ 

losos após tratamento inicial de outras afecções pul

monares. Destes, 5 (13,5%) eram internados pela pri

meira vez e 4 (26,7%) eram reinternados e cujo di~nÕ! 

tico foi feito em êpocas anteriores, deixando a im

pressão de que esta situação vem ocorrendo com certa 

frequ~ncia e evidenciando mais uma vez a necessidade 

de maiores cuidados nos exames diagnósticos da Tuber

culose. 
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Para analisar a ocorrência dos sintomas entre 

os doentes sintomãticos foi feito um agrupamento dos 

sintomas sugestivos e não sugestivos da tuberculose, 

São considerados sintomas sugestivos, os que 

podem estar relacionados a tuberculose, embora nem 

sempre espec1ficos da mesma. 

Na relação apresentada na Tabela 14, foram con 

siderados todos os sintomas mencionados pelos doentes, 

razão pela qual os totais não correspondem ao numero 

de sintomaticos, A porcentagem foi calculada sobre o 

total geral de sintomãticos (379) e sobre os totais 

dos mesmos em cada condição de internação ( 312 e 67, 

respectivamente). 

Quase a metade dos internados, 186 (49,1%), r~ 

feriu tosse associada a outro sintoma. Isto ocorreu 

com 158 doentes (50,6%) entre os internados pela pri

meira vez e 28 (41 ,8%) entre os reinternados. SÕ tos

se foi informada por 11 deles (2,9%) todos internados 

pela primeira vez, Canseira, desanimo e fraqueza fo

ram mencionadaspor ambos os grupos segundo a condição 



TABELA 14 - SINTOMAS E SINAIS REFERIDOS PELOS DOENTES SINTOM~TICOS, 

SEGUNDO CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ . la. VEZ REINTERN . TOTAL 
s 

n9 ;~ ( * ) n9 % ( *) n9 % 1.*1 

SiJ TOSSE 1 1 3' 5 - - 11 2 '9 
TOSSE ASSOCIADA A OUTROS 158 50,6 28 41 '8 1 86 4 9 '1 
SINT. 
FEGRE 1 1 4 36,5 25 3 7 '3 139 36,7 
DORES TORAXICAS 94 3 o ' 1 16 23,9 11 o 29,0 
I NAPETtNCIA 64 20,5 1 2 1 7 '9 76 2 o '1 
EMAGRECIMENTO 36 ll ' 5 1 1 16 '4 47 1 2 '4 
ESCARRO (HEMOPTOICO OU NAO) 46 1 4 '7 1 3 1 9 '4 59 1 5 '6 
SINTOMA DE GRIPE 42 1 3 '5 3 4' 5 45 1 l ' 9 
SUORES NOTURNOS 30 9 '6 8 l 1 ' 9 38 lo' o 
HEMOPTISE 6 1 ' 9 2 3 'o 8 2 ' 1 
CANSEIRA, DESÃNIMO,FRAQUEZA 123 4 1 'o 34 50,7 1 6 2 4 2 '7 
OUTROS (NAO SUGESTIVOS) 109 34,9 22 32,8 1 31 34,6 

TOTAL 838 174 1 o 1 2 
--

*Porcentagens tiradas sobre os totais de sintomãticos. 

O'> 

"' 
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de internação, em porcentagens bem semelhantes, exce

to sintomas de gripe que foi mencionada por 42 (13,5%) 

de internados pela primeira vez e por apenas 3 (4,5%) 

de reinternados. 

A hemoptise aparece com uma frequência bastan

te baixa em ambos os grupos 6 (1,9%) e 2 (3,0%). No i 

tem ''outros'', aparecem os sintomas gerais, quer te

nham sido mencionados isolados ou associados a sinto

mas sugestivos da tuberculose 131 (34,6%). 

o numero medio de sintomas referidos por todos 

os sintom~ticos foi de 2,7~ e bastante semelhantes en 

tre os internados pela primeira vez (2,7%) e entre os 

reinternados ~.6%). 

BANERJI e ANDERSEN 9 consideram como sintomas 

mais sugestivos de tuberculose, a tosse, febre, dores 

toraxicas, fraqueza geral e hemoptise. 

Analisando as pesquisas de autores que aprese~ 

tam dados referentes a essa relação, foi elaborada a 

Tabela 15, a fim de comparar seus resultados com os 

deste trabalho. 



TABELA 15 - CINCO DOS PRINCIPAIS SINTOMAS SUGESTIVOS REFERIDOS POR DOENTES 
DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE PULMONAR, RELATADOS POR ALGUNS 
AUTORES. 

SINTOMAS SUGESTIVOS REFERIDOS 

TOSSE DORES FEBRE FRAQUEZA HEMOPT!SE 
AUTORES TORAX!CAS 

BANERJI, D. e 
ANDERSEN, S. 9 

Tndia, 1963 6 9, 4% l 9 '4% 33,3% 45,0% ll , l% 

BHATIA, J.L. 11 

Tndia, 1972 96,5~s 7 9 , l % 87,9% 9 5 , l% l 9 , 3% 

ALLAN, W. G. L. et col.2 

Hong Kong, 1979 9 6, 0% 34,0% 36,0% 36,0% 56, o% 

BELLUOMINI, M. 

São Paul o, 1977 52,6% 29 , 0% 36,7% 42,7% 2 , l% 

"' ..._, 
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Essa tabela mostra, que os sintomas nao se apr~ 

sentam de modo uniforme, nem mesmo dentro do proprio 

pa1s, como é o caso das duas pesquisas na !ndia, onde 

os dados obtidos em 1962 diferem bastante dos obtidos 

em 1967. Na pesquisa de HONG KONG 2 os autores chamam a 

atenção para o fato de que embora 56% dos pacientes te 

nham mencionado a hemoptise como um dos sintomas pre

sentes, apenas 27% submeteu-se a uma primeira consulta 

médica devido a esta ocorrência, sendo que 5% deles in 

formaram ter tolerado este sintoma por mais de 6 meses, 

antes de procurarem assistência médica. 

Outros autores, como BAAS e col. 8 pesquisaram a 

presença de sintomas no momento do diagnõstico entre 

os casos de tuberculose pulmonar descobertos em 3 anos 

sucessivos (1973-1975) na Holanda, dividindo-os em 3 

grupos: 75% que referiram tosse com ou sem outros sin

to~as, 18% com outros sintomas sugestivos e 7% sem sin 

tomãs. 

Estudando uma população semelhante e adotando a 

mesma divisão acima mencionada, BLAHA e col.12 aprese~ 

tam dados obtidos na Baviera (1974-1976): 67% com tos

se somente ou associada a outro sintoma; 16% com outros 
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sintomas exceto a tosse e 17% sem sintomas. 

Fica evidente que embora com algumas variações, 

a tosse é o sintoma que se apresenta com maior frequ~n 

cia entre os indivíduos bacteriologicamente positivos. 

Nestas circunstâncias, as atividades para a identifica 

ção dos doentes na comunidade, deverão concentra-senos 

sintomãticos sugestivos , que procuram assistencia 

medica devido aos sintomas que os afligem e prioritãr~ 

mente,entre aqueles que apresentam tosse com mais de 

3 semanas de duração. 

b) h~ quanto tempo? 

Vãrias atividades sao utilizadas para a 

de casos de tuberculose na comunidade; 

busca 

busca passiva, quando o paciente procura expontanea

mente o auxílio medico; 

- busca ativa, indiscriminada, quando as fontes de 

transmissão da tuberculose são identificadas por 

meio de pesquisas na população; 

- busca ativa, em grupos de alto risco, quando as ati

vidades são de iniciativa dos serviços de tuberculo

se e dirigidas a pessoas que apresentam maior risco 
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de contrair a doença, constituídas, entre outras, pe

los comunicantes de casos bacilíferos, indivíduos com 

viragem tuberculina recente, e reatores ã tuberculina 

com imagens radiolÓgicas suspeitas de tuberculose. 

Como jã foi referido anteriormente, cerca de 

70~ dos casos bacilíferos tornam-se conhecidos devido 

ã busca passiva. Portanto, a iniciativa tomada pelos 

sintomãticos sugestivos, em se apresentarem para exa

r,es diagnósticos e ulterior tratamento, e o que repr.E:_ 

senta o maior beneficio nos programas de luta contra 

â tuberculose. A permanência destes provãveis dissemi 

nadores da doença em uma comunidade e que torna impo~ 

tanteB detecção precoce dos casos, que uma vez desco

bertos, permitirão cortar a cadeia de transmissão pe

la quimioterapia. Reveste-se assim de grande importa~ 

cia o tempo decorrido entre o aparecimento dos sinto

mas e a procura de auxílio medico, jã que das medidas 

a serem tonadas, poderão advir benefícios epidemioló

gicos, sociais, econômicos e sanitãrios, não só para 

o indivíduo como para a comunidade87, 

BAAS et col, 8 assinalam que, na Holanda em 

1975-1975, en apenas um quarto dos casos com escarro 
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positivo, (24%) houve um período de mais de 4 meses 

entre a percepçao da sintomatologia e o momento em 

que a quimioterapia foi iniciada e que dos 76% que i

niciaram o tratamento antes do 49 mes, 52% o fizeram 

antes do 29 mes e 24% atê o final do 39 mes, 

Em HONG KONG em 1977 2 , 76% dos pacientes recém 

diagnosticados na clínica de torax, procuraram um lo

cal para diagnostico ou tratamento, dentro do 19 mes 

a partir do início dos sintomas. E os autores con

cluem sobre a necessidade de educar o p~blico com re

laçao aos sintomas da tuberculose e sobre as possibi

lidades de diagnõstico e tratamento nas clínicas esp~ 

cializadas, 

BHATIA 11 , nas suas considerações quanto as me

didas de busca de casos na Tndia, refere que uma das 

coisas mais valiosas para identificar as fontes de in 

fecção e a percepçao dos pacientes e a ação tomada 

por eles na presença de sintomas, Analisando o compo~ 

tamento de 1050 pacientes quanto ao período decorrido 

entre a açao para o diagnõstico e a duração dos sinto 

mas, o autor menciona que mais de 66% dos pacientes 

procuraram expontaneamente uma agência médica, entre 

a segunda e a quarta semana apõs se sentirem doentes. 
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Na populaç~o de estudo, a duração dos sintomas 

antes de que o doente tomasse alguma iniciativa quan

to ao diagnõstico, é apresentada na Tabela 16. 

Comparando-se os dados da tabela com os dos au 

tores citados, verifica-se que é bastante baixa a po~ 

centagem de sintomáticos que procuraram assistência me

dica antes de completar 1 mes do aparecimento dos sin 

tomas: 74 (19,5%). A maioria ou seja, 255 (67,2%) to

mou iniciativa para obter um diagnõstico, até o final 

do 39 mes, sendo que apenas 145 (38,2%) até antes do 

29 mes e 110 (29,0%) ate o final do 39 mes. Desde o i 

nício do aparecimento dos sintomas até o 49 mes com

pleto, foi bem maior a procura de assist~ncia medica 

pelos internados pela primeira vez, 247 (79,2%) do 

que pelos reinternados 37 (55,2%). Do 59 mes em dian

te a procura foi mais regular pelos internados pela 

primeira vez. 

Os reinternados concentram-se em dois períodos: 

6 a 7 meses e 12 e mais. Como a pergunta referia-se ã 

sintomatologia anterior ao diagnõstico, podemos supor 

que os reinternados por não se lembrarem com exatidão 

o tempo, fixaram-no naqueles períodos. 



TABELA 16 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES SINTOMATICOS, SEGUNDO DURAÇAO DA SINTOMATOLOGIA 
ANTERIORMENTE AO DIAGNOSTICO E CONDIÇAO DE JNTERNAÇAO. 

COND. DE 
INTERN. la. VEZ REINTERN. TOTAL 

DURAÇAD 
DOS SINT. nQ % (MESES) nQ % nQ % 

- l mes 64 20,5 l o 1 4, 9 74 l 9 , 5 

l 2 60 1 9 , 2 1 1 1 6 , 4 71 1 8, 7 
2 3 53 17, o 4 6 , o 57 1 5 , o 
3 4 45 1 4, 5 8 11 , 9 53 1 4, o 
4 ' 5 25 8,0 4 6 'o 29 7 , 7 
5 6 9 2,9 5 7, 5 14 3, 7 
6 ' 

7 21 6 , 7 9 1 3, 4 30 7,9 
7 8 2 0,6 - - 2 0,5 
8 9 5 1 , 6 1 1 , 5 6 1 , 6 
9 1 o 3 1 , o - - 3 o' 8 
lo 1 1 3 1 , o - - 3 0,8 
1 1 1 2 1 0,3 - - 1 0,3 
l 2 e + l 9 6 , 1 9 1 3 '4 28 7,4 
NAo LEMBRA 2 o , 6 6 9,0 8 2, 1 

TOTAL 312 100,0 67 100,0 379 100,0 
- - ~--------- -~- -- ---- --

....., 
w 
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O retardo dos doentes deste estudo em procurar 

assist~ncia m~dica, pode estrligado i virios fatores, 

tais como: desconhecimento dos sintomas sugestivos de 

tuberculose; o não relacionamento imediato dos sinto

mas com a doença; medo das implicações que poderiam~ 

correr nas suas vidas profissional, familiar e social, 

devido a uma confirmação do diagnõstico ouao conceito 

que as ag~ncias de saude t~m na comunidade. 

E bastante alta a porcentagem de doentes que 

deram como tempo de sintomatologia 12 meses e mais 

tanto no grupo de internados pela primeira vez (6,1%) 

como no de reinternados (13,4%). 

Por se tratar de informação sobre sintomatolo

gia geral e não apenas sugestiva de tuberculose, pod~ 

mos supor que aqueles que informaram um periodo tão 

longo, estivessem se referindo a queixas gerais e que 

no decorrer desse periodo tivessem aparecido aquelas 

sugestivas de tuberculose. 

Houve ainda na população estudada, 8 

(2,1%) que não se lembravam hi quanto tempo 

doentes 

tinham 

sintomas. Destes 2 (0,6%) eram internados pela primei 

ra vez e 6 (9,0%) reinternados. Justifica-se esta po~ 
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centagem mais alta para este ultimo grupo jã que a 

sintomatologia ocorreu em anos passados. 

PERGUNTA 3 - O a~ (a) teve contato com algu~m doente 

do pulmão? 

Caao aim - a) com quem? 

b) quando? 

O que caracteriza o bacilo da tuberculose e a 

sua completa adaptação a espécie humana, sendo esta u 

ma das condições que favorece o aparecimento da doen

ça evolutiva transmissível uma vez ocorrido o contã 

g i o o 

HOLMS 40 considera que sao necessãrios uma se

rie de acontecimentos, todos regidos pelo acaso, para 

que ocorra o que ele denomina ''t~anami66Cío bem 6ucedi 

da". Em síntese, ela ocorre quando os bacilos projet! 

dos na atmosfera circundante são inalados por indiví

duos susceptíveis, cujas condições permitam que os b! 

cilos se estabeleçam com sucesso e se reproduzam com 

liberdade no organismo do novo hospedeiro e passem a 

ser eliminados sob a forma de gotículas, transforman

do-o em nova fonte de infecção. 

