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RESUMO 

O presente trabalho estuda algumas cara~ 

terfsticas epidemiol5gicas de 241 casos de Meningite tuber

culosa de pessoas residentes na Grande São Paulo, nos anos 

de 1982 e 1983. O levantamento de casos foi realizado no 

Centro de Investigações de Saúde e outras fontes ofi-

ciais de informação e complementado pela visitação domicili 

ãria que representou um recurso inestimável para o esclare

cimento dos dados. Os casos foram analisados por região de 

residência, aspectos individuais, núcleos familiares, hist5 

ria da doença, hospitalização, seqüência de tratamento e co 

nhecimento sobre a doença. Os resultados identificam condi

ções insatisfatórias de vida na maioria da população, demo

ra no diagn5stico por falhas assistenciais, alta leta

lidade hospitalar e desconhecimento do modo de transmissão 

e prevençao da tuberculose pela maioria das pessoas entre

vistadas. O grupo de menores de 5 anos de idade foi o mais 

comprometido pela ocorrência de seqüelas e, a maior letali 

dade foi na faixa de 7 ~ 12 meses. Ao final do estudo, 

houve 45,7% de cura, 27,8% de 5bito, 13,3% de abandono.Em 

13,2% dos casos, alguns permaneciam em observação e outros 

desconhecidos pelo sistema de controle de notificações. 
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SUMMARY 



S U M M A R Y 

The present paper studies some epidemio

logical characteristics of 241 cases of tuberculous minin-

gitis in persons living in the Great São Paulo, State of 

.são Paulo, Brazil, in 1982 and 1983. The survey of cases 

was worked out at the Center of Health Investigation; other 

official sources have been consulted, too, being work com-

plemented by domiciliary visitings which represented _an 

invaluable resource for data enlightenment. The cases were 

analysed taking into account region of dwelling, individual 

aspects, familiar nucleus, disease history, hospita1ization, 

treatment fo11ow-up and knowledge about the disease. Results 

identify unsatisfactory life conditions for the majority of 

the popu1ation under study; de1ay in diagnosing the disease 

due to fai1ures in assistance; high rate of hospital 1etha-

1ity and 1ack of know1edge on how tubercu1osis is trans-

mitted and prevented by the majority of the persons inter

viewed with. The age group of chi1dren be1ow five years was 

the one most imp1icated in as to the occurence of 

the highest rate of letha1ity was presented by 

aged 7 r- 12 months. At he end of the study, there 

seque1s; 

children 

were 

45.7% of hea1ings; 27.8% of deaths; 13.3% of treatment aban 

donment. In 13.2% of the cases, some persons continued under 

observati.on and others remained unknown by the Hea1th System 

of notifications. 
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1 - INTRODUÇAO 



1 - INTROOUÇAO 

A história da tuberculose e tão longa 

como a das civilizações e e comprovada por descobertas ar 

queológicas de lesões tuberculosas localizadas em colunas 

vertebrais que datam de epocas anteriores ã Idade da Pe

dra. 

Foi reconhecido seu caráter infeccioso 

soment~ apos a segunda metade do seculo XIX, com os· notá

veis trabalhos de Villemin (1865) provando sua transmissi

bilidade, e de Robert Koch (1882), descobrindo seu agente 

etiológico. 

O mundo comemorou em 1982 o centenário 

dessa ultima descoberta, homenageando o seu autor, mas em 

que pese o valor desse evento, a tuberculose e ainda um 

problema insolvido mundialmente, apesar dos avanços tecni-

cos terem propiciado meios para controlá-la ou ate 

erradicá-la 30 . 

mesmo 

BULLA( 9)em 1977, citando as pesquisas· 

gerais da Saude no mundo, no período de 1969-1972, afirma 

que a tuberculose ocupa uma posição importante entre as 21 

enfermidades transmissíveis, consideradas como problemas 

prioritários nas 6 regiões sob controle da Organização Mu~ 

dial da Saude (OMS), ou seja: 29 lugar na região Pacifico 

Ocidental; 39 na Mediterrâneo Oriental; 49 na Sudeste Asiá 

tico; 69 nas Américas; 79 na da Europa e 139 na região da 

Africa. 

Em recente publicação da OMs( 36 >Lresu

mindo relatórios técnicos elaborados pelas diversas comis

sões que a integram para o estudo da tuberculose, sob o ti 
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tulo "Magnitude do problema da tuberculose no mundo" a con 

clusio foi a de que: "Apesar de ter havido uma significa

tiva mudança em relação ao problema da tuberculose em qu! 

se todos os países ou ãreas das Regiões durante os últimos 

30 anos, existem ainda muitos países onde ela e considera

da um problema de Saúde Publica, havendo inúmeras barrei

ras que impedem o completo desenvolvimento dos programas de 

controle". 

GRIZVBOWSKI( 23 ~na1isando as estimativas 

dos estudos apresentados por grupos da OMS e da União Inter 

nacional contra a Tuberculose (IUAT), em Genebra, 198l,co~ 

clui que no mundo morrem de tuberculose por ano, 3 milhões 

de pessoas· e em cada ano se desenvolvem entre 4 e 5 mi-

lhões de casos novos com escarro positivo, infectando ou

tros a seu redor. Esta conclusão, e compatível com a de 

STVBLO e ROUILLON( 62 )que calculam em 3.700.000 o número de 

casos positivos de tuberculose pulmonar, somados a 4 mi

lhões de casos de tuberculose extra pulmonar e de tubercu

lose com bacteriologia negativa (principalmente em crian

ças), por ano. 

Entretanto, e nos países em desenvolvi-

mento que a prevalência da tuberculose e mais acentuada, 

sendo maior do que a dns· países desenvolvidos. Nestes, es

tã havendo uma tendência para a tuberculose se tornar uma 

doença de idades avançadas, o que e considerado pelos pe

ritos da OMs36 não sõ como uma diminuição do problema em 

si, mas representando também um decréscimo considerãvel,em 

termos de custos para a sociedade. 

SHIMA0(60~m 1983, analisando a situação 

epidemiológica da tuberculose no mundo, conclui que os pai 

ses estão divididos em dois grupos: de alta e de baixa pr! 
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valintia. As razões apontadas, pela elevada prevalincia ~ 

tuberculose nos paises do primeiro grupo, são os baixos pa

drões de vida existentes e os obstãculos na implementaçãode 

medidas de controle da doença. 

Em 1966, CASTELL~ 12 ~ no XV Congresso Pa-

namericano de Tuberculose diz que "os objetivos de um plano 

de controle da tuberculose são os de reduzir ~ riscos de 

infectar-se, adoecer e morrer desta enfermidade, mediante a 

interrupção da cadeia de transmissão. Para tanto e necessá

rio localizar, o mais cedo poss1vel, os casos infecciosos e 

converte-los em nao infecciosos, aumentar a resistência bio 

lÕgica da população e prevenir a doença em pessoas expostas 

a riscos especi~is". 

Sustenta ainda o autor, que o meio têcni 

co para interromper a cadeia de transmissão e o tratamento 

com a quimioterapia especifica, a vacinação BCG para aumen

tar a resistência biolõgica e a quimioprofilaxia com hidra

zida {INH} para prevenir a doença nas pessoas sujeitas a 

riscos especiais. 

BLEIKE~6)do Centro Internacional de Pes-

quisas sobre Tuberculose, em 1982, afirma que o objetivo dos 

programas de controle da tuberculose não mudaram desde que 

começaram as campanhas contra a doença no inicio deste secu 

lo. Continua sen~o o de aliviar o sofrimento causado pelo 

bacilo de Koch e eliminar a doença o mais depressa • pOSS1-

vel. Em um eficiente programa de controle da doença os dois 

recur-sos mãximos, segundo o auto~ são a procura de casos se 

guida de imediata aplicação da quimioterapia, e vacinação 

BCG. Refere ainda haver uma concordância geral de que a v~ 

cinação previa de pessoas não infectadas, com uma vacina p~ 

tente, e altamente eficaz para prevenir a tuberculose em al 
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guns grupos populacionais. Recomenda que, em pa1ses em de 

senvolvimento, as campanhas de vacinação de crianças sejam 

desenvolvidas o mais amplamente po~sfvel ainda por virias 

decadas. 

Para STYBLO e co1J61 ~ o efeito direto 

da vacinação pode ser medido, na prãtica, em termos da pr~ 

porçao de casos de tuberculose prevenidos no grupo etirio 

em que a vacinação foi feita. 

S~gundo BR0LioC7) nos pa1ses em desenvol 

vimento,onde a tuberculose constitui um problema de Saüde 

Publica, a vacinação de 100% dos suscetfveis e uma meta al 

mejada, embora se reconheça as dificuldades decorrentes da 

falta de recursos técnicos e humanos para a cobertura sa

tisfatória da vacinação de :suas populações. 

Pid 55~ afirma que antes da introdução da 

quimioterapia especifica, uma fonte de contãgio, vivendo 

dois anos produzia 20 novas infecções. Se uma fonte de in

fecção produzir menos infecções por interferência da qui

mioterapia, ou menos casos surgirem na população devido ao 

BCG e quioprofilaxia, o problema estarã decrescendo. 