As probabilidades de êxito na transmissão es

tão no entanto, condicionadas a vãrios fatores: nume-
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ro e virulência dos bacilos contidos nas excreçoes do 

bacilifero; tamanho das gotículas expelidas por meio 

da tosse, espirro ou fala; condições ambientais do lo 

cal onde as gotículas sio projetadas; frequência e 

proximidade media com as fontes de transmissio, resi~ 

tência e condições específicas dos indivíduos expos

tos ao contágio. 

Sem entrar em uma análise detalhada sobre o me 

canismo da transmissio da tuberculose, pode-se con-

cluir que ela ocorre no momento em que os bacilos,pr~ 

sentes nas gotículas de P6tUgge, sio projetados no 

meio ambiente pela tosse , espirro ou fala do 

doente tuberculoso e uma vez inalados, atingem os al

vêolos pulmonares da pessoa sadia. Em condições favo

ráveis, há uma grande multiplicaçio bacilar com forma 

çio de lesões específica, convertendo o hospedeiro em 

um a no v a fonte de i n f e c ç i o . I s to i m p 1 i c a em q u e a t ra~ 

missio direta de homem para homem ê a mais frequente e 

a mais importante e ê a que contribui de forma decisi

va para a perpetuaçio do bacilo tuberculoso e do padecj_ 

mente humano causado pela doença. 

Trabalhando com uma populaçio de tuberculosos , 

que somente poderia ter adquirido a doença se transmi

tida por outros tuberculosos, foi investigado se os do 
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entes tinham conhecimento ou nao da ocorrência desse 

contato. 

Na Tabela 17 sao apresentadas as respostas ob-

ti das. 

Do total de doentes internados, 181 (42,0%) r~ 

feriram contato com pessoa tuberculosa, verificando -

-se porcentagem maior entre os internados pela primel 

ra vez 154 (44,1%) do que entre os reinternados 27 

(32,9%). Desconheciam a ocorrência de contato ante-

rior, 250 pacientes (58,0~), com maior porcentagem e~ 

tre os reinternados 55 (67,1%) do que entre os inter

nados pela primeira vez 195 (55,9%). 

E importante destacar o dado referente ao des

conhecimento da fonte transmissora, por parte de mais 

da metade da população de estudo. Isto mostra a pre

sença de bacil'íferosnãodiagnosticados ou que omiteme2_ 

ta condição, mantendo assim sua capacidade de transmi 

tir tuberculose a outras pessoas em alguma epoca de 

suas vidas. 

RICH 72 assinala que "ê: e_viden;te que exi<>;tem mtú_ 

;to<> indivZduo6 na popufaç~o ~om le<>~e6 abe~ta6 e ba~i 

lo6 tube~~ulo6o<> no <>eu e<>~a~~o. que <1e~ven1 de eonti-



TABELA 17- DISTRIBUIÇAO 
CO~ FONTE DE 

COND. DE 

Dos DOENTES,SEGUNDO CONHECIMENTO DE CONTATO ANTERIOR 
l~FECÇAO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

INTERN. la. VEz 
I REINTERN. CONTATO I TOTAL 

nQ 
% 

ANTE RI Oi'< 
'I 

I nQ o/. I n9 " ,, 

SIM 154 
4 4' l 

42,0 27 32,9 1 81 

NilO l 9 5 55,9 
58,0 55 6 7. 1 250 

431 l 00 'o 
TOTAL 349 lo o 'o 82 lo o 'o 

-
------------~-----------

..... 
CC 



79 

g~o, embo~a nem elea meamo auapel~em deate 6a~o. 06 

que t~a~am eom paelen~e6 ~ube~euloaoa, ehegam meamo a 

&lea~ lmp~eaalonadoa eom a g~ande 6~equ~nela eom a 

qual e lmpoaa1vel deaeob~l~ a o~lgem da ln6eeç~o''. 

a) eom quem? 

Para aqueles que referiam ter tido contato com 

pessoas tuberculosas, esta ocorrência foi dividida em: 

familiar intimo (pais, irmãos, cÔnjuges ou outros pa

rentes residindo na mesma casa do entrevistado); fam~ 

liar ocasional (parentes residindo em outra casa); e 

extra-familiar, intimo ou ocasional, (colega de quar

to, amigos intimes ou não, vizinhos chegados, colegas 

de trabalho, patroa e outros). 

A situação em que ocorreu o contato e mostrada 

na Tabela 18. 

Foi evidente a influência do contãgio familiar 

na população de estudo. Nesta situação, quer ele te

nha sido intimo 93 (50,8%) ou ocasional 42 (23,0%) e~ 

centram-se 135 doentes ou seja 73,8% dos internados 

Os trabalhos de Grzybowski et al. no Canada em 1972 e 

os estudos bastante precisos de Van Geuns et al. na 

Holanda em 1963-64, citados por ROUILLON 75, demonstra

ram que a intimidade do contato exerce uma influência 



TABELA 18 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES,SEGUNDO A CIRCUNSTÂNCIA DA OCORRtNCIA 
DO CONTATO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ la. VEZ REINTERN. TOTAL 
. 

. 

nQ '/ nQ % nQ % o " 

FAMILIAR 
INTIMO 82 52 , 6 1 1 40,8 93 50,8 

FAMILIAR 
OCASIONAL 34 21 , 8 8 29,6 42 23,0 

EXTRA 
FAMILIAR INTIMO 40 2 5 , 6 8 29,6 48 26, 2 OU OCASIONAL 

TOTAL 1 56* 1 o o, o 27 100,0 1 83 100,0 
~------~ . -- ------- --- ·-- - -~- --------

* 2 pacientes informaram 2 fontes de contãgio. 

OJ 
o 
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considerãvel na transmissão da infecção tuberculosa . 

Embora seja muito dificil estimar o risco da evolução 

da infecção para a doença, já que este processo depe~ 

de não so da proximidade mas tamb~m do tipo da fonte 

de infecção (virulência e quantidade dos bacilos exp~ 

lidos) ou ainda da idade do infectado e se se trata 

de uma infecção primária ou de reinfecçáo, o indivi -

duo bacilifero ~ uma ameaça constante para os seus se 

melhantes. Representa maior perigo quanto mais frequ10_n 

te for a exposição dos sadios a este contágio. Apos a 

análise de vários trabalhos sobre este assunto, a me~ 

ma autora conclui que ''~e pode con6lde~a~ uma p~cpoh

ç~o de 70% como a cl6~La m~dla do hl!.Jco da evoluç~o da 

-lnSecç~o pa~a a en6e~Lmidade, no6 ano6 6eguinte6 a ~n-

p.'Úmei~Lo6 doi6 ano6 po6te~Lio~Le!.J ã intjec.ç~o". 

b) h~ quanto tempo? 

E muito dificil prognosticar a evolução da tu-

berculose nos individuas expostos ao contágio, Isto 

porque, enquanto a maioria das doenças infecto-conta

giosas tem um unico periodo de incubação poder-se- ia 

admitir para a tuberculose, duas incubaçoes. Uma com-

preende o tempo decorrido entre o primeiro contato do 

organismo com ·a "Mijcobact'e!z.i.um t'ube!Lculo.1.i.1" e o apa-

recimento da infecção primária. r um periodo relati 
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vamente curto que, dependendo das condições de resis

tência do organismo infectado, poderã evoluir para a 

doença generalizada, ou então, passar inteiramente de 

sapercebido com tendência expontânea para a cura, em

bora persistam bacilos em estado de latência. 

Uma vez curada a infecção primária, o organis

mo entra em um estado de equilíbrio, que pode repre

sentar uma segunda incubação, durante períodos variá

veis e imprevis1veis, podendo ou não vir a produzir 

doença evolutiva. Mantido um estado de sa0de satisfa

tõrio a situação torna-se compatível com uma vida lon 

ga e normal. Vencidas porem as barreiras de contenção, 

a doença pode eclodir a qualquer momento da vida da 

pessoa infectada, em consequência da reativação dos 

focos latentes desde a primo-infecção. 

Para TARANTIN0 86 o aparecimento da doença de

clarada evolutiva ocorre em duas circunstâncias: 1) 

"em aeguimcnto ~ p~imo-in6ecçio, quando oa baciloa ~n 

6cctantca conaegucm domúw~ aa so~çaa de.Seuaivaa e ae 

di5uudcm pa~ toda o a~ganiamo. r a tuberculose primá

ria ou, 2) quando ap5a a vit5~ia aab~e a in&ecçao pn~ 

mâJtia, c .. andiçõe.a eapecia.ü de de .. & 6ale.cimento da {mun/ 

dade ou ca~gaa inSecta;lte.a maciçaa conaeguem ~ompe~ o 
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equ~lib~io pa~a~ito-ho~pedei~o e en6eja~ o ~eapa~eci 

menta da doenca. E a tuberculose p6s-prim~ria ou de 

rei nfecção". 

RICH73, considera este aspecto um dos mais in 

teressantes e importantes da patogenia da tuberculo-

se e conclui "que no o~gan~6mo humano o cu~6o de uma 

in~eccão tube~culo6a é muito ~n6luenciado po~ 

~e>Jça6 no g~au de ~e6l6t~nc~a natu~al de cada ~ndivZ 

duo e também no6 me6mo6 indivlduo6, 6egundo d~6e~e>t-

~uaZque". época de 6ua6 vida6". 

Diante destas conclusões, torna-se e vi dente 

que as informações obtidas entre a população de est~ 

do sobre a epoca em que ocorreu o contagio, confor~e 

apresentadas na Tabela 19, somente poderão ser disc~ 

tidas de um modo geral, pois seriam necessarios da-

dos mais substanciais para que se pudesse tirar alg~ 

mo.s conclusões. 

O maior numero de doentes informou ter tido 

contagio em periodo de l a 5 anos anterior ao seu 

diagn6stico de tuberculose. Neste caso, encontram-se 

6S doentes (35 ,9;:);entre os internados pela primeira 

vez 60 (39,0~) e entre os reinternados 5 (18,6;) 



TABELA 19 - DISTRIBUIÇAO DOS DOENTES,SEGIJNDO INFORMAÇAO SOBRE TEMPO DE 
CONTAGIO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ 
. la. VEZ REINTERN. TOTAL 

T 
c nQ % nQ % nQ % 

o f---- 1 m - - - - - -

1 1-- 3 m 4 2,6 - - 4 2, 2 

3 f--- 6 m 7 4 , 5 1 3 , 7 8 4 , 4 

6 1 a 36 23,4 - - 36 1 9, 9 

lar-- 5 a 60 39,0 5 1 8, 6 65 35,9 

5at--10a 23 1 4 , 9 1 o 37,0 33 1 8, 2 

10 a e + 1 8 11,7 7 25,9 25 13,8 

NAO LEMBRA 6 3, 9 4 1 4, 8 1 o 5,6 

TOTAL 1 54 1 00 , o 27 100,0 1 81 100,0 
(X) 

""'" 
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O periodo de menos de 1 mes, nao foi referido por ne-

nhum paciente. 

48 doentes (26,5%) informaram contágio no pe

ríodo de 1 mes a menos de 1 ano (lm a la) antes de se 

rem diagnosticados e destes apenro 1 (3,7%) entre os 

reinternados. No periodo de 5 anos a 10 anos e mais , 

encontram-se 58 pacientes (32,0%), com mais referên -

cias entre os reinternados 17 (62,9%), do que entre 

os internados pela primeira vez 41 (26,6%). 

Não se conhecendo o estado de alergia tubercu

linica destQ doentes por ocasião do contãgio, ê impo~ 

sivel qualquer conclusão sobre a origem da tuberculo

se no grupo em estudo. Sabendo-se no entanto, que a 

prevalência da infecção tuberculosa no Brasil aprese~ 

ta indices bastante altos (40,0% em todas as idades) 8 5 

e por se tratar de estudo em uma população adulta, p~ 

der-se-ia supor que a maioria dos doentes jã estives

se infectada. O fato de que mais de 50% da população 

de estudo ê procedente da Região Nordeste (Tabela?), 

onde são encontrados altos índices de prevalência da 

infecção tuberculosa nas crianças que ingressam nas 

escola primãria (15 a 20%) 60 , vem reforçar a suposi -

ção acima mencionada. Assim, poder-se-ia admitir que 
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a maioria dos doentes internados nos Hospitais trab~ 

lhados, seriam casos de tuberculose põs-primãria ou 

de reinfecção. Evidentemente, não se descartaria a 

hipõtese da presença de casos de tuberculose prim~ 

ria ou seja, de individuas que por condições as mais 

variadas não teriam tido capacidade de reagir ã pri

meira invasão dos bacilos infectantes. 

PERGUNTAS SOBRE CONHECIME~TO 

Em outro trabalho 1D foi referido que ''a tube~

c.u.tohc ê uma doc_,,ça ~n6eeto c.ontag.{_o,sa, tem caJtacte -

1Lldt~c.a6 plL~plL~ad e 6C d~S~•tde p~~nc~pa.tmentc po~quc 

<~e ~gnoJtam o6 6eu6 1L~6co6". 

O desconhecimento de noções bãsicas sobre tu

berculose e consequentemente dos seus riscos, não sig

nifica simplesmente que as pessoas não tenham recebi do o ri

entação sobre a doença. Pode significar tambem que estas !!1 

formações foram divulgadas e devido a barreiras quer 

por parte do educador, quer por parte do educando, elas não 

tenham sido captadas. Especificamente com relação a 

orientação do doente, estas falhas na comunicação poderão 
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estar ligadas, nao sõ ã falta de preparo ou motiva 

ção do grupo responsãvel em orientar, mas tambêm a 

bloqueios psicológicos, sociais ou físicos que fun -

cionam como fatores impeditivos dos indivíduos na re 

cepçao das mensagens. 

Procurando verificar o conhecimento que os do

entes internados por tuberculose tinham sobre alguns 

aspectos da doença, a anãlise das respostas foi fei

ta, considerando a orientação recebida, pelos doen -

tes internados pela primeira vez e reinternados. 

Embora a pergunta sobre orientação esteja in 

cluída nas perguntas suplementares, ela serviu de ba 

se para dividir os doentes em orientados e nao orien 

tados, razão pela qual a anãlise dos dados relativos 

a esta questão foram incluídos antes da discussão so 

bre conhecimentos. 

PERGUNTA 10 - O ~~.(a) ~ecebeu o~ientação ~ob~e a do 

e11ça? 

ca~o ~im: a) onde? 

b) quem o~ientou? 

Considerando que a orientação ê responsabilid~ 

de primordial das Instituições que cuidam dos doen-
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tes, quer sejam Serviços de Saude que fazem o diagnÕ~ 

tico, o tratamento ou os encaminham para internação , 

quer sejam Hospitais que os recebem e os mantem em 

tratamento, foi verificado quanto dos doentes foram o 

rientados,e de onde provieram as orientações. 

A Tabela 20 mostra a situação dos doentes quan

to a orientação recebida, local onde foram orientados 

e condiçâo de internação. 

Quando o doente mencionou mais do que uma fonte, 

a primeira indicada foi a considerada como local de 

onde provieram as orientações. 

Dos O 1 do entes entre v i s ta dos , 2 7 8 ( 6 4 , 5% ) i n fg_r 

naran ter recebido orientação e 153 (35,5%) nao rece 

bera;-1. 

O grupo de internados pela primeira vez e cons

titu1do por 216 (61,9;;) doentes orientados e por 

133 (33,1:) nao orientados e o grupo de reinternados 

por ó2 (75,6~) e 20 (24,4%), respectivamente. 

Embora mais de 60% da população em estudo infor 

mem ter recebido orientação sobre tuberculose, e de 

se estranhar que os demais, tenham sido encaminhados 

para internação sem orientação previa e mais surpreen-



TABELA 20 - INFORMAÇAO DOS DOENTES SOBRE ORIENTAÇAO ANTERIOR E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO 

COND. DE 

ORIEN INTERN. 1 a. VEZ REINTERN. TOTAL 
TAÇAO 

LOCAL nQ 0/ nQ % nQ % " 

HOSP. 167 47,9 25 30,5 192 44,5 
SIM 

OUTRAS* 49 1 4 'o 37 4 5 '1 86 20,0 
INSTIT. 

SUB TOTAL 216 61 '9 62 75,6 278 64,5 

NAo 1 33 3 8' 1 20 24,4 1 53 3 5 '5 

TOTAL 349 1 00 'o 82 100,0 431 100,0 
~- ---------

Outras Instituições: Unidades Sanitãrias, Postos do INAMPS, SESI, Santas Casas, 
Escola. 

00 
<.0 
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de o fato de que 24,4% dos pacientes que informaram es 

ta situação, pertençam ao grupo de reinternados. 

O Hospital e referido como orgao orientador por 

192 (44,5~) doentes e as outras Instituções por 86 

(20,0%). Segundo a condição de internação, verifica-se 

que o Hospital atuou como Instituição orientadora para 

167 (47,9%) doentes internados pela primeira vez e ou

tras Instituições para 49 (14,0%). Entre os reinterna-

dos a situação e inversa, 37 (45,1%) referem outras 

Instituições como local de onde provieram as informa -

çoes e 25 (30,5%) referem o Hospital. 

A informação de que 133 (38,1%) dos internados 

pela primeira vez não receberam orientação, aliada as 

porcentagens de referências ao Hospital como orienta

dor pelos doentes nesta mesma condição de internação , 

sugere que o pessoal das Instituições responsãveis pe

lo encaminhamento de doentes para internação, não estã 

contribuindo com sua parcela de responsabilidade para 

a educação do doente tuberculoso. Parece não estar ha-

vendo preocupação em dar as noções necessãrias, quer 

na consulta medica, quer na pós-consulta, sobre a con

duta do doente frente a um diagnóstico confirmado de 

tuberculose. 
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O Hospital, que deve ri a ser um orgao orientador 

de grande valia, também nao estã atuando de maneira 

sati sfatõri a. Isto pode ser observado na mesma ta bel a, 

onde do total de internados nos 4 Hospitais, menos da 

metade foi beneficiada pela sua açao orientadora. 

Algumas considerações podem ser feitas diante 

destes dados. Uma, seria que o doente internado pela 

primeira vez, não tendo sido orientado pela Institui

ção encaminhadora, esteja se beneficiando mais com a 

açao orientadora do Hospital, e outra seria que o do

ente reinternado tenha sido motivo de maior atenção 

por parte das outras Instituições de Saude, por oca

sião do controle põs-alta hospitalar ou do reencaminha 

mento para internação, ou na época do primeiro diagnõstico . 

b) quem o~ienzou? 

Devido a sua função orientadora, as Instituições 

que cuidam do doente tuberculososo, precisam contar 

com uma equipe categorizada e suficientemente motivada 

para se identificar com o doente, encontrando as pala

vrar certas para fazê-lo compreender tudo o que ele 

precisa e quer saber sobre sua doença. 
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Os inúmeros fatores humanos que envolvem o pes

soal de saúde por um lado e o doente por outro, in

fluem de maneira decisiva para um bom relacionamento 

que trar~ como resultado melhor compreensao e colabora 

çao mútua. 

A relaç~o dos profissionais das vãrias Institui 

çoes de saúde que contribuíram para a orientação dos 

doentes orientados, é mostrada na Tabela 21. 

A informação dos doentes sobre a orientação re

cebida pela equipe do Hospital, refere-se a palestras 

organizadas por dois dos Hospitais trabalhados, que Q 

casiona1Dente programavam esta atividade para os doe~ 

tes. Fazem parte da equipe, o médico, a assistente SQ 

cial, o enfermeiro e a técnica de laborat6rio. Entre 

os 238 doentes internados nesses 2 Hospitais, 128 

(53,8%) assistiram ãs palestras, o que 

46,0~ do total de doentes orientados. 

representou 

Dos 278 doentes orientados (Tabela 20), 192 

(69,0~) referiram o Hospital como fonte de informação 

e 128 (46,0%) (Tabela 21) receberam estas informações 

por meio de palestras· mostrando que a açao orientado

ra informal do Hospital alcançou 23,0% dos doentes o 

rientados. 



TABELA 21 - INFORMAÇAO DOS DOENTES SOBRE AS FONTES DE ORIENTAÇAO SOBRE 
TUBERCULOSE, SEGUNDO CONDIÇAO DE ORIENTAÇAO. 

~ la. VEZ REINTERN. TOTAL 
OR 

. 

n9 % n9 % n9 

EQUIPE DO HOSP. 
(PALESTRAS) 100 46,3 28 45,2 128 

MEDICOS DO HOSP. E 
OUT. INST. 58 26,9 1 1 19,4 70 

ASSJST. SOC. DO HOSP. 
E OUT. INST. 25 1 1 , G 1 1 1 7 , 7 36 

ENFERM. DO HOSP. E 
OUT. INST. 21 9 , 7 4 6 , 5 25 

PROFESSORES 7 3 , 2 2 3, 2 9 

A TENDENTES 
4 1 , 8 2 3, 2 6 OUT. INST. 

ED. SAN!Ti'\RIA 
OUT. INST. 1 o '5 2 3,2 3 

TECN. LABOR. HOSP. - - 1 1 , 6 1 

TOTAL 21 6 . _ _lQ_O ,0 _____ ~ 100,0 __ ~ 278 

% 

46, o 

25,2 

1 2 , 9 

9,0 

3, 2 

2, 2 

1 , 1 

0,4 

100,0 
"' '" 
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Isto mostra a necessidade de que sejam organi

zadas no ambiente hospitalar atividades educativas , 

por meio de programas cont1nuos, planejados e coorde 

nados, desenvolvidas por uma equipe preparada e moti 

vada para dar assistência integral aos internados, a 

fim de despertar mais interesse e maior participação 

dos doentes. 

A indicação por profissionais, isoladamente 

mostra uma baixa contribuição do medico, 70 (25,2%), 

da assistente social 36, (12,9%) e da enfermeira 25 

(9,0%). Estes três elementos ocupam posições chaves 

na equipe de saude e podem contribuir muito nas ati

tudes pessoais do tuberculoso, determinando em gra~ 

de parte o que ele deverã fazer ou consentirã que se 

faça frente ã doença e ao tratamento. 

Considerando a influência que a equipe de sau

de tem sobre o doente, e indispensãvel que o medico, 

a enfermeira e a assistente social, se mantenham a

tualizados não sõ nos aspectos epidemiolÕgicos e ad

ministrativos do controle da tuberculose, mas tambem 

interessados em adquirir ou reforçar conheciment~~o 

bre o processo educativo e procedimentos didãticos . 
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Somente assim estarão realmente capacitados a parti

cipar em todas as atividades e colaborar no preparo 

de outros profissionais, para um bom desempenho de 

um trabalho em equipe. 

A participação dos professores e inexpressiva, 

9 (3,2%), mostrando que a Escola, que poderia parti

cipar como um elemento orientador em questões de sau 

de, específicamente no campo da tuberculose tem dado 

uma contribuição bastante restrita. 

Outros elementos da equipe (atendente, educa -

dos sanitãrio, técnico de laboratõrio) são menciona

dos por poucos doentes, lO {3,7%). Sabendo-se que o 

contato dos doentes e bastante frequente principal_ 

mente com o atendente, e de se estranhar aue este 

profissional tenha sido mencionado por apenas 6 

(2,2%) doentes. Quanto ã baixa referência ao Educa

dor Sanitãrio, justifica-se quando se sabe que pou

cos Serviços ainda contam com a presença deste prof~ 

sional, devido a extinção do curso para sua formação. 

PERGUNTA 4 - "0 !.>tt. {a) 6abe c.omo ~.>e pega -tubettc.u[Me? 

Durante muito tempo prevaleceu a ideia de que 

tanto o contãgio direto como o indireto, desempenha-
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vam um papel importante na transmissão da tuberculo

se. Atualmente, é de aceitação geral que o maior nu

mero de infecções ocorrem por contágio direto, medi

ante pequenas part1culas contendo bacilos, projeta

das pelas vias aéreas dos doentes de tuberculose. 

Mais raramente, o bacilo depositado em objetos 

que estiveram em contato com o doente, pode ser o 

responsável pela transmissão da doença, persistindo 

o conceito em Saüde Publica, de que, o mais importa~ 

te na luta contra a tuberculose é evitar a dissemina 

çao do bacilo de pessoa para pessoa. 

Na população em estudo, os doentes foram dividi 

dos em 3 grupos, de acordo com as respostas obtidas 

sobre a transmissão da doença: 

- Transmissão direta: aqueles que responderam especi

ficamente transmissão de pessoa a pessoa ou associa -

ram esta via a outros meios, ou então com uma termino 

logia prÕpria, deram idéia de que tinham noção de con 

tãgio direto. Por exemplo: ''pelo "bafo '''', pelo " ca

lor da boca", pela "respiração", por "conversa", etc. 
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-Por outros meios: aqueles que mencionaram apenas 

transmissão indireta ou que fizeram referências a 

condições desfavorãveis de vida, de trabalho, de sau 

de, etc. com enfraquecimento do organismo. 

- Não sabe: aqueles que simplesmente responderam que 

não sabiam ou referiram alguns meios diferentes, por 

exemplo: ''calor do assento" ou ''poluição do ar". 

De acordo com esta categorização e das anteri

ormente estabelecidas, o conhecimento sobre transmis 

sao em tuberculose, e mostrado na Tabela 22. 

A transmissão direta ê indicada como responsã

vel pelo aparecimento da tuberculose no homem, por 

132 doentes (30,6%) orientados e 44 (10,2%) nio ori

entados; que se pega a tuberculosa por outros meios, 

foi referido por 71 (16,5%) orientados e 31 (7,2%) 

nao orientados. Responderam que não sabiam 75 (17,4~ 

orientados e 78 {18,1%) nio orientados. Chama a aten 

çao nestes dados, o fato de que na populaçio em estu 

do, apenas 176 (40,8%) doentes sabem ser a transmis

sao direta a responsãvel pela disseminação da doença. 



TABELA 22 - CONHECIMENTO DOS DOENTES SOBRE TRANSMISSAO DA TUBERCULOSE, 
SEGUNDO ORIENTAÇAO RECEBIDA E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

ORIENTA- la. VEZ REINTERN. I 

' L AO o ' o 
' ' 

DIRETA 101 28,9 31 37,8 
ORIENTADOS I OUTROS I 54 l 5' 5 l 7 20,7 MEIOS 

NM SABE I 61 l 7' 5 1 4 1 7 ' 1 I 

NAO I DIRETA I 37 1 o '6 7 8' 5 
ORI ErH ADOS I OUTROS 24 6 '9 7 8,5 MEIOS 

NM SABE 72 20,6 6 7,4 I 

nQ 

132 

71 

75 

44 

31 

78 

TOTAL I I 349 100,0 82 100,0 I 431 

TOTAL 

% 

30,6 

16 '5 

1 7 '4 

1 o' 2 

7 '2 

1 8 '1 

100,0 

"' 00 
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Considerando a condição de internação, observ~ 

-se que entre os internados pela primeira vez, 101 

(28,9%) doentes orientados e 37 (10,6%) não orienta

dos mencionaram a transmissão direta como responsãvel 

pelo aparecimento da tuberculose e entre os reinter

nados, 31 {37,8%) orientados e 7 {8,5%) não orienta

dos. 

Mesmo com porcentagem um pouco mais elevada p~ 

da os reinternados, o que seria de esperar, houve me 

nos de 50%de respostas corretas em ambas as condições 

de internação. Tratando-se de uma população que foi 

admitida no Hospital devido ã sua condição de bacilf 

feros, todos os doentes deveriam ter conhecimento cor 

reto do modo de tran~missão da doença. 

Ainda persiste a noçao de que o contãgio indi

reto ou de condições de vida insatisfatõrias, sejam 

a causa do aparecimento da tuberculose, principalme~ 

te no grupo de internados pela primeira vez 54 05,5~ 

e no grupo de reinternados 17 (20,7%), que receberam 

orientação. Esta situação sugere que aquelas noçoes 

estão sendo indevidamente enfatizadas nas orientaçres 

sobre contãgio. 
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E bastante alta a porcentagem de doentes que 

informaram não saber como se pega a tuberculose 153 

(35,5%). Este desconhecimento foi verificado entre 

os orientados internados pela primeira vez e os rein 

ternados, de forma bem semelhante 61 (17,5%) e 14 

(17,1%) e pelos não orientados, mais entre os inter

nados pela primeira vez 72 (20,6%) do que entre os 

reinternados 6 (7,4%). 

Surpreende que o desconhecimento do modo de 

transmissão seja maior entre os reinternados orienta 

dos do que entre os nao orientados. 

PERGUNTA 5 - ''Uma pe66oa pode e6ta~ tube~culo6a e n~o 

6 ent-<-~ na da?" 

ca6o n~o: a) o que 6ente? 

Devido as suas características de cronicidade e 

variadas formas de evolução, a tuberculose difere de 

outras doenças infecto-contagiosas quanto ã evidência 

da sintomatologia. 

Pode ocorrer que a sua fase inicial seja intei

ramente assintomãtica ou apresente sintomas ligeiros, 

muitas vezes atribuídos a uma ''gripe", ou a uma "fra

queza geral", ou ''bronquite'', por~m, são raros os ca

sos de tuberculose pulmonar aberta com ausência total 

de sintomas. 
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A opinião dos doentes entrevistados quanto ã a~ 

sência de sintomas em pessoas com tuberculose pulmo -

nar e mostrada na Tabela 23. 

Na população em estudo, 167 (38,7%) doentes ori 

entados responderam que a tuberculose pode ocorrer 

sem manifestação de sintomas, 100 (23,2%) achavam que 

nao e ll (2,6%) nao sabiam. 