Tendo em vista essas· considerações e as· 

afirmações feitas· por PASCUAL(Sl) e DELAGE e co 1 .< 15) de que 

a meningite tuberculosa {MT) e a complicação mais severa 

de todas as formas da tuberculose, as medidas preventivas 

para o controle da tuberculose como um problema global de

vem causar impacto tambem sobre aquela complicação. 

Hã 150 anos, a MT não era conhecida sob 

essa denominação, sendo aceitos como sinônimos para defi

nir esse mal: aracnite, meningite, encefalite infantil e 

mais comumente hidrocefalia aguda. Apõs muitas: controvêrs!· 

as em 1836, Green citado por MEINDL(42} introduziu o termo 
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Meningite tuberculosa, por expressar mais fidedignamente as 

caracterlsticas patológicas da doença. 

Segundo DEENY e col·O~l diferentemente da 

tuberculose pulmonar, com sua variada história natural e se 

veridade, a MT e sempre uma enfermidade grave e necessitade 

internação hospitalar. [ virtualmente imposslvel um pacien

te recuperar-se espontâneamente, sem tratamento. 

No conceito de TARANTINO e col( 64)a MT 

pode apresentar-se, na prãtica, sob dois aspectos fundamen

tais: meningite tuberculosa precoce e meningite tuberculosa 

tardia. A primeira surge como complicação grave, geralmente 

apõs 3 meses do decurso da tuberculose primãria, quase sem

pre em crianças. A tardia, mais dificil de identificar, sur 

ge quando a infecção primãria regrediu e os pulmões não apr! 

sentam mais sinais indicativos de lesões ativas. _Resulta, 

quase sempre, da rutura de um tubérculo isolado no espaço 

sub araicnoideo. Segundo esses autores, a MT excede em nume 

ro todas as outras formas de meningite, exceto a meningocó

cica. 

LUCEN~3~em 1953, na revisão de literatu 

ra por ele realizada, conclui que "a participação da morta

lidade por MT no obituãrio geral da tuberculose varia com 

o momento epidemiológico de cada pais e ainda com a fidedii 

nidade dos dados estatlsticos disponiveis e compõe a quase 

totalidade dos óbitos por tuberculose no lactente". 

Para ALVAREz(1),quando a prevalincia da 

tuberculose e alta, a primo infecção e a meningite tubercu

losa são freqaentes em idades mais baixas. A tuberculose pri 

mãria desenvolvendo tarde na vida, pode alterar a idade de 

incidincia da MT, de sua costumeira ocorrincia em crianças, 

para uma maior incidincia em adultos. 
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A MT foi durante muito tempo uma enfermi 

dade de prognóstico fatal, apresentando letal idade de 100% 

dos casos, em todo o mundo. 

LINCOLN(3~em 1947, apresenta a anãlise ~ 

167 casos fatais de meningite tuberculosa, no Hospital Bell~ 

vue de Nova York, diagnosticados antes da era quimioterãpi

ca. Desses, 92 jã possuiam na entrada um diagnóstico estabe 

lecido de tuberculose primãria. Dos 75 pertencentes ao gru

po restante, onde se desconhecia na admissão qualquer pass! 

do de tuberculose, o diagnóstico de MT em 61% dos casos, foi 

estabelecido em 24 horas, pela história de contãgio fami

liar e ou exames laboratoriais. A duração da doença, desde 

o aparecimento dos primeiros sintomas ate a morte, variou~ 

1 a 63 dias, com a media de 19,5 dias. 

AUERBAC~3)referindo-se também a era pre

quimioterãpica, revela que entre o ano de 1932 e 1947 foram 

feitas 2.333 autopsias em pacientes que morreram de alguma 

forma de tuberculose no Sea View Hospital de Nova York.Des

ses pacientes 108 (4,6%) haviam falecido de MT. 

Me Cracker, citado por LUCENJ35); anali

sando em 1935 o fator idade, reviu atestados de óbitos de 

6.006 individuas mortos por MT, no condado de Glasgow e con 

cluiu ser uma doença nessa época, caracteristica da infân

cia, porquanto 90% dos óbitos foram registrados no grupo me 

nor de 15 anos, sendo que 65% do total foi abaixo de 5 anos 

de idade. 

r de concenso geral' entre os autores, 

que o declinio da mortalidade ocasionada pela doença come

çou com o emprego da estreptomicina (SM), em 1945. 

Para FITZSIMONS e col(l 9)os primeiros re-

sultados com o emprego da SM não foram bons, e os fatores 
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determinantes do seu sucesso, foram aprendidos somente com 

os experimentos com diferentes regimes de tratamento. Segun 

do esses autores os relatõrios do Medical Research Council 

de 1948, apoiando a administração por via sistêmica e pr~ 

longada da quimioterapia, com a associação da administração 

endocraniana desse medicamento, propiciaram uma uniformida

de de tratamento na Inglaterra, mas a introdução do ãcido 

paramino-salicllico (PAS) e posteriormente da INH, foi a 

responsãvel pelo aumento das taxas de sobrevivência e pela 

maior variação de métodos de tratamento. 

HIRMAN( 28)afirma que, apõs a introdução m 

INH na terapia da.tuberculose, em 1952, as taxas de mortali 

dade por MT decresceram de 20 a 50%, mas continuou sendo uma 

severa enfermidade. 

Em 1951, DEBR~ 13 )revela que a MT pode 

ser curada com a SM, e que o prognõstico do tratamento va

ria muito de acordo com a idade do paciente. Apresenta o es 

tudo de 262 casos de MT admitidos entre 1947 e 1949 na Cli-

nique des Enfants Malades, com mortalidade de 37,5% em 128 

casos com idade de 6 a 20 anos, 58,0% em 118 casos do grupo 

etãrio 1 a 5 anos e 75,0% em 16 casos no grupo menor de 1 

ano. Conclui, o autor, ser esta alta mortalidade devido a 

atrazo no diagnõstico, pois nesse grupo e ~iflcil reconhecer 

os primeiros sintomas. 

Em 1958, VOLJAVEC e col(73), analisando a 

situação do tratamento da MT dizem que a mesma, anteriormen 

te de prognõstico inevitãvelmente fatal, pode agora ser cu

rada, se tratada ã tempo, uma vez que jã contam com medica

mentos especificas como SM, INH e PAS usados em diferentes 

regimes. Os autores concluem que os principais fatores que 

afetam desfavorãvelmente o prognõstico da MT são: a infân

cia, a velhice, as fases avançadas da doença e a duração da 
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enfermidade antes do inicio do tratamento. 

PAUL~ 52~ analisando em 1973 a situação~ 

MT na epeca, afirma que a partir da descoberta dos quimiot! 

rãpicos antituberculosos o prognóstico para a doença sofreu 

uma total inversão, podendo ser considerada, curãvel, quan

do diagnosticada precocemente. 

Essa mesma afirmação jã havia sido e vem 

sendo formulada por outros autores, segundo a qual os recur 

sos disponíveis atualmente para o diagnóstico e tratamento 

da doença possibilitam a cura de elevada porcentagem de ca
sosl5,35,54,64,67,75. 

PERFEIT0( 54lsalienta que a precocidade do 

tratamento reduz nao somente a mortalidade como tambem a in 

cidência de seqüelas neurológicas graves, afirmação que co! 

responde ã expressão de J~rantino e co1 64 segundo a qual 

"atualmente, todos os insucessos com o tratamento correto • 

MT, decorrem da identificação tardia da mesma". 

ESCOBAR e col(16)em anãlise feita em 1975 

sobre mortalidade por MT, alegam ser a letalidade menor pa-

ra os países desenvolvidos, apresentando a doença, graves 

problemas em areas em desenvolvimento, decorrentes de mã nu 

trição, subpadrões de condições de vida e abandonos de tra

tamento. 

Confirmando essa afirmação do declínio~ 

mortalidade por MT em países desenvolvidos, TRAUB e coi68)de 

claram em 1983, baseados na própria experiência em hospital 

de Londres, que a MT e atualmente em seu pais, uma doença 

de adultos, apesar de ter sido no inicio do seculo, doença 

da infância. Essa mudança na incidência por idade, pensam 

os autores estar associada ã aquisição da primo-infecção na 

idade adulta, podendo ser parcialmente atribuída aos progr! 
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mas de imunização pelo BCG. 

HAAS e co ~27 >, são da mesma opinião qua n

do afirmam em 1976, nos EEUU, ser a MT na epoca, uma doença 

de adultos e não mais uma doença de cunho pediãtrico, e a

lertam os medicos e residentes que tratam de pacientes adul 

tos, para atentar logo para a MT no diagnóstico diferencial 

de doenças do sistema nervoso. 

Em editorial, publicado no British Medi

cal Journal em 1971, há o concenso de que a MT vem se tor

nando relativamente rara, em países com elevados padrões me 

dicos e ~ociais. Com os modernos tratamentos pode ser encon 

trada 100% de recuperação nos casos, sem seq~elas se o tra

tamento for iniciado antes da pessoa tornar-se inconciente. 

Para atestar a maior gravidade existente em países em de

senvolvimento, cita um trabalho realizado no Sul da Africa, 

quando Freimon e Geefhuysen trataram 131 crianças africanas, 

das quais 2/3 estavam inconscientes no inicio do tratamento. 