A opinião dos doentes nao orientados e pratica

mente igual quanto ãs respostas sim 69 (16,0%) e nao 

58 (15,3~). Responderam que nao sabiam 16 (3,7%) des

tes doentes. 

A noçao de que a pessoa pode estar tuberculosa 

e na o senti r nada, foi mais predominante entre os re 

internados orientados 46 (56,li) do que entre os in

ternados pela primeira vez e tambêm orientados 121 

(34,7;;). 

Poucos doentes entre os 236 (54,8%) que respon

deram que uma pessoa pode estar doentes em ter sinto

mas, fizeram a ressalva de que isto ocorria no início 

da doença. Mencionaram esta ocorrência, apenas lO do

entes (4,2:), sendo 8 (3,4%) orientados e 2 (0,8) nao 

orientados. 



TABELA 23 - INFORMAÇAO DOS DOENTES SOBRE A OCORRtNCIA DA TUBERCULOSE SEM 
SINTOMAS, SEGUNDO ORIENTAÇAO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ TB JNTERN. la. VEZ REINTERN. 
:J SEM SINT0~1A n9 % n9 % 

ORIENTADOS SIM 1 21 34,7 46 56 , 1 

NAO 85 24,3 1 5 1 8, 3 

NAO SABE 1 o 2,9 1 1 , 2 

NAO s It~ 58 1 6 , 6 11 1 3 , 5 

ORIENTADOS NAO 61 1 7 , 5 7 8,5 

NAü SABE 14 4,0 2 2 , 4 

TOTAL 349 100,0 82 100,0 
-----------

TOTAL 

nQ 

167 

100 

1 1 

69 

68 

1 6 

4 31 

% 

38,7 

23,2 

2 , 6 

1 6 , o 

1 5 , 8 

3 , 7 

100,0 
~ 

o 
N 
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Houve maior porcentagem de referências ao apar~ 

cimento de sintomas na presença de tuberculose, entre 

os internados pela primeira vez, quer tenham sido ori 

entados 85 (24,3%) ou não, 61 (17,5%) do que entre os 

reinternados 15 (18,3%) e 7 (8,5%), respectivamente . 

Que nao sabiam foi referido mais pelo grupo de 

internados pela primeira vez orientados 10 (2,9%) e 

não orientados 14 (4,0%),do que pelos reinternados o

rientados 1 {1,2%) e não orientados 2 {2,4%). 

A ausência de sintomatologia nos doentes com tu 

berculose, foi durante muito tempo um argumento util~ 

zado para obter a participação do publico nos progra

mas de descoberta de casos, baseada,prioritariamente, 

no diagnõstico radiolÕgico coletivo. A verificação de 

que este metodo não permitia detectar de modo confiá

vel e permanente as fontes de infecção, resultou na~ 

doção de uma nova prioridade diagnõstica, baseada na 

baciloscopia dos sintomáticos. Esta recomendação exi

giu uma reformulação nos conceitos anteriormente esta 

belecidos, e os consultantes com sintomas sugestivos 

constituem hoje, o grupo que deve merecer toda a aten 

ção para as ações de descoberta da doença. Portanto , 

embora ainda seja aceita a existência da tubercu-
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lose sem sintomas, principalmente nas fases iniciais, 

mesmo diante de leves alterações fisicas,as pessoas 

devem estar alertas de que a manutenção ou o agrava -

mento dessas alterações merecem atenção mêdica. 

a) o que <lente? 

Aos 168 (39,0%) doentes que responderam que a 

tuberculose não poderia ocorrer sem sintomas, foi in

dagada qual a manifestação percebida e esta distribui 

ção ê mostrada na Tabela 24. 

A tosse foi mencionada isoladamente ou associa

da a outros sintomas, por 50 (29,8%) doentes. 

Outros sintomas sugestivos foram indicados por 

99 {58,9%) doentes e sintomas gerais não sugestivos , 

por 19 (11,3%). A indicação dos sintomas foi muito se 

melhante por ambos os grupos, segundo a condição de 

internação e orientação recebida. 

A anãlise das respostas obtidas entre os doen

tes sobre a presença ou não de sintomas em pessoas com 

tuberculse, permite considerações interessantes. Por 

exemplo: mais de 50,0% dos doentes entrevistados fo

ram de opinião que uma pessoa pode estar tuberculosa 

e não sentir nada {Tabela 23) ao mesmo tempo que qua~ 

do indagados se sentiam alguma coisa antes de saberem 



TABELA 24 - SINTOMAS REFERIDOS PELOS DOENTE$ QUE RESPONDERAM QUE A TUBERCULOSE NAO PODE 
OCORRER SEM SINTOMAS, SEGUNDO ORIENTAÇAO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 
INTERN. la. VEZ REINTERN. TOTAL 

o 
ORIENTAÇAo QUE SENT nQ % nQ % n9 % 

TOSSE 25 1 7 , 1 5 22,7 30 1 7, 9 
ORIENTADOS S I N T . S U G E S T. 53 36,3 8 36,4 61 36,3 

SI NT. GERAIS 7 4,8 2 9, 1 9 5, 4 

NAO TOSSE 1 7 1 1 , 6 3 1 3, 6 20 1 1 , 9 

ORIENTADOS SINT. SUGEST. 35 24,0 3 13,6 38 22,6 

SINT. GERAIS 9 6 , 2 1 4,6 10 5 , 9 

TOTAL 1 46 1 o o , o 22 1 o o , o 168 100,0 ~ 

o 
'"" 
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que estavam doentes, mais de 85,0% dos internados in 

formaram a sensaçao de sintomas (Tabela 12). 

A presença de tosse, foi informada por cerca 

de 50,0% dos sintomãticos (Tabela 14) o que represe~ 

ta 45,7% da população de estudo. Este mesmo sintoma 

foi mencionado por 29,8% dos doentes que achavam que 

a tuberculose não poderia se manifestar sem sintomas 

(Tabela 24), o que representa apen~ 12% da população 

estudada. 

Esta situação sugere que não existe entre os 

doentes um relacionamento entre as perguntas feitas 

em um nivel abstrato, com aquelas feitas sobre fatos 

diretamente ligados ãs suas condições de saude. 

PERGUNTA 6 - A .tube!Leuto~.>e .tem eu!La? 

Atualmente a cura da tuberculose jã nao e mais 

uma hipÕtese otimista, podendo se afirmar com segu

rança que ela ê uma doença curãvel. 

De fases inteiramente sem esperanças, quando 

um diagnõstico de tuberculose significava um progno~ 

ti co para a morte, passou-se para outras pouco mais 
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favoráveis, quando a cura era viãvel, dependendo de 

reações orgânicas satisfatõrias quando seguidas as re 

comendações sobre clima, repouso e dieta alimentar,ou 

auxiliada por processos mecânicos ou técnicas cirurgi 

cas especializadas. A introdução da quimioterapia es

pecífica para o tratamento da doença trouxe novas e 

promissoras perspectivas para o seu controle, não so 

sob o ponto de vista epidemiolõgico mas também em re

lação ao alívio do sofrimento humano decorrente da en 

fermidade. 

O conhecimento demonstrado pela população de es 

tudo quanto ã cura da tuberculose ê apresentado na Ta 

bela 25. 

Acham, que a tuberculose tem cura, 395 (91 ,7%)i_r:J_ 

ternados, sendo 261 (60,6%) orientados e 134 (31 ,1%) 

não orientados. Que não tem cura foi respondido de mo

do igual pelos orientados e não orientados, 8 ( l ,8;1,) , 

e que não sabem, 9 (2,1%) e ll (2,6%) respectivamente. 

Entre os reinternados e maior o conhecimento so

bre a possibilidade de cura 58 (70,7%) do que entre os 

internados pela primeira vez 203 (58,2%) quando orien

tados. Não tendo recebido orientação, a porcentagem de 



TABELA 25 - OPINIAO DOS DOENTES SOBRE A CURABILIDADE DA DOENÇA SEGUNDO ORIENTAÇAO 
E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 
I NTE RN. la. VEZ REINTERN. TOTAL 

ORIEN TB TAÇJ\0 TEM CURA n9 % n9 % n9 % 

SIM 203 58,2 58 70,7 261 60,6 

ORIENTADOS 
NAo 7 2,0 l l , 2 8 l , 8 

NAo SABE 6 l , 7 3 3,7 9 2 , l 

NAo SIM 11 9 34, l l 5 18,3 134 31 , l 

ORIENTADOS NAo 6 l , 7 2 2,4 8 l , 8 

NAO SABE 8 2,3 3 3, 7 l l 2 , 6 

TOTAL 349 l 00, o 82 l 00 ,o 431 l 00, o 
-- -- -------

~ 

o 
co 
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respostas afirmativas é maior entre os internados p~ 

la primeira vez 119 (34,1%) do que entre os reinter

nados 15 (18,3%). 

Verifica-se no entanto, que mesmo apos decorri 

dos mais de 30 anos da descoberta de medicamentos 

que tornaram poss1vel a cura da tuberculose, 36 doe~ 

tes, o que representa 8,3% da população de estudo 

não acredita ou ignora essa realidade. 

PERGUNTA 7 - Pa~a 6abe~ 6e uma pe66oa e6t~ doente 

do pulm~o h~ nece66idade de exame6 e6-

peciaü? 

C a6 o 6 -<-m : a I q 1wi6 6 ao e6 6 2,6 ex am e6 ? 

b) qual o 6~. (a) acha c maü 

.i_mpo~tartú>.? 

Em uma sequéncia cronolõgica, os principais prQ 

cedimentos diagnõsticos para a tuberculose pulmonar , 

podem ser relacionados nas seguintes fases: 

- observação de caracterfsticas constitucionais alia-

das a alterações ffsicas. (A.C. ate meados século 

XVII). 

- ausculta pelo estetoscõpio- LAENNEC- 1819 
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- demonstração do bacilo no escarro- KOCH- 1822 

- radiologia - ROENTGEN - 1895 

- prova tuberculínica - VON PIRQUET - 1907 

No decorrer do tempo, alguns destes procedime~ 

tos foram substituídos ou associados, procurando se~ 

pre chegar a um diagnõstico cada vez mais específico. 

Portanto, um exame clínico geral pode levar a 

uma suspeita de tuberculose, porém para que o diagnõ~ 

tico seja definitivo hã necessidade de exames espe

ciais, que deverão ser adotados conforme os recursos 

dispon1veis. 

Na população em estudo, o conhecimento sobre a 

necessidade de exames especiais para o diagnõstico 

da tuberculose é mostrado na Tabela 26. 

A quase totalidade dos doentes 418 (97,0%) tem 

conhecimento da necessidade de exames especiais para 

o diagnõstico da tuberculose. Destes, 271 (62,9%) fQ 

ram orientados e 147 (34,1%) não receberam orienta

çao. 

Quanto ã condição de internação, as respostas 

afirmativas dos orientados (60,1% e 74,4%) sao supe

riores ãs demonstradas pelos não orientados (36,6% e 

23.2%\. 



TABELA 26 - OPINIAO DOS DOENTES SOBRE A NECESSIDADE DE EXAMES DIAGNOSTICOS 
ESPECIAIS, SEGUNDO ORIENTAÇAO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

-

COND. DE 
INTERN. la. VEZ REINTERN. 

EXAMES 
ORIENTAÇAO ESPECIAIS 

n9 % n9 % 

SIM 210 6 o '1 61 74,4 
ORIENTADOS 

NAO 3 0,9 - -

NAO SABE 3 o , 9 1 1 , 2 

SIM 128 36,6 1 9 23,2 
NAO NAO 3 0,9 - -
ORIENTADOS Ni"íí SABE 2 0,6 1 1 '2 

TOTAL 349 1 o o , o 82 100,0 
~--

TOTAL 

n9 % 

271 6 2 , 9 

3 o , 7 

4 0,9 

147 34,1 

3 o , 7 

3 o , 7 

431 1 o o 'o 

~ 
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Mesmo tendo se submetido a exames específicos, 

uma vez que o fato de estarem internados exige diag

nõsticos definitivos, foi encontrado um total de 13 

(3,0%) doentes que informaram não serem necessários 

ou que ignoram a necessidade de exames diagnõsticos 

específicos, em porcentagens semelhantes para os ori 

entados e não orientados. 

a) quala aao eaaea examea? 

A seleção dos exames espec1ficos, conforme mo~ 

t~a a Tabela 27, foi considerada entre os 3 

diagnõsticos rotineiramente solicitados de 

exames 

acordo 

com os recursos dispon1veis nas Agências de Saude 

Raios X, compreendendo abreugrafia ou radiografia, e 

xame de escarro e prova tuberculínica. 

Dos doentes que responderam afirmativamente a 

pergunta anterior, a maioria (99,6%) sabe indicar P! 

lo menos um exame espec1fico para o diagnõstico da 

tuberculose: três dos exames de rotina foram mencio

nados por 89 (21,3%) dos doentes; dois, por 279 

(66,8%) e um, por 48 (11,5~) doentes. 



TABELA 27 - NOMERO DE EXAMES ESPEC!FICOS MENCIONADOS PELOS DOENTES QUE ACHAM NECESS~RIOS 

EXAMES DIAGNOSTICOS ESPECIAIS PARA TUBERCULOSE, SEGUNDO ORIENTAÇAO E CONDIÇAO 
DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 
INTERN. la. VEZ REINTERN. TOTAL 

N9 DE 
EXAMES 

ORIENTAÇM MENCIONADOS n9 % n9 % n9 % 

3 EXAMES ESPECTFI- 55 l 6 '3 ll l 3' 7 66 l 5 '8 
ORIENTADOS c os 

2 EXAMES ESPECTFI- 135 39,9 46 57 '5 l 81 43,3 
c os 

l EXAME ESPECTFI-
co 

20 5 '9 3 3,7 23 5 '5 

NENHUM EXAME ES- - - l l '3 l 0,2 
PECTFICO 

NM 3 EXAMES ESPECTFI-
c os 

21 6 '2 2 2 '5 23 5 '5 

ORIENTADOS 2 EXAMES ESPECTFI- 85 25,2 l 3 l 6 '3 98 23,5 
c os 

l EXAME ESPECTFI-
co 

21 6,2 4 5 'o 25 6,0 

NENHUM EXAME ESPECT 
FICO - l o '3 - - l 0,2 
TOTAL 338 l DO 'o 80 100,0 418 100,0 

w 

. 
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Cerca de 60% associou-os a nao específicos, c~ 

mo: exames de fezes, urina ou de sangue. Isto ocor 

reu porque ao ser admitido no Hospital, o doente faz 

de rotina estes exames juntamente com os específicos, 

o que os leva a pensar que todos esses exames tam-

bem são necessários para o diagnõstico. 

Os dois exames específicos que foram mais indi 

cados pelos orientados e não orientados em ambas as 

condições de internação, referem-se principalmente ã 

chapa do pulmão e exame do escarro. Os 2 pacientes 

quenâo mencionaram exames específicos, indicaram o e 

xame de sangue como necessário para o diagnõstico. 

b) qual o !.>!L. (a) acha que e o ma.{J.> .{mpo!rA:artte_? 