Cerca de 40% dos pacientes morreram antes de l ano de qui 

mioterapia e mais da metade dos sobreviventes ficaram com 

severas seqüelas(?O). 

No Brasil, em 1981, a incidência notifi

cada de MT em menores de 5 anos de idade apresentada por 

GERHARo-r< 21 ) foi de 1,3 por 100.000 habitantes, 23,6% do esp! 

rado que era 5,5 por 100.000 habitantes. Justi:fica o autor, 

como sendo devido ã alta cobertura de vacinação BCG em nos

so meio. E, acrescenta que o subregistro e a dificuldade P! 

ra o diagnóstico podem influenciar neste resultado. 

O Ministério da Saúde, em documento nao 

publicado, estima que a letalidade no pais por essa enferm~ 

dade, esteja em torno de 50%, havendo •forte correlação en

tre o estãgio da doença quando do inicio do tratamento e o 
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prognóstico do paciente, sendo possível, entretanto, a dimi 

nuiçio da letalidade atrav~s do diagnóstico mais precoce". 

TIRIBA e co~67>em estudo realizado no 

Hospital Emílio Ribas (HER), de São Paulo, destaca as causas 

que condicionam o agravamento da situação da MT. Comenta o 

autor, que o doente, raramente e assistido por uma única 

instituição. t transferido, em sucessão, para vãrios hospi

tais sendo que essas remoçoes, responsãveis muitas vezes P! 

lo agravo da doença, são ocasionadas por: insuficiincia de 

diagnóstico clinico e laboratorial, falta de pronta respos

ta terapêutica, esgotamento de recursos econômicos da famí

lia e receio de contãgio. 

Dados obtidos junto ã diretoria do HER, 

em 1984, mostram que a letalidade pela doença, nesse nosocõ 

mio, no decurso de 1979 a 1983, variou de 30,2% em 1979 pa-

ra 28,9% em 1983, com menor taxa em 1982 (19,7%), e 

de 27,0% no período. 

mêdia 

Preocupados com a situação da MT no Bra-

sil, a Divisão Nacional de Pneumologia Sanitãria do Minist~ 

rio da Saúde (DNPS) elaborou um plano de pesquisa para ser 

desenvolvido em 1983, em 6 capitais brasileiras, objetivan

do avaliar as condições operacionais das atividades relati

vas ã assistência dos casos de MT. 

A colaboração dada pelo Estado de São 

Paulo a essa pesquisa, foi coordenada por elementos do De-

partamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública 

(HEP-FSP), levantando inicialmente dados no Centro de Infor 

maçoes de Saúde (CIS), para detectar onde se efetuavam 

os diagnósticos de MT no Estado de São Paulo. Esse processo 

evidenciou que nos anos de 1981 e 1982 as maiores porcenta-

gens de casos notificados provém do HER, 

...... IIWIIfld 1 IICIII•I• 
fA,ULDAIE DE SAÚi rftW 
.IIEISIIAII IE slt Piai 

respectivamente 
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62,4% e 59,6%. Outra instituição que presta assistência me

dico hospitalar, no Estado de São Paulo (ESP), a casos de 

tuberculose e o Parque Hospitalar do Mandaqui (PHM}, onde 

foram constatadas inúmeras internações por MT nos anos su-

precitados. 

Tendo-se em vista essa situação e a pre

mência de tempo exigida para o levantamento de dados solici 

tados, optou-se pelo estudo dos casos diagnosticados apenas 

nesses dois nosocômios. 

A pesquisa foi realizada conforme exi

gências do protocolo, tendo a autora do presente trabalho, 

participado a~ivamente do levantamento de dados para o ESP. 

Foi publicada em 1985 pelos coordenadores da DNPS( 40 >sob o 

titulo Meningite Tuberculosa -resultados de uma pesquisa 

operacional. 

Dos 351 casos levantados para o ano de 

1983, nas 6 capitais brasileiras, 199 (56,7%) ocorreram em 

crianças menores de 5 anos de idade. Os autores da publica

ção alegam que o coeficiente notificado de casos para o Bra 

sil foi inferior ao coeficiente teõrico de incidência de MT 

prevista, respectivamente 2,0 e 6,1 por 100.000 habitantes. 

Tambem para o ESP, os valores foram inferiores, visto que 

foram notificados 0,8 quando o esperado seria de 3,8 por 

100.000 habitantes. Concluem, pelos dados obtidos que o 

diagnõstico da MT ê quase sempre incompleto, o tratamento e 

iniciado em fase adiantada da doença, a letalidade e alta, 

38,5%, sendo mais elevada no grupo de menores de 5 anos. 

A participação na pesquisa mencionada e 

a aceitação das considerações de FORATTINI( 20 >sobre os pro

blemas de Saüde Publica, onde a MT se inclui como um impor-
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tante agravo em nosso meio, foram os elementos propulsores 

que estimularam a apresentação deste trabalho. Nele procu

ra-se estudar a situação da totalidade dos casos diagnosti 

cados e residentes na Grande São Paulo (GSP), nos anos de 

1982 e 1983, levantando os fatores que contribuem para a 

manutenção dessa enfermidade como um problema de Saúde Pú

blica, em uma região de um pais em desenvolvimento. 
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2 - OBJETIVOS 

GERAL: 

- Estudar aspectos epidemiológicos da MT na Grande São 

Paulo, nos anos de 1982 e 1983, e oferecer subsidias 

para o programa de controle da tuberculose. 

ESPEClFICOS: 

- Estudar os casos de MT segundo região de residên 

cia, sexo e idade 

Levantar as condições ambientais e econômicas do 

núcleo familiar dos casos em estudo 

- Investigar a histõria da doença 

- Averiguar a situação de hospitalização 

- Pesquisar a seqüência do tratamento põs hospitalar 

- Analisar o conhecimento do doente ou responsãvelem 

relacionar a ocorrência da MT com fontes de contã 

gio 

- Descrever relatos significativos quanto as difi

culdades encontradas para o diagnõstico e atendi

mento dos casos. 
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3 - MATERIAL E METODOS 

3.1 PRELIMINARES 

A população alvo desta pesquisa constitu 

iu-se de todas as pessoas com diagnóstico de MT, residentes 

nos munic1pios da GSP, nos anos de 1982 e 1983. 

Os casos foram obtidos por meio de um le 

vantamento realizado nos fichãrios do CIS da Secretaria de 

Estado da Saude do Estado de São Paulo (SS} e nos Serviços 

de Arquivo Med~co e Estat1stico (SAME) de hospitais de São 

Paulo que internam o maior numero de casos de MT no ESP, 

quais sejam: HER e o PHM. 

A coleta de dados e informações sobre os 

casos foi realizada nesses locais, nos Centros de Saude(CS} 

notificantes e em visitas domiciliãrias (VD) feitas a todos 

os pacientes e ou seus responsãveis. 

3.2 VARIAVEIS DO ESTUDO 

Essas atividades permitiram identificar 

as variãveis que, de acordo com os objetivos propostos, fo

ram estudadas segundo as seguintes caracter1sticas: 

3.2.1 Da região de residência 

- Distritos e Sub distritos do Munic1pio de São 

Paulo (MSP). 

- Demais munic1pios integrantes da Grande São 

Paulo (DMGSP). 
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3.2.2 Individuais 

- Sexo 

- I da de 

3.2.3 Do núcleo familiar 

- Condições ambientais 

- Condições econômicas 

3.2.4 Da história da doença 

-·Fonte de contãgio 

- Vacinação BCG 

- Sintomatologia 

- Recursos institucionais procurados 

- Tempo decorrido entre sintomas e internação 

3.2.5 De hospitalização 

- Ho spi ta 1 

-Ano e mes de hospitalização 

- Diagnóstico firmado 

- Tempo de internação 

- Tipo de alta hospitalar 
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3.2.6 De tratamento subseqQente a hospitalização 

- Seqaência de tratamento 

- Tempo de tratamento 

- Seqüelas 

-Avaliação da evolução dos casos 

3.2. 7 De conhecimento sobre a doença 

- Nome 

Causa da origem 

- Or-ientação recebida 

- Relatos sobre o evento 

3.3 LEVANTAMENTO DOS CASOS 

O CIS fornece ao Grupo de Tisio-Pneumo

logia Sanitãria (GT-PS) da SSs entre outros dados, a distri 

buição do numero de casos de MT notificados para o ESP. 

Em uma primeira etapa, foi consultada es 

sa fonte fornecedora de dados onde foram obtidos todos os 

casos notificados nos anos de 1982 e 1983s para o ESP. Pos

terior.entes foram selecionados os referentes ã GSPs de acor 

do com os objetivos propostos. 

O ClS possui dois sistemas de arquivos 

onde se pode encontrar os casos de MT: Arquivo de Tuberculo 

se (AT) e Arquivo de Vigilância Epidemiológica (AVE). 

O AT e composto de fichas de notifica

çao e controle da tuberculose - Ficha Amarela - modelo da 



DNPS oficial para todo o pais (Anexo 1). Estão dispostas em 

rigorosa ordem alfabética, em gavetas separadas por ano de 

ingresso do caso no sistema. Na ocasião que foi pesquisado, 

inicio de 1984, essas fichas estavam sendo preparadas para 

serem projetadas no computador. Antes que tal fato sucedes

se, foi consultada ficha por ficha desse arquivo, dos anos 

de 1982 e 1983, separando aquelas que possuiam diagnóstico 

de MT. Os dados nelas contidos e de interêsse para o estudo 

foram transcritos em fichas previamente planejadas para es

se fim, .independentemente do local de ocorrência e atendimen 

to do caso (Anexo 2). 

O AVE foi consultado na mesma epoca. Es

te e composto de gavetas com fichas de Investigação Epidemi 

ológica onde devem constar todos os dados referentes as in

ternações de casos de etiologia diversas, de doenças de no

tificação compulsória, inclusive de meningite (Anexo 3). E! 

sas fichas são dispostas em ordem numérica, atendendo crono 

logicamente ã chegada da notificação desses casos durante o 

ano. Dos fichãrios referentes aos anos em questão foram se

paradas e xerocopiadas todas que possuiam diagnóstico firma 

do de MT. 

Concomitantemente a esses levantamentos 

foram consultados o SAME do HER e o do PHM, o que foi poss1 

vel mediante solicitação e exposição dos objetivos da pre

sente pesquisa aos diretores dos referidos hospitais. 

Esses hospitais colaboraram, oferecendo 

para consulta o Boletim nQ 101 da Coordenadoria de Assistên 

cia Hospitalar dos anos de 1982 e 1983 (CAH-101)*. Esse bo-

letim i utilizado em toda a rede hospitalar de São Paulo, 

* f.6.6e. Boletim a. pa.IL.t.i..JL do 2Q .6 eme.6.t1Le de 19 84 6o.i.. .6 ub.6.t.i..

.tuldo pelo CAH-106. 
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apresentado sob a forma de listagem e contem algumas infor

mações sobre os doentes submetidos a tratamento hospitala~ 1 • 

Por essa via foram obtidos os casos de 

MT diagnosticados naqueles hospitais. A verificação dos res 

pectivos prontuãrios forneceu informações complementares, ta 

is como: nome dos pais, endereços com indicações de referên 

cias, principalmente dos casos que haviam obtido alta por 

Õbito e locais para onde foram transferidos os que obtiveram 

alta para seqüência de tratamento~ 

Todos os casos de MT localizados nessas 

três fontes foram fichados (Anexo 2) e colocados em ordem 

alfabética, para abolir possibilidade de duplicatas. 

3.4 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Imediatamente,apõs a obtenção dos casos 

a serem estudados, partiu-se para outra etapa que foi a de 

complementação de dados referentes as variãveis que caract! 

rizariam os mesmos quanto ã região de residência, aspectos 

de identificação, de hospitalização, de tratamento e eventu 

almente de histõria da doença (presença de fonte de contãgio 

e vacinação BCG). Isto foi necessãrio,uma vez que em muitas 

fichas levantadas pelos processos anteriormente citados,ha

via falhas no preenchimento relativas principalmente ao 

tempo de tratamento para obtenção de alta, tipo de alta fi

nal e referências para localização do caso no endereço dado. 

Foram feitos contactos com os CS da SS 

para localizar todos os casos que haviam obtido alta hospi

talar e foram para eles transferidos a fim de se submeterem 

ã seqüência de tratamento. Os casos foram agrupados por CS, 

aos quais foram feitas visitas e ouvidas as enfermeiras-che 
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fes, que deram esclarecimentos e colocaram os arquivos dos 

prontuários ã disposição. Outras vezes, quando era pequeno 

o número de casos no CS (1 ou 2), essas consultas para com

plementação de dados foram feitas por telefone. 

Paralelamente a essas atividade~ procu

rou-se localizar prontuários nos ambulatõrios do HER, do 

PHM, no de Moléstias infecciosas (MI) e do Instituto da Cri 

ança (IC), estes dois últimos do Hospital das Clinicas (HC). 

Essa prócura foi necessária porque muitas vezes a seqüência 

de tratamento dos casos diagnosticados e internados naque

les hospitais, era realizada nos respectivos ambulatórios, 

segundo o interesse do médico que o acompanhou na interna

ção. Para esses casos, não constava no CIS ou nos CS notifi 

cantes nenhuma informação sobre o prosseguimento~do tratamen 

to. 

Nesta ultima fase da busca de dados para 

estudo das caracteristicas das variãveis jã citad~, foram 

obtidos esclarecimentos de diagnóstico de casos que haviam 

sido indevidamente notificados ao CIS como sendo MT. Tal fa 

to ocorreu em decorrência de falha no preenchimento da fi

cha amarela de notificação (Anexo 1), quando foram registr! 

dos no quadrado referente a MT, casos de tuberculose extra 

pulmonar. Outras vezes, o caso inicialmente notificado ao 

CIS, pelos hospitais como sendo MT, revelou posteriormente 

por resultados de exames laboratoriais e ou autopsia reali

zada, ser meningite por outra etiologia que não a da tuber

culose. 

3.5 VISIJAÇAO DOMICILIARIA 

De posse das ftchas (Anexo 2) preenchi-
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das e separadas de acordo com os procedimentos jã menciona

dos, foi feita a VD onde foi entrevistado, pela autora, o 

proprio paciente ou pessoa com possibilidade de responderãs 

questões contidas em um formulário elaborado para essa fi

na 1 i da de (Anexo 4). 

Esse formulário, antes de ser aplicado na 

população alvo, foi pre testado em visitas realizadas a 8 

casos de MT, ocorridos nos anos de 1982 e 1983 no interior do 

6SP, quando foi constatada a sua viabilidade. Alem de ques

tões fechadas, contem perguntas abertas que permitiram ob

ter o maior numero de dados quanto ao conhecimento da doen

ça, a fonte de.contágio, ã condição ambiental e econômica,ã 

hist6ria da doença e da vacinação BCG. 

Em síntese, as questões foram 

nos seguintes itens: 

1) Primeiros sintomas da doença; 

calcadas 

2) Tempo decorrido entre os primeiros sintomas e a interna-

çao; 

3) Referências a dificuldades sentidas para o atendimento do 

caso; 

4) Conhecimentos sobre o modo de adquirir a doença; 

5) Relacionamento da doença com alguma fonte de contágio; 

6) Situação vacinal do caso com relação ao BCG; 

7) Condição ambiental e econômica da familia; 

8) Referências sobre orientação recebida pela familia, para 

a descoberta da fonte de contágio por meio de exames es

peclficos; 

9) Seqaência e local de tratamento apõs alta hospitalar. 

A atividade de VD foi bastante árdua de

vido a dificuldades de localização e acesso aos endereços, 
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mas bastante gratificante quanto ã receptividade, pois nao 

houve sequer uma recusa para receber a entrevistadora, pre~ 

tando-lhe sempre as informações solicitadas. 

Para facilitar o acesso aos· endereçoscon! 

tantes das· fichas de cada caso, estes foram localizados em 

"O Guia" de São Paulo de 1983 e 1984 24 •25 , e em seguida agru 

pados de acordo com a proximidade, por distritos, sub-distri 

tos ou por municipios. Para todos os dias programados para 

as ativ~dades de VD foi traçado, anteriormente, um roteiro 

para as mesmas. Os casos para os quais não se havia obtido 

maiores referências quanto ã localização e em que a rua in

di cada não hav ta si do de forma a 1 guma encontra da em .. 0 Guia", 

eram incluídos no roteiro do bairro ou municipio, para se

rem procurados "in loco". 

Para a execuçao da VD, contou-se com a 

colaboração de um motorista experiente que nos dias úteis 

conduzia viatura cedida pela FSP, e nos fins de semana, veí 

culo de propriedade particular. 

Essa fase nao pôde ter uma continuidade 

lógica, dentro de um per1odo limitado, devido ãs dificulda

des na disponibilidade da viatura ou interferências de ou

tras atividades executadas, paralelamente, pela autora da 

pesquisa. A demora havida entre o levantamento dos casos e 

a VD, talvez tenha sido a responsável pelo fato de que, mui 

tas vezes, o caso ou sua família, no momento da visita, jã 

tivesse trocado de moradia. Quando tal fato sucedia, por 

meio de informações de vizinhos, procurou-se localizar o no 

vo endereço e proceder ã visitação. 

Para todas as visitas realizadas, a en

trevistadora apresentou-se como sendo uma professora da FSP, 

realizando um estudo sobre todas as pessoas que haviam sido 
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internadas nos anos de 1982 e 1983. Imediatamente pergunta

va sobre o caso em questão e iniciava a entrevista. A dura

ção das mesmas foi em media de 40 minutos, uma vez que a en 

trevistadora procurava, apõs obter todas ~ informações, es 

clarecer as pessoas nas questões relativas ã doença. 

Terminada esta fase, em fins de 1985,pr~ 

curou-se ainda esclarecer dados de alguns casos que haviam 

ficado incompletos, principalmente relativos a seqüência de 

tratamento. Foi mais uma vez consultado o CISque, nesse mo 

mento jã havia projetado todas as fichas no computador. Ne~ 

sa pesquisa o mesmo não conseguiu elucidar as duvidas, con

cluindo-se dai.que alguns casos estavam perdidos no.Sistema, 

não sendo possivel mais colher dados sobre eles. Estes no 

decorrer do capitulo referente a discussão e comentãrios do 

trabalho serão citados com as devidas explicações. 