A pesquisa do bacilo da tuberculose no escarro 

(BK), pela sua especificidade constitui a técnica in 

substituível para a descoberta de casos. Entre todos 

os exames diagnõsticos, e ela que permite identifi -

car com segurança as fontes de infecção, 

veis pela disseminação da doença. 

responsa-

Aos doentes que informaram serem necessários e 

xames específicos para o diagnõstico da tuberculose, 



1 1 5 

foi indagado qual o mais importante. 

Pelos dados apresentados na Tabela 28, houve 

maior indicação para pesquisa do BK, em relação aos 

outros exames, tanto pelos orientados 170 (40,7%) 

quanto pelos não orientados 70 (16,7%). 

A radiologia foi mencionada por 127 (30,4%) dQ 

entes, 74 (17,7%) orientados e 53 (12,7%) não orien

tados. 

A prova tubercul1nica e outros exames foram 

pouco mencionados como mais importantes, tanto pelos 

orientados (4,5%) quanto pelo não orientados (2,9%). 

Entre os internados pela primeira vez a pesqui , -

sa de BK foi considerada a mais importante por 131 (38,7%) 

doentes orientados e por 60 (17,7%) não orientados . 

Os demais exames, nesta condição de internação nao 

apresentaram grandes diferenças na indicação, confor 

me orientação recebida. 

Entre os reinternados foi bem maior a porcent~ 

gem de orientados que indicou a pesquisa do BK como 

a mais importante 39 (48,8~) do que os não orienta -

dos 10 (12,5%). A indicação da radiologia nao apre

sentou muita diferença 15 (18,8%) doentes orientados 



TABELA 28 - IMPORTÂNCIA DOS EXAMES REFERIDA PELOS DOENTES QUE RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE 
SOBRE A NECESSIDADE DE EXAMES ESPECIAIS PARA O DIAGNaSTICO DA TUBERCULOSE, Sf 
GUNDO ORIENTAÇÃO E CONDIÇÃO DE INTERNAÇÃO. 

COND. DE 
INTERN. la. VEZ REINTERN. TOTAL 

MAIS 
ORIENTAÇÃO IMPORTANTE n9 % n9 % n9 % 

PESQUISA DE BK 1 31 38,7 39 48,8 170 40,7 

ORIENTADOS EX. RADIOLaGrCO 59 1 7, 5 1 5 18,8 74 1 7 , 7 
PROVA TUBERCULTNICA 9 2 , 7 1 1 , 2 1 o 2,4 
OUTROS 4 1 , 2 5 6, 3 9 2, 1 
NÃO SABE 7 2,0 1 1 , 2 8 1 , 9 

NÃO PESQUISA DE BK 60 1 7, 7 10 1 2, 5 70 16 , 7 
ORIENTADOS EX. RADIOLaGICO 45 1 3, 3 8 1 o , o 53 1 2, 7 

PROVA TUBERCULTNICA 4 1 , 2 - - 4 1 , o 
OUTROS 8 2,4 - - 8 1 , 9 
NÃO SABE 11 3,3 1 1 , 2 1 2 2 , 9 

TOTAL 338 100,0 80 100,0 418 1 o o , o 
-------- -- ---- ---- -

~ 

~ 

O'> 
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e 8 (10,0~) nao orientados. A prova tuberculfnica ou 

outros exames foram indicados como mais importantes 

oor 7,5% doentes orientados e por nenhum nio orienta

do. 

A porcentagem daqueles que informaram que nao 

sabiam foi maior entre os internados pela primeira 

vez, tanto orientados 7 (2,0%) como nio orientados 

11 (3,3%),do que entre os reinternados que conside

rada a orientação, foi de 1 (1 ,2%), nas duas situações. 

Todos os pacientes que referiram outros exames 

17 (4,0%) indicaram o exame de sangue como o mais im

portante. 

Na população de estudo as respostas obtidas su

gerem a valorização da pesquisa do BK no escarro, pa

ra o diagnõstico da tuberculose, tanto entre os orien 

tados como nos não orientados, em ambas as condições 

de internação, perfazendo um total de 240 (57,4%) do

entes com porcentagem mais elevada para os orientados 

(40,?;;), 
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PERGUNTA 8 - Uma pe66aa ~ube~eula6a eam exame de e6-

ea~~a pa6i~iva p~eei6a ~ama~ algum eu~-

dada ? 

Ca6a 6im; a) quai6 6aa e66e6 euidada6? 

Conforme referido anteriormente, a contagiosid~ 

de da tuberculose, foi admitida desde a mais remota 

antiguidade, quando medidas, inteiramente empiricas , 

eram tomadas para evitar a disseminação da doença. A 

descoberta do agente causador permitiu a racionaliza

çao das medidas de prevenção, que com o passar dos a

nos foram se modificando, devido ãs contribuições acu 

muladas sobre estudos relacionados ao contãgio. 

Tratando-se por~m de uma doença infecto-conta

giosa e cuja principal fonte e o nomern doente, não res 

ta duvida que este necessita tomar algum cuidado, pa

ra não transmitir a doença aos seus semelhantes. 

A Tabela 29, mostra a distribuição dos doentes 

estudados, quanto ãs respostas sobre a necessidade de 

cuidados especiais a serem tomados pelos baciliferos. 



TABELA 29- OPINIAO DOS DOENTES SOBRE NECESSIDADE DE CUIDADOS PELOS QUE 
TtM EXAME DE ESCARRO POSITIVO,SEGUNDO DRIENTAÇAO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO 

COND. DE 
INTERN. 1 a . VEZ REINTERN. TOTAL 

PRECISA 
ORIENTAÇAü CUIDADOS nQ % nQ % nQ % 

SIM 21 1 60,4 61 74,4 272 6 3, 1 
ORIENTADOS NAo 2 0,6 1 1 , 2 3 o , 7 

NAo SABE 3 0,9 - - 3 o , 7 

NAü SIM 124 35,5 1 9 2 3, 2 143 33,2 

ORIENTADOS NAO 2 o , 6 - - 2 o , 5 

NAO SABE 7 2,0 1 1 ' 2 8 1 , 8 

TOTAL 349 100,0 82 100,0 4 31 100,0 
- -- -

~ 

<.0 
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Responderam afirmativamente 415 (96,3%) doentes, 

sendo que destes 272 (63,1%) tinham sido orientados e 

143 (33,2~) não receberam orientação. No grupo de re-

internados orientados foi obtida a maior porcentagem 

de respostas positivas 61 (74,4%). Dos 5 (1,2%) paci-

entes que responderam não haver necessidade de cuida

dos especiais por parte do bacilífero, l (hum), justl 

ficou sua resposta alegando que não era necessãrio 

desde que o doente estivesse se tratando. Não seria 

de esperar respostas negativas por parte de doentes 

internados e surpreende que entre estas 3 (0,7%) te-

o.ham sido dadas por doentes orientados. 

TaGJe~ o desconhecimento das medidas de preven

çao da disseminação da doença causa estranheza, devi-

do ã situação da população estudada, pri nci pa l mente 

quando se verifica que dos 11 -(2,5%) dos que respon~e 

ram que não sabiam, 3 (0,7%) foram orientados e 1 

( l ,2';) faz parte do grupo de rei nternados, que mesmo 

tendo informado que não recebeu orientação, deveria 

ter a1gu~a noção sobre a necessidade de cuidados. 

a) qua.~.; 

Ate a epoca em que nao se conheciam meios de cu 

rara doença, as orientações diante de um caso de tu-
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berculose, eram dirigidas com ênfase em relação ao i

solamento, principalmente em Hospitais, alimentação , 

hãbitos de vida. 

Conselhos eram insistentemente difundidos para 

evitar o perigo decorrente do uso de objetos que esti 

veram em contato com os doentes e tambem sobre as me-

didas a serem tomadas quanto aos aposentos 

por um tuberculoso. 

ocupados 

As experiências adquiridas no decorrer dos anos 

<eguintes ã descoberta dos químioterãpicos específi -

cos mostraram, porêm, que muitos destes cuidados po

dem ser minimizados. A quimioterapia mostrou ser a me 

dida mais eficaz na redução do risco do contãgio. Com 

doses e co:nbi nações corretas de drogas anti tuberculose, 

tomadas regularmente por período determinado, torna -

se possível reduzi r, em curto prazo, a tosse e o es

carro que são os responsáveis pela disseminação da do 

ença. 

As medidas visando evitar o contãgio, devem ser 

observadas com mais rigor diante da suspeita da doença e 

no inicio do tratamento, jã que com a continuidade 

deste, o doente deixa de ser infectante e mesmo elimi 
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nando bacilos, estes perdem a sua capacidade de mult_:i_ 

plicação, diminuindo consideravelmente o risco de in 

fecção nos contatos. 

As opiniões dos doentes quanto aos cuidados a 

serem tomados diante de um diagnõstico de tuberculose, 

foram categorizadas conforme a sua importância, sob 

os aspectos seguintes: 

- Fazer tratamento. Foram consideradas as respostas 

dos doentes que o referiram necessário, quer menci~ 

nado isoladamenteou associado a outros cuidados. 

- Evitar contãgio direto. Aqueles que referiram expl_:i_ 

cita~ente esta condição ou pelo modo como se expre~ 

saram, deixaram clara a ideia deste contãgio. A l -

guns exemplo: ''manter distância ao conversar'', " ' o 

saliva da boca pode infectar os outros", " a respi-

raçao, tossa espalha bacilos'', ''não mandar "bafo" 

sobre os outros", "não soltar got1culas em qualquer 

lugar''. Foram considerados neste item todos os doen 

tes que mencionaram este modo de contãgio, isolada-

mente ou associado a cuidados gerais. 

Ter cuidados gerais. Incluíram noções sobre contãgio 

indireto, noções gerais sobre higiene ou habitação 

Por exemplo: "separar utens1lios", "não dar restos 
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"ferver a roupa''. 
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Dentro desta categorização, na Tabela 30 ê a

presentada a distribuição dos 415 doentes que consi

deraram necessários cuidados, por parte do doente tu 

berculoso. 

Na opinião de 217 (52,4%) doentes entrevista

dos, a condutu do tuberculoso, deve ser dirigida de 

modo a evitar o contágio direto. Este foi indicado 

por 145 (35,0~) doentes orientados e por 72 (17;4% ) 

nao orientados. 

Seguem-se cuidados gerais, referidos por 74 

(17,8%) orientados e 39 (9,4%) não orientados. Não a 

tingiu a 20; o to ta 1 de doentes dos dois grupos 52 

(12,5%) e 23 (5,5%), respectivamente,que considera -

ramo tratamento como cuidado necessário. 

Esta mesma sequência ê observada por condição 

de internação. Tanto entre os internados pela primei 

ra vez quanto entre os reinternados, quer tenham si

do orientados ou não, foram maiores as porcentagens 

de referências no sentido de evitar o contágio dire

to do que de tomar outras providências. Fazer o tra-



TABELA 30 - CUIDADOS A SEREM TOMADOS POR PESSOAS COM EXAME DE ESCARRO POSITIVO, 
REFERIDOS PELOS DOENTES QUE OS CONSIDERAM NECESS~RIOS, SEGUNDO ORI 
ENTAÇAO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

COND. DE 

I NTERN. la. VEZ REINTERN. TOTAL 

ORIENTAÇI'\0 CUIDADOS n9 % n9 % n9 

FAZER TRATAMENTO 43 1 2, 8 9 1 1 , 2 52 

ORIENTADOS EVITAR CONT. DIRETO 108 32,3 37 46 , 3 145 

TER CUIDADOS GERAIS 69 1 7 , 6 1 5 1 8, 7 74 

NAo SABE 1 0,3 - - 1 

N)\O FAZER TRATAMENTO 21 6 , 3 2 2,5 23 

ORIENTADOS EVITAR CONT. DIRETO 61 1 8, 2 1 1 1 3 , 8 72 

TER CUIDADOS GERAIS 34 1 o , 1 5 6,3 39 

N)\0 SABE 8 2,4 .1 1 , 2 9 

TOTAL 335 100, o 80 1 00, o 415 

- ·-- -· 

% 

1 2, 5 

35,0 

1 7 , 8 

o , 2 

5 , 5 

1 7 , 4 

9, 4 

2 , 2 

100,0 

~ 

N 
.)'> 
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tamento foi pouco indicado por ambos os grupos, se

gundo condição de internação, e em porcentagens mais 

baixas pelos não orientados. 

Informaram que nao sabiam l (0,2%) orientado 

e internado pela primeira vez, e 9 (2,2%) não orien

dos sendo 8 (2,4%) entre os internados pela primeira 

vez e 1 (1,2%) entre os reinternados. 

PERGUNTA 9 - E aa peaaoaa que convivem com um ~ube~

culoao,o que devem 6azen? 

O foco tuberculoso representa um risco para a

queles com os quais convive, fato este que implicana 

necessidade de ações preventivas, a fim de evitar a 

propagação da infecção, como decorrincia da exposi -

çao ao contãgio. 

As açõespreventivas baseiam-se em exames espe

cificos e medidas visando evitar o contãgio direto . 

Os primeirosserão recomendados de acordo com os re

cursos dispon1veis, com a idade e com o estado de 

sa0de do comunicante,confome Normas estabelecidas e 

sob a responsabilidade das agincias de saúde. 

As segundas, conforme jã referido anteriormen

te, são necessãrias na suspeita da doença e por al

gum tempo apõs o inicio do tratamento. 
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Os cuidados gerais referentes ã higiene, exa

mes periÕdicos de saüde, uso individual de roupas ou 

utens1lios justificam-se, não devido a , proximidade 

de um caso detuberculose mas como um regime de vida, 

visto que habitos saudaveis contribuem de um modo g! 

ral, para a manutenção ou melhoria da saüde das pes-

soas. 

As respostas obtidas na população de estudo 

sobre o que devem fazer os comunicantes de um caso de 

tuberculose, foram categorizadas em: 

- Exames específicos. Foram inclu1dos neste item, t~ 

dos os doentes que mencionaram um ou mais exames 

diagnõsticos, entre o radiolÕgico, tuberculfnio ou 

baciloscõpico e ainda os que deram a entender que 

sabiam da exist~ncia desses-exames, mesmo sem men-

ciona-los explicitamente. Por exemplo: ''fazer to

dos os exames correspondentes ã constatação da do-

ença'', ''fazer todos os exames em um Dispensaria de 

Tuberculose'', ''fazer exames do pulmão''. 

- Exames especificas e evitw contãgio direto. Os que 

mencionaram corretamente meios de evitar o conta -

gio direto, isoladamente ou associado a exames es-

pecíficos. Por exemplo: ''evitar contatos 1ntimos e 
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fazer exames de mantoux e Raios X''; ''evitar conta

to de fala", "evitar viver intimamente com o doen

te por causa do bacilo". 

Exames especificas e cuidados gerais. Os que men -

cionaram cuidados gerais isoladamente ou associa -

dos ã exames especificas. Foram considerados cuid~ 

dos gerais, as referências ã separação de utensí

lios, medidas de higiene, exames de saude sem esp~ 

cificação, desinfecção dos aposentos, 

do doente. 

isolamento 

Dentro desta categoria, os doentes se distribw 

ram conforme e mostrado na Tabela 31. 