3.6 CODIFICAÇAO DOS DADOS 

Terminados os levantamentos de todas as 

informações propostas nos objetivos, foi feita a codificação 

dos dados, utilizando-se um uGuia de Codificação" previame~ 

te planejado para essa finalidade, com assessoria de docen

tes da FSP (Anexo 5). Neste foram codificadas 50 variãveis 

procurando-se fechar as perguntas abertas utilizadas no for 

mulãrio das entrevistas {Anexo 4). 

Para maior clareza, objetividade e enten .... 
dimento da exposição que serã realizada no capítulo referen 

te a Resultados e Comentãrios, devem ser feitas as seguin

tes ressalvas: 

3.6.1 A variãvel -região de residência-em sua divi-
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sao em subdistritos, distritos de SP e municíp! 

os da GSP, foi estudada conforme relação ofici

al da Divisão Administrativa do ESP( 2~Para efei 

to de anãlise das tabelas e redação do texto, 

foi adotada para designar o município de São 

Paulo a sigla MSP, os demais municípios também 

integrantes da GSP, a sigla DMGSP e para os ou

tros municlpios do ESP, OME~P. 

3.6.2 Para a variãvel - diagnóstico firmado - foi co

dificado aquele que constava nas fichas, sem a 

preocupação dos critérios utilizados para firmã

lo, uma vez que não e proposta dos objetivos des 

te estudo, analisã-los. 

3.6.3 A denominação-núcleo familiar-foi utilizada pa

ra designar, genericamente, a família do doente 

ou as pessoas que compunham o grupo de convivê~ 

cia familiar, independentemente do vlnculo de 

parentesco e do numero de pessoas. 

3.6.4 O estudo da variãvel referente a - alternativa 

de moradia - foi feita seguindo uma adaptação da 

classificação uti.lizada por TASCHNER( 65 >. 

3.6.5 A classificação da - ocupaçao do chefe da farol

lia- obedeceu uma adaptação feita ã elaborada 

por GUIDI & DUARTE( 26 ). 

3.6.6 A variãvel relativa ã-renda familiar- foi cal

culada segundo o salãrio mínimo vigente na oca-
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sião da VD. 

3.6.7 Os-relatos sobre o evento- sao súmulas das res 

postas ã 1~ questão formulada na entrevista, e~ 

colhidas de acordo com a representati.vidade e o 

impacto causado, devido aos problemas apresent! 

dos. 

3.6.8 A observação sobre o estado do domicilio foi ob 

tida pela impressão causada ã entrevistadora em 

termos de limpeza e conservação, tomando como re 

ferência a utilizada por MC MILLAN( 41 >. 

3.6.9 Para o estudo das caracteristicas relativas ã re 

gião de residência foi utilizada a estimativa de 

população dos anos de 1982 e 1983 apresentada P! 

la Fundação SEADE( 2). 

3.6.10 Para o estudo relati.vo ãs faixas etirias - cil-

culo de coeficientes especificas - estimou-se a 

população s~gundo esses grupos a partir da se

guinte metodologia: contava-se com uma estimati 

va global do numero de residentes, para 1982 e 

1983 2. Foi necessirio: 

lQ) admitir que a distribuição segundo idades 

nesses anos se manteve igual ã apresentada 

no censo de 1980. 

2Q) a partir disso, aplicar as proporçoes da 

distribuição obtida no mesmo, ãs estimativas 

citadas. 

Note-se que o cãlculo das proporçoes de pessoas 
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em cada grupo foi sempre realizado com relação 

ao total de pessoas com idades conhecidas, is 

to ê, o procedimento utilizado, automaticamen

te, redistribuiu a população de idade ignorada, 

proporcionalmente ao contingente de cada grupo 

de idade. 

Foi preenchido segundo os códigos, um 

"Guia de Codificação" para cada caso. Os dados constantes 

nestes foram transcritos posteriormente para planilhas que 

entregues ao têcnico de computação da FSP as projetou em 

cartões IBM. Após perfuração e classificação eletrônica for 

neceu elementos para o estudo proposto. 

3.7 APRESENTAÇAO E ANALISE DOS DADOS 

O estudo referiu-se a 241 casos de MT 

diagnosticados e residentes na GSP, nos anos de 1982 el983. 

Os casos foram agrupados e apresentados 

em tabelas, relacionando as variãveis selecionadas. 

Para facilidade de interpretação, os ti 

tulos dessas tabelas sempre que se referiram a esse total, 

foram simplificados, suprimindo-se a especificação diagno~ 

ticados e residentes na GSP. 

Para as questões relativas ãs caracte

risticas da história da doença, de conhecimento, e algumas 

da condição ambiental e econômica foram feitas tabelas sim 

ples. 

Os resultados foram relatados em porce~ 

tagens com uma casa decimal, tendo sido calculado para al-, 

gumas variãveis: medias, coeficientes· de morbidade e de le 
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talidade. Para melhor apresentação de algumas variãveis fo

ram montados grãficos e mapas. 

Não foram realizados testes estatisticos 

por se tratar de um universo populacional. 

29 



4 - RESULTADOS E COMENT~RIOS 



4- RESULTADOS E CQMENT~RIOS 

A população de estudo desta pesquisa e 

constituida de 241 casos de MT diagnosticados nos anos de 

1982 e 19~3~ residentes nos municípios da GSP. 

4.1 Fontes de pesquisa 

Os procedimentos para o levantamento dos 

casos de MT, jã descritos no capitulo referente a material 

e métodos, justificam-se pelo fato de terem sido notificados 

para o ESP, nos anos de 1982 e 1983, o total de 300 casos 

e, pelo processo adotado, esse numero ter passado a ser de 

377, corrigido posteriormente para 362. 

Na tabela 1 e apresentada a distribuição 

dos dados globais notificados pelo CIS ao GT-PS da SS para 

o ESP, nos anos de 1982 e 1983, segundo grupos etãrios. 

Entretanto, pela metodologia adotada, fo

ram obtidos para o ESP os casos apresentados na tabela 2, 

distribuídos de acordo com a fonte de pesquisa e região de 

residência. 

Nessa tabela os casos identificados conco 

mitantemente no AT e no AVE do CIS foram anotados separada

mente daqueles registrados somente no AT, no AVE e SAME do 

HER e do PHM. Se o levantamento tivesse sido realizado ape

nas no AT, abrangeria 89,4% dos casos {183 + 154); se hou

vesse sido creditado apenas os do AVE 56,3% {183 + 29). 
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TABELA 1 - DISTRIBUIÇ~O DOS CASOS DE MT NOTIFICADOS PARA O 

ESP, NOS ANOS DE 1982 e 1983, SEGUNDO GRUPO ET~

RIO. 

~ 1982 1983 TOTAL G 
o 

o 1--- 5 57 52 109 

5 t-- 10 lO 15 25 

10 t-- 15 6 9 15 

15 f-- 20 6 10 16 

20 f-- 40 51 41 92 

40 e + 20 21 41 

IGNORADO - 2 2 

T O T A L 150 150 300 

FONTE: GT-PS VA SS. 

Houve concordância de achados de casos 

notificados nesses dois arquivos em 48,6%, o que significa 

que somente 183 foram encontrados concomitantemente no AT 

e no AVE, 154 (40,8%) constavam apenas no AVE. Devido a 

essas disparidades encontradas, logo no in1cio da pesquisa, 

foi consultado o SAME dos hospitais citados. Essa procura 

garantiria um maior numero de casos diagnosticados, o que 

de fato sucedeu, acresceu de 11 casos (2,9%) o total levan 

tado para o ESP. 

Ainda por essa tabela, a soma dos to

tais para cada ano, perfaz 188 e 189 casos para o ESP, res 

pectivamente nos anos de 1982 e 1983. 

Quando se restringe aos casos notifica-· 

dos para a GSP (MSP + DMGSP), obtem-se o total de 256 que 
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇ~O DOS CASOS DE MT LEVANTADOS PARA O ESP, DIAGNOSTICADOS EM 1982 E 1983; 

SEGUNDO FONTE DE PESQUI~SA E REGI~O DE R6S:JDENCIA. 

ANO 1982 1983 TOTAL PARCIAL I TOTAL 

I GERAL 
MSP DMGSP OMESP MSP DMGSP OMESP MS"P DMGSP OMESP 

AT + AVE I 41 25 36 46 18 1 7 87 43 53 I 183 48,6 

AT I 30 18 23 39 19 25 69 37 48 I 154 40,8 

AVE - 2 7 6 2 12 6 4 19 29 7,7 

SAME 3 3 - 2 2 1 5 5 1 11 2,9 

T O T A L I 74 48 66 93 41 55 167 ,89 121 I 377 1 00,0 

FONTE: LEVANTAMENTO REAL1ZAVO NO C1S E NO 'SAME VO HER E VO PHM. 

w 
w 



constituiram, inicialmente, a população alvo desta pesquisa. 

122 casos ocorridos em 1982 e 134 em 1983. 

Eliminando desses totais 15 casos que,c~ 

mo jã foi citado, foram indevidamente notificados ao CIS co 

mo sendo MT, passou a ser de 241 o numero de pessoas inter

nadas com MT nos anos em questão na GSP e de 362 para o ESP. 

A tabela 3 mostra a distribuição dos da

dos globais para o ESP obtidos através deste levantamento e 

podem ser confrontados com os da tabela 1 onde constam os 

dados oficiais para a mesma região. Nessa comparaçao perce

be-se, para todas as faixas etãrias um aumento no número de 

casos encontrados pelo processo adotado. :Isso ·.sugere que o 

sistema de notificação de casos de MT para o ESP, carece ai~ 

da de uma melhor organização e divulgação. Os esforços que 

o CIS vem realizando, nesse sentido, são patentes, mas as 

vias de comunicação necessitam de uma reformulação e maior 

motivação por parte dos órgãos notificantes. 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇJ\0 DOS CASOS' DE MT LEVANTADOS PARA O 

ESP, NOS ANOS DE 1982 E 1983, SEGUNDO GRUPO ET~

RIO. 

~ 1982 1983 TOTAL o 
o 

o 1-- 5 69 65 134 

5 ....__ 10 11 16 27 

10 ....__ 15 6 9 15 

15 f-- 20 6 13 19 

20 f-- 40 60 55 115 

40 e + 30 22 52 

T O T A L 182 180 362 

FONTE: LEVANTAMENTO REALIZAVO NO CIS E NO SAME VO HER E VO 
PHM. 
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4.2 Visitação domiciliãria 

O processo de VD para os 241 casos resi

dentes na GSP, foi efetuado imediatamente apõs o termino do 

levantamento de casos. 

Na tabela 4 encontram-se o numero de VD 

realizadas e nao realizadas, de acordo com o ano que foi 

firmado o diagnóstico, havendo para o segundo grupo a dis

criminação dos motivos pelos quais não pode ser efetuada. 

TABELA 4- DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO ANO DE DIAG 

N0ST1CO E VIS1TAÇAO DOMICILI~RIA, 1982-1983 (NQ E 

%) • 

~ 1982 1983 TOTAL 
NQ % NQ % NQ % v 

REALIZADA 93 80,2 103 82,4 196 81 '3 

NAO REALI 23 19,8 22 1 7 '6 45 18,7 
ZADA 

END. NAO (6) (5,2) . (=6) (4,8) ( 12) (5,0) 
ENCONTRADO 

MUD. END. (1 o) (8,6) 
IGN 

(6) (4,8) ( 1 6) (6,6) 

MUD. OUTRA {5) (4,3) 
CIDADE 

(7) (5,6) ( 1 2) (5,0) 

NAO LOCALIZADO (2) ( 1 '7) ( 3) (2,4) .. (: 5) ( 2 '1 ) 
NO ENDEREÇO 

T O T A L 116 100,0 125 100,0 241 100,0 

A tabela mostra, na discriminação do~ 

motivos da nao realização da VD que, realmente não foram lo 

ca1izados os ender~ços de 12 casos (5%). Para os outros foi 
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possivel encontrar o local indicado mas o doente ou seus fa 

miliares não o foram, por motivo de mudança ou por nao ser 

sequer conhecido no endereço dado. Isto aconteceu, principal 

mente para os casos de Õbito, quando talvez para facilidade 

de atendimento de formalidades legais, a familta deve ter 

fornecido endereço ficticio ou de pessoas conhecidas, e nes 

te caso,no momento da visita,o informante nao se 

do f a to. 

lembrava 

Analisando-a por ano, verifica-se que, de 

um modo geral,o tempo decorrido entre o diagnóstico e a VD 

não influiu no sucesso da mesma, com exceção do item-mudan

ça para endere~o ignorado - onde para 1982 foi encontrada ~ 

ma porcentagem maior em relação a 1983, respectivamente 8,6% 

e 4,8%. 

Tomando por base o doente de MT, a tabe

la 5 mostra quem foi o responsável pelas informações obti

das nas 196 VD realizadas (81 ,3% do total previsto). 

TABELA 5- DISTRtBUIÇ~O DOS CASOS DE MT YIS~TADOS NA GSP, 

SEGUNDO PESSOA INFORMANTE, 1982-1983 (NQ E %). 

INFORMANTE NQ % 

M~E 86 43,9 

PAI 9 4,6 

CONJUGE 10 5,1 

O PROPRIO 38 19,4 

PARENTE 44 22,4 

VIZINHO 8 4' 1 

OUTRO 1 0,5 

T O T A L 196 100,0 
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Essa tabela demonstra a fidedignidade das 

informações obtidas para este trabalho, uma vez que as pe! 

guntas foram dirigidas, na grande maioria das vezes, a pe! 

soas muito chegadas ao paciente, ou a ele próprio. Para fim 

deste trabalho - parente - deve ser entendido como uma pe~ 

soa da família que cohabitou com o paciente quando este foi 

acometido pela doença. isto e, um filho, nora, tio, etc. 

Quando não foi localizado de forma alg~ 

ma o paciente ou seu familiar, apelou-se para vizinhos(4~1%}, 

capacitados a prestar as informações desejadas. Por - ou

tro - entende-se, na mesma tabela, o responsável por um or

fanato onde residia um paciente menor. 

4.3 Características do estudo 

4.3.1 Da região de residência 

As informações obtidas para a caracterl 

zaçao desta variãvel foram levantadas nas fontes de pesqui

sa citadas e confirmadas na grande maioria das vezes, pela 

VD. 

A tabela 6 mostra a população em estu

do distribuída segundo ano de diagnóstico e região de loca

lização da residência do caso. 

Esta tabela indica que a população em 

estudo, para o ano de 1982 foi constituída globalmente de 

116 casos de MT (48,1%} e para~ ano de 1983 de 125 (51,9%). 

Segundo as regiões de localização da residência, os mesmos 

foram distribuídos da seguinte forma: 160 (66,4%) para a re 

gião MSP e 81 {33,6%} para DMGSP. 
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TABELA 6- DISTRlBUIÇ~O DOS CASOS DE MT, SEGUNDO ANO DE DIAG 

NOSlltO E REGI~O DE RESID[NCIA, 1982-1983 (N9, S 

E COEFICit:NTE*}. 

~ 1982 1983 TOTAL 
N9 % COEF N9 % COEF N9 % o 

MSP 71 61,2 0,79 89 71 '2 0,95 160 66,4 

DMGSP 45 38,8 0,98 36 28,8 0,77 81 33,6 

T O T A L 116 100,0 0,85 125 100,0 0,89 241 100,0 

* POR 100.000 HABITANTES (VAVOS BRUTOS POPULACIONAIS OBTIVOS 

NA FSEAVE). 

A diferença encontrada pode talvez, ser 

atribuida a densidade demogr~fica da~ duas regi5es. 

Quando é feita a an~lise comparativa, por 

ano, da distribuição desses casos-, houve um ligeiro aumento 

na porcentagem para o MSP, com uma diminuição equitativa p~ 

ra o mesmo ano, na DMGSP. 

Entretanto, quando a mesma tabela é ana

lisada em face aos coeficientes de morbidade, calculados 

por 100.000 habitantes, essas diferenças se diluem, aprese~ 

tando no final, para os totais dos anos em estudo, um aumen 

to quase que inexpressivo. 

Para melhor visualizar esses dados foram 

elaboradas as tabelas 7 e 8 onde podem ser analisadas a in

cidência da MT nos dois anos em questão, desdobradas em lo

cais de resid~ncia dos casos, nas duas regi~es. 

A tabela 7 referente ao MSP foi sub divi 

dida, segundo critérios oficiais, em subdistritos e distri-
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tos e a tabela 8, da região DMGSP, em municípios. 

Em termos percentuais,a tabela 7 revela 

que em 1982 a ma i o r po rcen tag em de casos de MT encontra da foi 

no subdistrito de Santo Amaro 11,3%, seguida pelas dos dis

tritos de ltaquera (8,5%) e São Miguel (8,5%). Para 1983, a 

maior porcentagem foi encontrada no subdistrito de Butantã 

(11,2%), seguida pelas dos subdistritos de Santo Amaro(lO,l%), 

Nossa Senhora do O (9,0%) e Tucuruvi (9,0%). 

Na região DMGSP, seguindo o mesmo crité-

rio, na tabela 8, em primeiro lugar tem-se o município de 

Guarulhos, em 1982, com 15,7% seguido do de Mauã (11 ,1%) e 

Osasco (11,1%) •. No ano de 1983,o município que contou com o 

maior percentual de inti~ência de MT foi o de Osasco(l9,5%), 

seguido do de Guarulhos (13,9%) e Diadema (8,4%). 

Entretanto, essa exposição percentualtem 

um significado relativo, uma vez que é necessário para estu 

dar o problema, que haja uma medida uniforme que possa com

parar os dados em termos populacionais. Assim, analisando as 

mesmas tabelas, com os respectivos coeficientes de morbida

de por 100.000 habitantes, verifica-se uma situação total

mente diversa. Tomando como parâmetr-o o coeficiente 4/ 

lOO.OOO~preconizado teoricamente pela DNPs< 69>para o ano de 

1981 em menores de 5 anos de idade, no ~SP, embora a popul! 