Os dados mostram que 297 (68,0%) doentes meneio 

naram so exames especificas como providência necessl 

ria para o comunicante. Esta porcentagem torna- se 

mais elevada, quando incluidos os doentes que menciQ 

naram aquela providência associada aos meios de evi

tar contãgio direto e ter cuidados gerais. 

Entre os reinternados orientados, houve maiores 

porcentagens em todas as indicações de providências, 

exceto em cuidados gerais que foi mencionada em por

centagem discretamente mais elevada entre os interna 

dos pela primeira vez. 



TABELA 31 - CUIDADOS A SEREM TOMADOS PELOS COMUNICANTES, REFERIDOS PELOS DOENTES, 
SEGUNDO ORIENTAÇAO E CONDIÇAO DE INTERNAÇAO. 

~ UN. INTERN. la. VEZ REINTERN. TOTAL 
OR DEVEM FAZER n9 0/ n9 % n9 " 

SO EXAMES ESPEC!FICOS 1 55 44,4 39 47,5 194 
ORIENTADOS EX.ESPEC. E EVITAR 

CONT. DIRETO 1 5 4,3 7 8,5 22 

EX. ESPEC. E CUIDADOS 
GERAIS 22 6 • 3 8 9,8 30 

SO CUIDADOS GERAIS 23 6,6 5 6 • 1 28 

NADA, NAO SABE, NAO 
LEMBRA 1 0,3 3 3,7 4 

NAo EXAMES ESPEC!FICOS 86 24,6 1 7 20,8 103 

ORIENTADOS EX. ESPEC. E EVITAR 
CONT. DIRETO 1 4 4 • o 1 1 • 2 1 5 

EX. ESPEC. E CUIDADOS 
GERAIS 6 1 • 7 2 2,4 8 

SO CUIDADOS GERAIS 1 8 5. 2 - - 1 8 

LEMBRA 
!NADA, Ni'\0 SABE, NAO 

9 2,6 - - 9 

TOTAL 349 100,0 82 100,0 431 
-- I -- - -- - -- --- -

% 

45,0 

5 • 1 

7 • o 
6 • 5 

0,9 

23,0 

3,4 

1 • 8 
4. 2 

2 • 1 

1 o o • o N 
o:> 
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Que nao precisavam fazer nada, que nao sabiam 

ou que nao se lembravam, foram tambêm mais referidos 

entre os reinternados do que entre os internados pe

la primeira vez, na proporção de 3,7% para 0,3%. 

Os nao orientados, mostraram uma situação in

versa. Entre os internados pela primeira vez apare

cem porcentagens bem maiores em todas as provid~n

cias do que entre os reinternados, exceto em exames 

espec]ficos e cuidados gerais com l ,7% e 2,4%, res

pectivamente. Que não precisava fazer nada, que nao 

sabiam ou que nao lembravam, foram referidos somen

te pelos internados pela primeira vez 9 (2,6%). 

Chama a atenção nesta tabela, a baixa porcen

tagem de referência a exames espec1ficos e evitar 

contãgio direto, não sõ pelos doentes nao orienta

dos como tambêm pelos orientados. Talvez pelo fato 

de estarem afastados do conv1vio familiar e social, 

os internados tenham relacionado a pergunta com 

suas situaçoes particulares quanto ao isolamento dei 

xando assim de considerar que os comunicantes devam 

tomar certos cuidados para evitar o contãgio direto. 

Apenas 8 (2,3%) doentes consideram a vacina BCG 

como providência necessãria, todos internados pela 

primeira vez.sendo 3 orientados e 5 não orientados. 
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No decorrer da anãlise dos dados sobre conheci 

mentos nao foram discutidos os resultados de pesquisas 

correlatas, publicadas por outros autores, devido as 

diferenças entre as populações estudadas, a divisão 

dos grupos de anãlise e ã diversidade das questões for 

muladas. 

No entanto, como informação e respeitando as 

diferenças apontadas, foi elaborada a Tabela 32, onde 

são mostrados os resultados de algumas investigações 

sobre conhecimentos em tuberculose, tendo sido relaciQ 

nadas apenas as perguntas coincidentes nos 

trabalhos. 

diversos 

No item sobre modo de contãgio, os conhecimen

tos de amostras da população mostram porcentagens bas

tante discrepantes que vão desde 91% nos Países Baixos 

ate 37,9% na Escõcia. Este ultimo resultado pode oco~ 

rer devido ao alto estãgio de controle em que se enco~ 

tra a tuberculose, quando o numero de casos na popula

çao e tão baixo a ponto de não constituir problema que 

deva ser levado ao conhecimento do publico. 

Entre as coletividades diferenciadas, as no-

çoes sobre contãgio são relativamente altas, verifican

do-se porem uma diferença entre os especialistas dos 



TIPO 

TABELA 32 - ~ESULTADOS DE INVEST!GAÇOES SOBRE CONHECIMENTOS EM ALCU~S ASPECTOS 
DA TUBERCULOSE, OBTIDOS POR V~RIOS AUTORES EM POPULAÇOES, LOCAIS E 
ANOS OifERtNTES. 

DE POPclAÇ~O 
NOÇOES CORRETAS 

POPt!lhÇ~O iR.:.PALrt.DA AUTORES 11000 DE TB SEM CURAS I-
CONT~GIO SHH<1'<AS UOAOE 

ar.os tra da pop. DAVID, S.T.H 

Londres, 1950 66% 5~ 40'1 

amestra da pop. RAUHAl/., U.6'l 

Finlandta, 1953-62 33,1% 63% 85,21 

!mcstr!l 3 grandes FOSTER, A.P. " 
c1da~~s EE.UU. 1962 75-80% ss-e6~ 74-SO: 

acostra da pop. SOUTHWORTH, W.H. " 
EE. uu., 1965 BU 86: SOl 

1S2 Pães de fam.I FRECUR, P. " 
1fa França, 196ó 6Bt 62: 85% 

GERAL 
ai>()Stra da pop. VAN VRWEN, E.M.a!! 

Países Baixos, 1966 9U 75: 90t 

. at:OOstra da pojl • SIW'XOVA, J. et co1. " 
Checoslovaquia, 1966 88: 66: 71% 

I!.I':""..StrJ da po;>. BAAY, r-:. I< 

Escõcia, 1310 37 ~9~ 2,3t 87t 

escolar~?s, e SEPPILLI, A. " 
f a~ i h ares ltãlie .. _1970 85-90% 09% 50: 

a::-o>tra da ç.otl'. CHUNG, tLC. .. 
Korea. 1970 43,5': 43,2! 75,7~ 

!":'CS tra da pop. JE:-lKINS, o. :.J 

nttiva bdi<l. 1976 61,6~ 00~ 

urnversltenos 
NEI.'NAN, J. " 64:! 94~ 

esp!:!chlistu e !'lcot York, 19'6 
DlFE?.E~iC IA~~ 

outros profs. 100% 92.~ 

cidicos BRCllO, ~- I< 

São Paulo, 1977 85,81 82,H 

c!C·f"l"!té:i f'OVOS tit~l-~AN, J. "' sn 81: 

doer:tes 2r.tlJOS New York. 1946 90'.'; 30< 
dver;tes e::~ tr.HQ 

a:-:-b. HOtHSTi\hSSER, O. et coL " 
DOENTES Kentudy, E E. UU., 1965 34 ,l:t S2,4~ 

Ó<)l!fltH recé:n 

i "s c.-i tcs ,.-,.;~sTu~:•o. M.S. 53 

fi.ecifc, !{r c. si 1, 1975 18,8~ 95, 
d0.:r.tc:> i nt~rn. S(NTIES, R. 'i. et col. "?'j 

Ciud. t-léx l CC, 1971 51.9:; 

!1QE:-"lt..:-~ tntt'rr •. CA!.CA'i ,li{, A.L et col. 17 

9att,;t Jt•J, S.f'. • J 9 76 -~?. 5". ee,7', 

dc:.-!r.~;;·. ~ ··~·:-.-n. SELL~;~~·J:;l, :-:. 
S.P.>vl ), H .. 4') .~:: s~.7 Cil -· .. ,1' 

l 31 

SOBRE: 

F.XA:~S SINTOt-I.AS 

OIAGN. 

9õ: M% 

S7 ,1: 96~ 

88-75: 

ao: 

as: 9(1% 

91: 

1001 

65: 61: 

ao: 

67 .2~ 

so; 

1001 

100t 

94,8' 

99:': 

100: 

99 ,t;·_ $~.7:. 
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EE.UU. {New York, 100,0%) e os do Brasil (Sio Paulo 

86,8%). 

Entre os doentes, o modo de contãgio da doença 

e bastante conhecido pelos doentes de New York, princ! 

palmente os antigos (90%). 

Jã em Kentucky os doentes apresentam um conhe-

cimento baixo 34,1%. No M~xico mais da metade dos doen 

tes internados (51 ,9%) sabe como a tuberculose se 

transmite e no Brasil as porcentagens são semelhantes 

em São Paulo (49,5% no Hospital de Araraquara) e 40,8% 

em 4 Hospitais de Campos do Jordão. Esta porcentagem 

cai sensivelmente quando se o~serva o conhecimento de 

doentes rec~m-ínscritos para tratamento ambulatorial em 

Recife (18,8%). Observam-se porcentagens bem maiores 

em noçoes corretas sobre contãgio nas amostras de pop~ 

lações do que entre os doentes. Em alguns casos, isto 

-pode ocorrer devido a falta de homogeneidade das popu-

lações estudadas e em outros, podemos supor que o tu

berculoso não queira admitir que a doença que o atinge 

seja passivel de contãgio, para não assumir a condi-

çio de contagiante. 

Quanto ao conhecimento sobre a existência da 

tuberculose sem sintomas, as porcentagens situam-se 
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na maioria, acima de 50%. 

Mais uma vez a pesquisa da Escócia mostra por

centagem extremamente baixa (2,3%) talvez devido a mo

tivação na população para que o diagnóstico seja feito 

com base na sintomatologia. 

Tanto nas coletividades diferenciadas quanto 

na população doente são bastante altas as porcentagens 

dos que acreditam que a tuberculose pode estar presen

te sem sintomas, exceto entre os doentes objetos deste 

estudo que mostra 54,7% nesta situação. 

A curabilidade da tuberculose é aceita pela 

maioria das pessoas atingid3s pelas pesquisas efetua -

das. Aquela que mostra menor porcentagem (Londres 40%) 

talvez seja devido ã época em que foi feita, ou seja , 

no infcio da era da quimioterapia. Pode-se supor que a 

quela população ainda não estivesse realmente confian

te na eficãcia do tratamento em vigor. As pesquisMcom 

doentes em tratamento ambulatorial ou internados, no 

Brasil, mostram porcentagens bastante altas (95%, 88,7% 

e 91 , 7% ) , s u per ando mesmo a o p i n i ã o dos m é di c os ( 8 2 , l %). 

A necessidade de exames especiais para o diag

nóstico da tuberculose é reconhecida pelos três grupos 



l 3 4 

selecionados, ficando as menores porcentagens para a~ 

mostra da populaçio da Esc6cia e na Korea, 65% e 67,2~ 

respectivamente. Na populaçio de doentes a mençao a e

xames diagnõsticos especiais foi baixa tambem entre os 

doentes em tratamento ambulatorial em Kentucky, EE.UU., 

52,4%. 

Nos 4 Hospitais estudados 99,6% dos doentes in 

ternados mencionaram pelo menos um método diagnõsti

co para a tuberculose, porcentagem que se aproxima e 

mesmo supera os 1ndices das amostras de populações de 

pâTses mais adiantados, de coletividades diferenciadas 

e de populações de doentes de outros pa1ses. 

Poucas sao as pesquisas, entre as referidas 

que tem dados sobre os conhecimentGs sobre sintomas 

Mais uma vez a amostra da popula~ão da Escõcia e a que 

apresenta porcentagem mais baixa (61 ,0%) seguindo-se a 

de Londres (64,0%). Entre os 1ndices mais altos encon

tra-se a Finlandia com 96% da populaçio trabalhada co

nhecendo os sintomas da tuberculose, seguindo os inter 

nados nos 4 Hospitais de Campos do Jordio com 88,7% e 

a população nativa da Tndia com 80% de menções corre

tas. 
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Finalizando os comentãrios das perguntas sobre 

conhecimentos é oportuno ressaltar que embora na popu

lação estudada, os orientados tenham respondido mais~ 

certadamente do que os não orientados, houve entre es

tes últimos, uma parcela razoãvel que mostrou conheci -

mentos corretos que em algumas questões significou mais 

de 30% dos doentes. Estas noções terão sido adquiridas 

em qualquer época de suas vidas em decorrência de con-

versas informais com pessoas com conhecimentos sobre 

tuberculose ou por meio de impressos explicativos dis

tribu1dos ao publico, pelas agências de saúde ou procu 

rosas informalmente por iniciativa do prõprio doente ' 

interessado em informações sobre sua doença ao se sa

ber tuberculoso. 

Come consideração final, caberia lembrar que a 

anãlise dos conhecimentos que os doentes demonstraram 

sobre algumas noções bãsicas em tuberculose, não perm~ 

te assegurar a interferência desses conhecimentos em 

comportamentos, atitudes ou prãticas com relação ã do

ença. Seria necessãrio a utilização de outras metodolo 

gias que não são objetivos deste trabalho. 

P[RGU\TAS SUPLD!ENTARES 

Das quatro perguntas denominadas suplemen-

tares, os dados de duas delas, as referentes a interna 
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çao (pergunta 13) e orientação (pergunta 10), foram mos 

trados em cap1tulos anteriores uma vez que as informa -

ções obtidas nessas questões, conforme jã foi salienta

do, forneceram os subs1dios para a determinação das va

ri~veis dependentes do trabalho. 

As outras 2 questões, (perguntas 11 e 12) mais 

gerais e inf~rmativas, não trouxeram subs1dios importa~ 

tes, talvez pela maneira como foram formuladas. Este e 

o motivo pelo qual apenas breves coment~rios serão fei

tos sobre as mesmas. 

PERGUNTA 11 - ?o,~ que o '-'"-·(a) 6o~ encamüzhado (a) pa!ca 

~"ataJc no Ho~.>p~tal e n~o em ca6a? 

A resposta a estu pergunta revela que a maioria 
dos doentes não foi consultado se queria ou da possibi

lid~de de ~ue o tratamento fosse feito em casa. 

Cerca de 70% dos internados responderam simple~ 
mêdü.o 

qu;>, . " :~~anao:; . 

Cerca de 20% acreditavam que sã ficariam cura

dos se fosse~ ~ara o Hospital, pois eles próprios pedi

ram a internaçâo ou achavam que em casa não fariam o 
tratamento correto. 

Apenas 8% dos doentes informaram que iniciaram 
~ 

tratamento ambulatorial e por nao sentirem melhora fo-

ra;;; encar:1inhados para internação. Em alguns casos, os 

próprios doentes se consideram crônicos alegando que so 
se beneficiariam no Hospital. 