ção estudada nessas tabelas englobe todos os grupos etãri:os, 

os locais que o ultrapassaram no ano de 1982, na tabela 7, 

foram, em ordem decrescente, os seguintes: 

Distrito de Parelheiros {6,43);· subdis

trito do Brãs {6,40) e Vila Nova Cachoeirinha {5,24). No 

ano de 1983, nessa mesma tabela, aparece em primeiro lugar 

o subdistrito de Nossa Senhora do O com 4,39; continua o do 

Brãs,em 29 lugar,com um índice menor {4,30) seguido do de 
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Penha de França com 4,22:ttodos por 100.000 habitantes). 

Na tabela 8, o maior coeficiente encon-

trado, no ano de 1982, foi para o município de Juquitiba 

(7,29) seguido do de Arujã com 5,16; Rio Grande da 

4,27 e Cotia 4,18. 

Serra 

Para o ano de 1983 também em ordem de-

crescente, apareceu o municipio de Salesõpolis com 9,70 se 

guido do de .Santana do Parnaiba (8,80) e Santa Isabel 6,32. 

Os dados numéricos dessas tabelas, que 

exprimem a incidência da MT por ano e região de residência 

dos casos, podem ser melhor visualizados nos mapas 1 e 2, 

referentes, re~pectivamente ãs regiões MSP e DMGSP. 

Os maiores coeficientes de morbidade~r 

MT, mostrados · nas mesmas,, foram encontrados em sua maio 

ria em regiões periféricas, onde as condições de vida sao 

precãrias. Houve exceção, para o subdistrito do Brãs, zona 

central do MSP, com alta:s· coeficientes nos dois anos, o 

que pode ser justi:ficado talvez, pelo grande numero de 

cortiços e pensões lã existentes, propiciando promiscuida

de e um baixo padrão de vida, o que favorece o aparecimen

to de doenças infecto-contagiosas. 

NOGUEIRA( 48 >, em estudo rea 1 i za do em 1980 

sobre Tuberculose como causa de Õbito no MSP, mostrou coe 

ficientes de mortalidade mais elevados, igualmente, em zo

nas periféricas e no subdistrito do Brãs. 

Para melhor estudar a distribuição de

monstrada nas tabelas 7 e 8, foram elaboradas as tabelas 9 

e 10 onde e poss1vel analisar as duas regiões separadamen

te, nos anos de 1982 e 1983, segundo faixas etãrias. Para 

tanto, foram calculados os coeficientes por 100.000 habi

tantes, estimando as populações de acordo com o método apr~ 
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TABELA 7 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS O~ MT RESIDENTES NO MSP, 

SEGUNDO ANO DE DIAGNOSTICO E SUBDISTRITO E DIS

TRITO DE RESID[NCIA, 1982-1983 (NQ, % e COEFICI

ENTE*). 

ACLIMAÇAO 
ALTO DA MOOCA 
BELA VISTA 
BELENZINHO 
BR~S 

BRASILANDIA 
BUTANTA 
CANGAlBA 
CAPELA DO SO'!' 
CORRO 
CASA VERDE 
CONSOLAÇAO 
IBIRAPUERA 
IPIRANGA 
JABAQUARA 
J.AM[RICA 
LAPA 
LIMAO 
MO OCA 
N. SRA. DO O 
PENHA DE 
FRANÇA 
PINHEIROS 
PIRITUBA 
STA. CECILIA 
STA. EFIGtNlA 
SANTANA 
STO. AMARO 
SAUDE 
TATUAP[ 
TUCURUVI 
V. FORMOSA 
V. GUILHERME 
V. MADALENA 

1982 

NQ % COEF 

1 1,4 1,79 
3 4,2 2,23 

1 1,4 2,08 
3 4,2 6,40 
1 1,4 0,52 
1 1,4 0,29 
1 1,4 1,29 
6 8,5 1,12 

1 1,4 1,36 
1 1,4 0,60 

1 1,4 0,36 

1 1,4 0,74 
1 1,4 1,14 
1 1,4 2,79 
4 5,7 2,25 

1 1,4 0,81 
1 1 .4 1 '1 5 
1 1,4 2,35 

8 11,3 0,93 
1 1,4 0,34 
2 2,8 0,71 
3 4,2 0,63 
1 1,4 0,81 

1 1,4 1,97 

1983 

NQ % COEF 

2 2,3 

2 2,3 

1 1 '1 
1011,2 

6 6,7 

2,37 

4,30 
0,49 
2,69 

1 '01 

2 2,3 1,77 

1 1,1 0,56 
6 6,7 2,08 
2 2,3 3,50 
2 2,3 1,46 

8 9,0 4,39 
6 6,7 4,22 

1 1,1 2,11 
2 2,3 1,57 

3 3,4 1,01 
9 10,1 0,97 
2 2,3 0,66 

8 9,0 1,63 

1 1,1 1,30 

TOTAL 

NQ % 

1 0,6 

3 1 '9 
2 

1 

5 

2 

11 
1 

12 

1 '3 
0,6 

3 '1 

1 '3 
6,9 
0,6 
7,5 

2 1 '3 
1 0,6 
1 0,6 
1 0,6 
7 4,4 

2 1 '3 

3 1 '9 
1 0,6 
1 0,6 

12 7,5 
6 3,7 

1 0,6 

3 1 '9 
1 0,6 
1 0,6 

3 1 '9 
17 10,6 

3 1 '9 
2 1 ,3 

11 6,9 
1 0,6 
1 0,6 
1 0,6 
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v. MARIA 1 1 • 1 0,74 1 0,6 

v. MARIANA 1 1 '1 0,86 1 0,6 

v. MATILDE 2 2,8 0,78 1 1 • 1 0,37 3 1 • 9 
V.N.CACHOEIRI 2 2,8 5,24 1 1 '1 2,56 3 1 '9 
NHA 

.. 

V. PRUDENTE 1 1 '4 o, 1 9 1 1 '1 0,19 2 1 , 3 
ERMELINDO MA- 4 5,7 1 '54 1 l' 1 0,37 5 3 '1 
TARARAZO 
GUAIANAZES 1 1 '4 0,59 1 0,6 
ITAQUERA 6 8,5 1 '27 5 5,6 0,98 11 6,9 
JARAGU~ 1 1 '1 1 , 54 1 0,6 
PARELHEIROS 2 2,8 6,43 2 1 '3 
PERUS 1 1 '4 1,89 1 0,6 
S. MIGUEL 6 8,5 1 '22 3 3,4 0,57 9 5,6 

T O T~A L 71 100,0 0,79 89 100,0 0,95 160 100,0 

* POR 100.000 HABITANTES (VAVOS BRUTOS POPULACIONAIS OBTI-

vos NA FSEAVE). 
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TABELA 8 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT RESIDENTES NA RE~ 

GIAO DMGSP, SEGUNDO ANO DE DIAGNOSTICO E MUNICi-

PIOS DE RESIDrNCIA, 1982-1983. (N9, % E COEFICIEN -
TE *). 

~~ 1982 1983 TOTAL 

'N9 % COEF N9 % COEF N9 % 

ARUJJS: 1 2,2 5 t 16 - - - 1 1 t 2 
BARUERI- 1 2,2 1 '18 - - - 1 1 '2 
CARAPIC.UIBA 3 6,7 1 '30 2 5,5 0,81 5 6,3 
CO TIA 3 6,7 4,18 2 5,5 2,76 5 6,3 
DIADEMA 3 6,7 1,09 3 8,4 1, 03 6 7,4 
EMBO 3 6,7 2,33 - - - 3 3,7 
FERRAZ DE VAS - - - 2 5,5 3,09 2 2,5 
CONCELLOS -

FRANCISCO MO- 1 2,2 2,98 - - - 1 1 '2 
RATO 
GUARULHOS 7 1 5 '7 1 '14 5 13,9 0,79 12 14,8 
ITAPEVI - - - 1 2,8 1 '6 5 1 1 '2 
ITAQUAQUECET!!_ 2 4,4 2,34 1 2,8 1 , 1 2 3 3,7 
BA 
JANDIRA - - - 1 2,8 2,18 1 1 '2 
JUQUITIBA 1 2,2 7,29 - - - 1 1 , 2 
MAIRIPORA - - - 1 2,8 3 '51 1 1 '2 
MAUJS: 5 11 '1 2' 15 - - - 5 6,3 
MOGI.DAS CRU- - - - 1 2,8 0,49 1 1 '2 
ZES 
OSASCO 5 11 , 1 0,97 7 19,5 1 ,35 12 14,8 
POJS: - - - 1 2,8 1 '7 5 1 1 '2 
RIO GDE. SERRA 1 2,2 4,27 - - - l 1 t 2 
SALESOPOLIS - - - 1 2,8 9,70 1 1 '2 
SANTA ISABEL - - - 2 5,5 6,32 2 2,5 
SANTANA DO PAR - - -
NAiBA - 1 2,8 8,80 1 1 , 2 

SANTO ANDR[ 3 6,7 0,52 2 5,5 0,36 5 6,3 
SAO BERNARDO 2 4,4 0,41 2 5,5 0,40 4 4,9 
DO CAMPO 
SAO CAETANO 2 4,4 1 '22 1 2,8 0,64 3 3,7 
DO SUL 
SUZANO 1 2,2 0,89 - - - 1 1 '2 
TA BOA O SERRA 1 2,2 0,88 - - - 1 1 '2 

T O T A L 45 100,0 0,98 36 100,0 0,77 81 100,0 

* POR 100.000 HABITANTES (VAVOS BRUTOS POPULACIONAIS OBTI-
vos NA FSEAVE I. 
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sentado no Capítulo 2. 