Alguns (2;\) informaram que foram transferidos dj_ 
retamente de um hospital para outros, sendo este o 
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motivo que os levou a internação em algum dos 4 Hospi-

ta\s estudados. 

PERGUNTA 12 - Como e o aeu dia no Hoapltal? 

A informação de como decorria o dia do interna 

do no Hospital, mostra uma total falta de aproveita

mento do periodo de internação, em contribuir para a 

educação do doente. A quase totalidade respondeu que 

seguia a rotina hospitalar, com suas horas determina-

das para refeições, repouso, ouvir rãdio, ler, cami-

nhar ou conversar com os companheiros. 

Outras atividades foram mencionadas, mas eram 

desenvolvidas expontaneamento como por exemplo: tricoc 

ou crochet para as mulheres ou pequenas peças de art~ 

sanato feitas pelos homens, não havendo no entanto pe~ 
-

soal especializado permanente para ensinar, coordenar 

ou supervisionar as atividades. 

Como jã foi referido, dois dos hospitais estu-

dados,esporadicamente, ofereciam palestras sobre tu

berculose aos doentes, porém o tempo dispendido para 

assisti-las não foi siquer mencionado, talvez devido 

a falta de regularidade com que eram programadas. 
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As respostas dos doentes, juntamente com a ob

servação feita por ocasião da entrevista, deixam a im 

pressao de que nos 4 Hospitais estudados predomina a 

atenção as necessidades medicas dos doentes, excluin

do suas necessidades pessoais que poderiam ser atendl 

das por meio de programas educativos, atividades voca 

cionais ou de recreação. 

PERGUNTAS PARA INTERNADOS PELA PRD!EIR>\ VEZ 

PERGUNTA 14 - O h!t.la) acha neeeMâJt.{.o con;UnuM o .tJta 

tamento ap5-õ alta? 

Caóo J.,.{.m: ondz_? 

Embora hã algum tempo venha sendo preconizado o 

tratamento domiciliar para o doente tuberculoso, reser 

vando-se a hospitalização somente para os casos cujas 

condições físicas ou sociais exijam essa medida, mui

tos dos doentes são encaminhados para os Hospitais sem 

que haja uma verificação da real necessidade ou nao 

desse encaminhamento. O argumento seria o de que o do

ente deve permanecer hospitalizado por um período de 

tempo, pelo menos ate a negativação do escarro. Sem en 

tar nos meritos dos motivos da internação, o tempo em 
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que o doente permanece no Hospital deveria ser apro

veitado para orientã-lo sobre a doença, criar hãbitos 

corretos sobre a tomada de medicamentos e necessidade 

de manutenção do controle ambulatorial, apõs alta hos 

pitalar. 

Visto que a maioria dos doentes internados nos 

4 Hospitais, aí se encontravam por indicação mêdica , 

praticamente sem critêrios seletivos, foi verificado 

se os internados pela primeira vez sabiam da necessi

d~de de continuar o controle apõs a alta hospitalar e 

e~ caso afir~ativo onde fariam o controle. 

Os dados encontram-se na Tabela 33. 

Dos 216 orientados, 207 {95,8%) achavam que h! 

via necessidade e 9 (4,2%) nao sabiam. Dos 207 que 

responderam afirmativamente, 178 (82,4%) iriam procu

rar Serviços l·lêdicos, 2 (0,9%) iriam tomar outras pr_Q 

vidências que nos 2 casos era voltar para seus Esta

dos de origem e 27 {12,5%) ainda não sabiam para onde 

se dirigiriam para controle pÕs-alta, mesmo achando-o 

necessãrio. Nenhum doente entre os orientados respo~ 

deu que não havia necessidade de controle. 



TABELA 33 - DOENTES INTERNADOS PELA PRIMEIRA VEZ. NECESSIDADE DE CONTROLE 
APOS ALTA HOSPITALAR, SEGUNDO ORIENTAÇAO. 

NECESSI ORIENTADO NAO ORIENTADO TOTAL 
DADE Df 
CONTINUAR TRAT9 LOCAL n9 ,, 

N n9 % n9 

SERVIÇO 
MEDICO 178 82,4 87 65,4 265 

SIM OUTRAS 
PROVIDtN- 2 0,9 7 5,3 9 
CIAS 
NAO 27 1 2, 5 25 1 8, 8 52 
SABE 

SUB TOTAL 207 95,8 119 89,5 326 

N7'io - - 4 3,0 4 

N710 SABE 9 4 , 2 10 7 , 5 1 9 

TOTAL 216 100,0 1 33 100,0 349 
- - - -

% 

75,9 

2 , 6 

1 4, 9 

93,4 

1 , 2 

5 , 4 

100,0 

~ 

+> 
o 
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Entre os 133 nao orientados, 119 (89,5;\) meneio 

naram a necessidade de controle; 4 (3,0%) não julgavam 

necessãrio pois achavam que sairiam curados do Hospi

tal e lO (8,5%) nao sabiam se era necessãrio ou nao 

Dos que responderam afirmativamente ã pergunta, 87 

(65,4%) se dirigiriam a Serviços M~dicos, 7 (5,3%) to

mariam outras providências (volta aos Estados) e 25 

(13,8%) não sabiam onde iriam fazer o controle. 

Algumas diferenças se fazem notar entre as res

postas dos doentes orientados e não orientados. Por e-

xemplo: entre os orientados foi menor a porcentagem 

dos doentes que responderam nao saber para onde se di

rigir ou se havia necessidade de controle põs-alta 

nao houve tambem resposta negativa sobre a necessida

de de controle,enquanto que para os não orientados 4 

(3,0~) responderam não haver necessidade. 

Estas respostas dos nao orientados mostram a im 

portância de uma boa orientação, quanto ã conduta pos

terior do doente internado. 

E de se esperar, no entanto, que por ocasiaõ da 

entrega da guia de alta, desde que o doente saia do 

Hos;Jital com alta medica, sejam dadas explicações con-
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vincentes sobre a importância do controle Ambulatorial 

e todas as duvidas ou desconhecimentos sobre a necessi 

dade de continuar o controle sejam esclarecidas, bene

ficiando todos os doentes. 

PERGUNTA 15- O tube~culo6o apo6 te~mlna~ o t~atamento 

e ~ecebe~ alta m~dlca pode~~ te~ uma vi

da no~mal? 

Ao ser feita esta pergunta ao doente, foi escl~ 

recido que vida normal, significa um regime de vida re 

grado, sem excessos, porem com as possibilidades de 

volta ao trabalho, convívio familiar e social, prática 

de esportes, etc. 

O tratamento correto da tuberculose leva o pa

ciente â cura definitiva, cujas sequelas não o impedem 

de retomar o ritmo normal de vida, dentro daquele con

ceito exposto acima. 

Muitos dos tabus que no passado envolveram a t~ 

berculose, continuam porêm a fazer parte da crença po

pular, mesmo diante dos avanços cientÍficos ocorridos. 

A opinião dos doentes internados pela primeira vez, s~ 

gundo a possibilidade de vida normal, apõs alta mêdica, 

mostrada na Tabela 34, permite alguns comentários inte 

ressantes. 



TABELA 34 - DOENTES INTERNADOS PELA PRIMEIRA VEZ. POSSIBILIDADE DE 
VIDA NORMAL APOS ALTA MEDICA, SEGUNDO ORIENTAÇAO. 

VIDA ORITENTADOS I ~~o ORIENTADOS I NORMAL n9 C/ " n9 I' ;, 

SH1 98 45,4 86 64,7 I 184 

NilO 47 21 , 7 37 27,8 84 

NilO SABE 71 3 2, 9 1 o 7, 5 81 

TOTAL 216 100,0 133 100,0 349 

TOTAL 
% 

52 , 7 

2 4, 1 

23,2 

1 o o , o 

-"'" 
w 
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Pouco mais da metade, 184 (52,7%) dos doentes 

acham que poderão ter uma vida norma1. Ressa1ta o fa 

to de que entre os 98 orientados a porcentagem foi 

menor (45,4%) do que entre os 86 não orientados (64,7%). 

Negaram a possibilidade de vida normal apos a 

alta medica, 84 (24,1%) doentes, 47 orientados (21,7%) 

e 37 não orientados (27,8%). 

Informaram que nao sabiam, 81 (23,2%) intern~ 

dos e este desconhecimento tambem foi maior entre os 

71 orientados (32,9%) do que entre os 10 não orienta 

Jos (7,5%). 

O fato de que os orientados nao estejam segu

ros sobre a possibilidade de vida normal apõs a alta 

ou de que ignorem esta possi bi 1 i da de, pode indicar 

que a orientação recebi da tenh-a dado grande 'ênfase 

as influências das condições de vida no aparecimento 

ou na manutenção da cura da tuberculose. 

Por outro lado, a elevada porcentagem de nao 

orientados que acredita na possibilidade da vida nor 

ma 1, apõs a a 1 ta medi c a, pode sugeri r que estes doen 

tes conheçam casos de tuberculose curados e levando 
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vida nor~al ou sabem da existência de tratamente efi-

caz ou então que tenham uma falsa concepção dos prog-

nõsticos da doença. 

Relacionando as perguntas sobre cura e possib~ 

lidade de vida normal (Tabelas 25 e 34), dos 216 ori-

entados e internados pela primeira vez, 203 (94,0%) ! 

creditam na cura porêm apenas 98 (45,4%) acham possf-

vel uma vida normal apõs a alta mêdica e, entre os 

1 3 3 
-na o orientados, 119 (89,5%) consideram a tubercu-

lose u;:-:a doença curãvel e 86 (64,7%) acham que o doen-

te curado pode levar vida normal. 

PER(;lí\TAS P.\P~"'. REE\TERC'U\DOS 

PERSUi:IA 16 - Onde. o -6ft. (a) (>o:tc.vc. ú::te.~nado? 

PERGUNTA 17 - Po-~qu.e o óft. {a) -6Úu. do (-6) ou.:t-~o ( ll~) Ho.s 

p.{..ta.t ( a.ü ) ? 

A primeira questão, como foi formulada, teve co 

mo intuito saber o numero de internações ante ri ores dos 

doentes reinternados. Seria mais fãcil para o doente , 

lembrar o nome do(s) Hospital (is) no(s) qual (is) es-

tivera anteriormente, do que o numero de internações o 

corridas. 
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A Tabela 35 mostra o numero de internações dos 

pacientes reinternados e o motivo da alta de cada uma 

das mesmas. 

O numero de reinternações dos 82 doentes, vari 

ou de 1 até 11, anteriores ã atual, perfazendo um to

tal de 151 reinternações. Não foram encontrados doen

tes com 5, 6, 9 e 10 internações anteriores. 

A maioria das altas anteriormente concedidas 

foi por critério medico, (71,5%) seguindo-se altas a 

pedido (11,9%), por transferência (10,0%) e alta dis

ciplinar e por abandono (6,6%). 

As a 1 ta medi c as foram as mais concedi das por nu 

mero de internações, exceto na referente a 11 intern~ 

ções, quando apenas 1 (9,1%) foi a critério médico e 

as demais, 8 (72,7%) a pedido e 2 (18,2%) por indis

ciplina. 

As altas por outro motivo que nao a alta medi

ca, parecem ser mais frequentes nas primeiras intern~ 

ções. Casos como aquele da paciente com 11 interna

ções anteriores e com apenas 1 alta medica, não fo

ram frequentes. Mesmo porque, na entrevista para apl! 



TABELA 35 - DOENTES INTERNADOS. NOMERO DE INTERNAÇOES ANTERIORES E MOTIVO DA ALTA HOSPITALAR. 

~ 
l 2 3 4 

MOTIVO PAC. 
DA ALTA 51 17 8 2 

n9 ,,, n9 7: n9 O/ n9 % 
" " 

MEDICA 38 74,5 26 76,5 15 62,5 6 75,0 

A PEDIDO I 2 3,9 3 8,8 4 16,7 - -

TRANSFERENCIA 9 17,7 2 5,9 3 12,5 1 12,5 

• 
ABANDONO 2 3,9 2 5,9 - - 1 12,5 

DISCIPLINAR I - - l 2,9 2 8,3 - -

TOTAL 151 100,0 34 100,0 24 100,0 8 100 ,o 

7 8 

l 2 
n9 % nQ % 

7 100,0 15 93,7 

- - 1 6,3 

- - - -

- - - -

- - - -

7 100,0 16 100,0 

l l 

TOTAL --
l B2 

n9 
,, n9 '){, N 

1 9,1 108 71,5 

8 72,7 1811,9 

- - 15 10,0 

- - 5 3,3 

2 18,2 5 3,3 

ll 100,0 151 100,0 

~ 

-"' ._, 
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caçao do formulãrio, foi observado tratar-se de uma 

doente com problemas vivenciais que interferiam de mo 

do decisivo no seu comportamento. Excetuando casos co 

mo este, as porcentagens de altas a pedido, por aban

dono e por indisciplina, são relativamente baixas em 

relação ãs altas mêdicas, o que sugere ter havido boa 

aceitação do regime hospitalar anterior, pelos doen

tes reinternados nos 4 Hospitais estudados. 

Dos 9 doentes com 1 internação ante ri o r e c;ue t!_ 

veram alta por transferência, todos foram transferi -

c~s diretamente a um dos Hospitais estudados, 7 devi

do ã conveniência na continuação do tratamento e 2 a 

pedido dos prÕprios doentes, por não terem se adapta

do nos Hospitais anteriores. 

PERGUNTA 18 - O M. (a) no-l OJLÜn;tado ia) no 

de eonct-lnua~ o t~atamen;to ap56 6a-l~ do 

Ho.õp-l;ta.i'? 

PERGUNTA 19 - O 6-L (a) 6e.z a.i'gum eont~o.i'e apú6 

do /lo6 p.Ua.i'? 

Ca6o óln•= a) po~ quanto ;tempo? 

Atê a bem pouco tempo o objetivo fundamental do 

tratamento hospitalar para pacientes com tuberculose 
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era a resituição da sua saude e da sua capacidade no 

mais alto grau, tornando possível a sua imediata rein 

tegração na sociedade. 

Com as mudanças ocorridas nos critérios para 

internação, as vagas hospitalares ficaram reservadas 

para os casos de emergência, que uma vez superada', pe.!:_ 

mi te a alta hospitalar para ulterior controle ambula

torial. 

O controle feito pelos doentes reinternados, ~ 

pos alta hospitalar,de acordo com a orientação recebi 

da no momento da alta, é mostrado na Tabela 35. 

Foram considerados tanto na alta com oriente -

çao, como no tempo de controle, os doentes que infor

maram terem recebido orientação em algumas das altas 

e que fizeram controle em algum período entre elas. 

Não fazem parte desta anãlise os 9 doentes com 

reinternação anterior e que foram transferidos dire 

tamente de um Hospital para outro, a pedido ou por 

conveniência no tratamento. 

Assim, dos 73 doentes com uma ou mais altas hos 

pitalares, 64 (87,7%) foram orientados por ocasião da 

a l ta , 8 ( l l , O 1:, ) não recebe r a m o r i e n ta ç ã o e ( l , 3 ';) 

naose lembra. 



TABELA 36 - DOENTES REINTERNADOS. TEMPO DE CONTROLE AMBULATORIAL, 
SEGUNDO ORIENTAÇAO RECEBIDA NA ALTA HOSPITALAR. 

ALTA C/ 
ORIENTAÇAO s It~ NAO NAO LEMBRA 

TE~1PO DE 
CONTROLE 
(MESES) n9 % n9 % n9 % 

1 ' 3 m 7 1 o , 9 - - - -

3 L 6 m 1 2 1 8, 8 1 1 2 , 5 - -

6 I 9 m 1 2 1 8, 8 1 1 2, 5 - -

9 12 m ' 6 9 , 3 - - - -
1 2 e + 1 9 29,7 - - - -

SUB TOTAL 56 87,5 2 25,0 - -
NAO FEZ CONTROLE 8 1 2 , 5 6 75,0 1 1 o o • o 

TOTAL 64 l_OO ,O 8 _1 OO,_Q 1 100,0 
---- -··~ --

* 9 EXCLUTVOS POR TRANFERENCIA VIRLTA PARA UM VOS HOSPITAIS ESTUDADOS. 

TOTAL 

n9 % 

7 9 , 6 

1 3 1 7, 8 

1 3 1 7 , 8 

6 8,2 

1 9 26 , o 

58 79,4 

1 5 20,6 
~--

73* 100,0 
~ 

<.n 
o 
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Dos orientados, 56 (87,5%) fizeram algum con-

trole posterior e 8 (12,5%) não realizaram o 

menta recomendado. 

Dos nao orientados, 2 (25,0%) fizeram 

controle e 6 (75,0%) não fizeram. 

trata 

algum 

O doente que informou nao se lembrar se rece 

beu orientação na alta, não fez controle e justificou 

a resposta, pois sua primeira internação ocorrera hã 

quase 30 anos e naquela época saira curado do Hosp~ 

tal. Ele informou que durante alguns anos submeteu

-se esporadicamente aos Raios X, não como controle , 

mas como necessidade para renovação da carteira de 

trabalho. 

Entre os orientados na alta e que continuaram 

tratamento ambulatorial, os períados de controle variaram de 

l mesa 12 meses e mais, e 31 o fizeram por menos de 9 

meses, que acrescidos aos 8 que não fizeram controle, 

perfaz um total de 61% dos orientados. Esta condição 

pode justificar a razão pela qual houve 

de reinternações posteriores. 

necessidade 

Entre os não orientados, 2 fizeram tratamento 

com duração de 3 a 9 meses. Mesmo não tendo recebido 
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orientação sobre a necessidade de continuar o trata

mento, estes doentes tiveram noção desta necessidade 

e procuraram alguma assistência apõs a internação. 

Com as recomendações atuais sobre a internação, 

a responsabilidade do ambulatõrio tomou uma dimensão 

muito grande. A ação ambulatorial bem organizada, tem 

uma influência decisiva na situação epidemiolÕgica da 

doença, bem como na efetividade do tratamento hospit~ 

lar. A integração entre as instituições responsãveis 

por cuidados ambulatoriais e hospitalares devem ser~ 

oerfeiçoadas continuamente, a fim de proporcionar um 

seguimento apropriado do tratamento ambulatorial, a

pôs o termino do tratamento hospitalar. 

-PERGUNTA 20 - Poft que 1wo )ez ecoH-tltaLe? 

Os motivos apontados pelos doentes orientados 

e nao orientados na alta e que os levaram a não conti 

nuar o controle em regime ambulatorial, transcritos o 

mais literalmente possivel, foram os seguintes: 



DOENTES COM ORIENTAÇAO NA ALTA 

- sofreu um acidente, ficou engessado e im 

possibilitado de andar 

- tirou chapa particular e o resultado deu 

normal. 

- nao foi poss1vel conciliar trabalho com 

controle. 

- nao foi atendido da primeira vez que prQ 

curou o ambulat6rio por isso nâo voltou 

mais. 

esqueceu de tomar o medicamento por isso 

nao compareceu para controle. 

- nao tinha onde comer ou dormir nem di -

nheiro para o medicamento. 

N9 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

08 

l 53 
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DD~::TES SEM ORIENTAÇAO NA ALTA N9 

- se~pre que se sentia mal ia direto para 

o r.ospi tal 02 

-saiu do H8spital com alta, curado. 04 

- nac foi orientado. Não sabia que preci-

sava procurar o ambulat6rio para contro 

le. 01 

07 

Pel~ falta de homogenei_dade, esses dados dei-

xan de ser co~entados item por item, valendo a infor~! 

-çêo sobre a possibilidade de serem encontrados, sempre 

que foren feitas investigaçoes -desta natureza, utili-

zando fornulãrios semi-estruturados. 

Ho seu conjunto, as causas mencionadas revelam 

falta dein:e;ração entre as ações ambulatoriais e hos 

pitalares, desconhecimento por parte dos doentes das 

necessidades fundamentais de controle ap6s a alta hos

pitalar e dificuldades advindas da situação econômica 

e social de doentes de tuberculose. 
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PERGU:ITA 21 - Po,~ que o óh, {,l) acha que 6oi._ hei._n:tehna

do{a)? 

Algumas causas referidas pelos doentes, como 

responsãveis pela sua reinternação foram agrupadas e 

outras transcritas, por expressarem um pensamento com 

relação ã doença, 

Os motivos que levaram a reinternação, segundo 

a opinião dos doentes,foram os seguintes: 

- causas relacionadas com condição de vida 

(extravagâncias, bebida, excessos, ma a

limentaç~o, etc.). 

- causas relacionadas com o comportamento 

quanto a0 tratamento (falta de colabora

ção do prÕprio paciente) 

causas relacionadas com a organização do 

tratamento ambulatorial (falta de apoio, 

falta de orientação, falta de medicamen

to), 

N9 

l 8 

l 7 

lo 

2 4, 7 

2 3, 7 

l 3, 7 



- fatores pessoais de saüde (fraqueza, qu~ 

da de resistencia, gravidez, parto). 

- por indicação médica. 

- teve "reca1da". 

- ''é uma doença que volta sempre, e so fa 

zer uma extravagância. 

gripes frequentes "virou" 

outra vez. 

tuberculose 

- ''estava semi-curado e nao curado''. 

- ''porque e muito ''azarado'', fez tudo di

rei to. 

- precisava fazer longas viagens constan

temente para fazer controle e isto o en 

fraqueceu de novo. 

- falta de orientação na alta, ''senão te

ri a feito tudo di rei to" 

- estava em tratamento de bronquite, "da] 

tapou os brônquios e deu tuberculose ou 

tra vez" 

- nao sabem 

l 56 

N9 % 

05 

05 

04 

03 

02 

02 

01 

01 

01 

01 

05 

6,8 

6,8 

5 '5 

4 'l 

2 '7 

2 '7 

1 '4 

1 '4 

1 ' 4 

1 ' 4 

6 '8 
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* 03 pacientes alegaram 2 motivos, razao pela qual fo-

ram ont\das 76 respostas dos 73 doentes reinternaàos, 

aos quais se aplicava a questão. 

Na exposição das causas de reinternação, apon-

tadas pelos doentes, nao houve qualquer referência a 

novos contãgios, indicando que os reinternados parecem 

acreditar que uma vez doentes e egressos do hospital 

estão isentos do risco de se infectarem novamente. 

As informações dos 27 doentes que deram como 

causa da reinternação aquelas relacionadas com compor-

tamentos frente ao tratamento, e falhas na organização 

ambulatorial, e 1 que mencionou a falta de orientação 

na alta, comprovam a grande responsabilidade que repo~ 

sa sobre o sistema de saüde, que não foi capaz de imp~ 

-
dir a volta ao ambiente hospitalar para re-tratamento, 

de 38,8% dos doentes anteriormente tratados. 

Esta situação, comumente atribuida ã falta de 

cooperaçao do doente, pode também estar relacionada ã 

omissão da equipe ou imprevisões do sistema de saude 

vigente. 

Mais uma vez, fica evidenciada a necessidade 

da educação do doente tuberculoso em todas as fases do 
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tratamento e a importância do preparo da equipe de sau 

de para participar desse processo. O resultado de um 

tratamento indisciplinado e inconsequente pode levar 

ao aparecimento de recidivas e de doentes crônicos, re 

sistentes aos quimioterãpicos contribuindo para a pro

pagação da doença. 



CO?\CLUSOES 
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- A população de estudo ê constituida de doen

:es de tuberculose pulmonar, predominando os interna

tos pela primeira vez, no primeiro mes de internação e 

Jrevidenciãrio, do sexo masculino, em idades entre 20 

! 29 anos, com curso primãrio incompleto, casados, nas 

:idos em Estados da Região Nordeste e residindo em São 

'aulo hã mais de 20 anos. 

- Cerca de 2/3 dos doentes estudados souberam 

JUe estavam tuberculosos pela procura expontãnea de a2 

;istência m~dica e destes, 87,9% referiram a presença 

te sintomas sendo a tosse mencionada por 52% dos sinto 

nãticos. 

- Foi bastante baixa a procura de assistência 

1êdica pelos sintomãticos, antes de completar um mes 

te sintomatologia. A tolerânciã aos sintomas, para a 

1aioria (67,2%), extendeu-se até o 39 mes. 

- Mais da metade dos doentes nao soube locali -

:ar qualquer contato anterior com casos de tuberculose . 

. ntre os que tinham conhecimento desta ocorrência 

'3,8% referiram o meio familiar intimo ou ocasional. 

- Mais de 60% da população estudada recebeu ori 

ntação sobre tuberculose e o Hospital foi mencionado 
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como orgao orientador por 69,0% entre os orientados e 

principalmente entre os internados pela primeira vez 

- A atuação dos profissionais responsiveis pelo 

atendimento do tuberculoso, foi bastante baixa quanto 

ã orientação do doente, tanto no Hospital quanto em ou 

tras agências de saude. 

- Embora os doentes orientados tenham demonstra 

do conhecimentos mais corretos sobre tuberculose do 

que os não orientados, persistem entre os primeiros 

noçoes incorretas ou desconhecimento sobre alguns as

pectos da doença. 

- Na maioria das respostas sobre conhecimentos 

houve mais acertos entre os reinternados do que entre 

os internados pela primeira vez, quando orientados e 

mais entre os internados pela primeira vez do que en

tre os reinternados, quando não orientados. 

- Os doentes internados mostraram conhecimento 

incorreto ou responderam que •,,ao ~abiam'', principal -

mente, sobre fatos relativos ao modo de contâgio, ã v~ 

lorização do exame de escarro no diagnóstico da tuber

culose, ã importância do tratamento como neutralizador 

das fontes de infecção e quanto ãs providências a se-
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rem tomadas pelos comunicantes. 

- Entre os reinternados, 62,3% tinham uma inter 

naçao anterior e 37,7% duas ou mais e do total de al

tas concedi das' 71 '5% foi por cri ter i o medi co. 

- Entre os doentes reinternados, orientados e 

nao orientados por ocasião da alta, 20,6% nao procura

ram os Serviços de Saude para continuar o controle am

bulatorial. 

- Cerca de 38% dos doentes deram como causa da 

re'nternação, motivos ligados ã falta de orientação a 

dequada e ã falhas na organização dos serviços de aten 

dimento ao doente tuberculoso. 

- Mesmo reconhecendo as limitaç6es deste traba

lho, seja pelo instrumento uti 1-i zado, que embora de 

grande valor em pesquisas educativas permite o aparecl 

mento de "b.<.ab" de difícil controle, quer por parte 

do entrevistado quer por parte do entrevistador, seja 

pela restrição da população trabalhada, conclue-se que 

investigaç6es similares oferecem subsídios importantes 

para a educação em saude, não sõ no campo da tubercul~ 

se mas tambêm em outros ligados ã Saude Publica. 
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A determinação de um n1vel aproximado de conheci 

mento e a indicação de ãreas de deficiência, contribuem 

seguramente, para estudar os métodos e os meios educati 

vos e preparar as melhores condições para suas aplica -

çoes. 



RECO/>!E:\DAÇOES 
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Diante dos dados apresentados fica evidente a 

necessidade da estimulação de ações educativas em tu

berculose, em todas as fases de atendimento ao doente. 

Sua efetividade, no entanto, estã condicionada ã formu 

lação de um programa educativo, a n1vel nacional, in

tegrado ao programa técnico, com ações educativas adaE 

tadas ãs caracteristicas locais das Instituições que 

irão desenvolve-lo {Unidades Sanitãrias, Hospitais, E~ 

colas) e com participação ampla da comunidade, por 

meio de suas lideranças formais e informais. 

Para a consecuçao deste programa, algumas condi 

çoes se fazem necessãrias: 

- as autoridades em Saude devem ser motivad~ so 

bre a importãncia da inclusão de um programa educativo 

em tuberculose, como um componente das açoes técnicas. 

-e indispensãvel a participação do especialis

ta em educação para a saude, tendo em vista a necessi

dade de identificar na população, ou grupos, os conhe

cimentos, atitudes e praticas em tuberculose, a fim de 

selecionar o conteudo do programa e determinar a meto

dologia a ser utilizada, de acordo com as caracter1sti 

cas do grupo e da experiência da equipe no manejo de 

métodos e têcnicas educativas. 
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- as açoes educativas deverão considerar o indi 

víduo, a fa~ília e a comunidade e o conteudo do progr~ 

ma deve atender aos conhecimentos e as crenças da pop~ 

lação, no campo da saüde em geral e da tuberculose em 

especial. 

- as açoes educativas devem ser executadas por 

toda aequipe que cuida do doente tuberculoso, portanto 

a participação multiprofissional constitui o instrumen 

to b3sico para a programaçao das mesmas. 

- as açoes educativas devem ser desenvolvidas 

de forma sistemãtica e permanente, mediante o aprovei

tamento de todas as oportunidades educativas que se o

fereçam no desenvolvimento das ações técnicas. 

- O rãdio, o cinema, a televisão, a imprensa , 

as jornadas de saude, exposições e todos os demais re

cursos disponíveis nas comunidades, deverão ser utili

zados para transmitir informações sobre tuberculose a 

população e para incentivã-la a participar no programa 

de luta contra a tuberculose. 

A equipe de saude, nos seus diversos niveis 

deve ter o~ortunidade de frequentar cursos de formação 

ou de reciclagem que abranjam aspectos científicos e e 
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ducativos e~ tuberculose, para que possa atuar como 

instrumento de reforço na manutenção e na renovação do 

interesse da clientela. 

A adoção de um sistema que possibilite contar 

con uma equipe com alto senso de realização e que trarã 

reflexos a1camente positivos no desenvolvimento do prQ 

grama em todas as suas etapas, ~uma das condiç6es im

prescindiveis para o vislumbre dos caminhos que torna

rão a tuberculose uma doença controlada no nosso país. 
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