A tabela 9, referente ã região MSP, qua~ 

do analisada do ponto de vista percentual. apresenta nos 

dois anos do estudo, picos nas fai'xas etári.as O 1-- 5 anos e 

20 ~ 40 anos. Quando e feita a comparação das faixas etá

rias por ano de incidência, há um ligeiro aumento percentu-

al para o ano de 1983, nas referentes ãs idades o......_ 5; 

10 ~ 15 e 15 ~ 20 e de igual forma uma diminuição nas de-

mais. 

Quando a mesma análise e feita com o uso 

dos coeficientes observa-se· um aumento, para o ano de 1983, 

em todas as faixas etárias. Esse fato ocorreu com maior des 

taque nas relativas ãs idades de O~ 5 e 15 r- 20 anos, 

respectivamente de 2,58 para 3,20 e de 0,33 para 0,73. 

Essa mesma tabela, na linha referente ao 

total, mostra na comparação global dos casos de MT ocorridos 

nessa região, por ano, que houve aumento no valor do coefi-

ciente, de 0,79 em 1982 para 0,95 em 1983. 

TABELA 9 - DISTRJBUIÇAO DOS CASOS DE MT RESIDENTES NO MSP, 

SEGUNDO ANO DE DIAGNOSTICO E GRUPO ETARID, 1982-

1983 (NQ, % E COEfiCIENTE*). 

1982 1983 TOTAL ~NQ % COEF NQ % COEF NQ % 

o t- 5 

5 f-- 10 

10 f-- 15 

15 ..._ 20 

20 f-- 40 

40 E + 

T O T A L 

2 7 38. 1 

5 7. o 
2 2,8 

3 4,2 

23 32,4 

11 15,5 

71 100,0 

2,58 35 39,3 

0,58 6 6,7 

0,25 3 3,4 

0,33 7 7,9 

0,70 26 29,2 

0,51 12 13,5 

0,79 89 100,0 

3,20 

0,66 

O,J6 

0,73 

0,76 

0,53 

62 

11 

5 

10 

49 

23 

0,95 160 

38,8 

6,9 

3,1 

6,2 

30,6 

14,4 

100,0 

* POR 100.000 HABITANTES (VAVOS BRUTOS POPULACIONAIS OBTIVOS 
NA fSEAVE). 
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A tabela 10, elaborada sob a mesma forma 

da anterior, para a região DMGSP, analisada também sob o 

mesmo prisma, mostra aspectos totalmente diversos. 

TABELA 10 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT RESIDENTES NA RE

GIAO DMGSP, SEGUNDO ANO DE DIAGNOSTICO E GRUPO 

ETARIO, 1982-1983 (NQ, % E COEFICIENTE*). 

~ 1982 1983 TOTAL 
o 

. 
NQ % COEF NQ % COEF NQ % 

o r-- 5 22 48,9 3,50 12 33,3 1 '88 34 41 '9 

5 1--- 10 4 8,9 0,75 6 16,7 1 '11 10 12,3 

10 ,__ 15 - - - 4 11 '1 0,83 4 4,9 

15 1-- 20 1 2,2 0,20 3 8,3 o' 61 4 4,9 

20~ 40 11 24,4 0,68 9 25,0 0,55 20 24,7 

40 e + 7 15,6 0,80 2 5,6 0,23 9 11 '1 

T O T A L 45 100,0 o' 98. 36 100,0 0,77 81 100,0 

* POR 100.000 HABITANTES {VAVOS BRUTOS POPULACIONAIS OBTI 

VOS NA FSEAVE). 

Para a população da região estudada nes 

sa tabela, louve em termos percentuais um decréscimo nos 

grupos etários limítrofes, O~ 5 e 40 anos e mais, para 

o ano de 1983 e um aumento para os demais. Do ponto de vis 

ta de coeficientes, quando e feita a mesma comparação, es

sa região apresenta, no ano de 1983, uma diminuição de 3~50 

para 1,88 na faixa etária O~ 5 anos, de 0,68 para 0,55 

na de 20 r-- 40 anos e de 0,80 para 0,23 na referente a 40 

anos e mais. Para as demais faixas etárias, compreendidas 

entre 5 e 20 anos, a tabela 10, mostra que houve um acres-

cimo. 
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Pela diversidade encontrada nas referidas 

tabelas, poder-se-iam levantar duas questões: 

- A MT estaria aumentando na região MSP 

e diminuindo na DMGSP? 

- A sistemãtica da notificação e ou diag

nóstico estaria melhorando para a região MSP? 

MORAEs( 45 ) em estudo realizado em prontuá 

rios de pacientes diagnosticados com MT no HER e no PHM, no 

periodo 1955-1971, residentes no MSP, calculou coeficientes 

de morbidade por 100.000 habitantes dividindo a população em 

3 grupos etários O~ 5; 5 ~ 10 e 10 e + anos de idade. 

Os coeficientes, por ele calculados para o primeiro grupo, 

nessa série histórica, apresentaram uma tendência ao decrés

cimo atingindo no ano de 1971 o valor 2,96. 

No presente trabalho, o valor encontrado 

para o mesmo grupo e para a mesma região, na tabela 9, em 

1982 foi de 2,58 e em 1983 com tendência ao acréscimo atin-

_giu 3,20. Vale lembrar aqui, que a presente pesquisa foi ma

is abrangente, uma vez que procurou levantar em várias fon

tes, todos os casos de MT diagnosticados e que residiam nes 

sa região, independentemente do hospital em que o paciente 

foi atendido. 

Foi também calculado ainda para o estudo 

dessa característica - Região de residência - na tabela 11, 

os coeficientes de morbidade por MT da população tomando co

mo um todo a região da GSP, através da somatória das popula

ções analizadas nas tabelas 9 e 10. 

Para o ano de 1982, por esse processo, 

foi obtido o coeficiente 0,85 e para 1983 o mesmo passou a 

ter o valor 0,89. 

A faixa etária O~ 5 anos, prioritária 
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nos estudos da MT, sofreu um ligeiro decréscimo quando comp! 

rados os anos de 1982 e 1983, respectivamente 2,93 e 2,72. 

Entretanto, nada se pode concluir uma vez 

que seria necessário prolongar esses estudos por vários anos, 

e não limitá-los a dois anos como no presente trabalho. 

Todavia esses coeficientes, nada desprezi 

veis naquela faixa etária, indicam que a MT afirmada na lite 
' -

ratura como sendo o pior agravo da tuberculose, constitui ain 

da como ela, um grave problema de Saúde Publica. 

TABELA 11 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO ANO DE 

~ o 
o 

o~ 5 

5~ 10 

10~ 15 

15 1-- 20 

20 f-- 40 

40 e + 

T O T A L 

DIAGNOSTICO E GRUPO ET~RIO, 1982-1983 (NQ, % E 

COEFICIENTE*). 

1982 1983 TOTAL 
NQ % COEF NQ % COEF N9 % 

49 42,3 2,93 47 37,6 2,72 96 39,8 

9 7,8 0,65 12 9,6 0,83 21 8,7 

2 1 '7 0,16 7 5,6 0,53 9 3,7 

4 3,4 0,29 10 8,0 0,70 14 5,8 

34 29,3 0,70 35 28,0 0,69 69 28,6 

18 1 5' 5 0,60 14 11 , 2 0,45 32 13,4 

116 l 00' o 0,85 12 5 1 00, o 0,89 241 100,0 

*POR 100.000 HABITANTES (VAVOS BRUTOS POPULACIONAIS OBTI

VOS NA FSEAVE). 

4.3.2 Individuais 

Para o estudo das características indivi 

duais da população alvo, foram utilizados os dados levanta 
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dos referentes ãs variãveis idade e sexo. 

Quando no item anterior, foi apresentada 

a população por faixa etãria, foi utilizado o processo de 

agrupamento das idades compreendidas entre O~ 5 anos, P! 

ra determinar o cãlculo dos coeficientes de morbidade. Essa 

apresentação e comumente utilizada pelos Õrgãos informativos 

de estatística. Entretanto, para facilitar posteriores aná

lises, esse grupo etãrio foi desmembrado, neste item, con-

forme pode ser verificado na tabela 12, quando foi utiliza

da a classificação padronizada pela FSEADE( 2) para informar 

eventos de morbidade e mortalidade nessa faixa de idade. 
\ 

Acresce a isto, o fato desse grupo ser prioritário, como jã 

foi demonstrado, incidindo nele o maior agravo da doença em 

estudo. 

A idade mínima encontrada na distribui-

çao da tabela 12 foi 2 meses com 1 caso de MT e a mãxima 76 

anos, representada também por 1 caso. 

TABELA 12 - DISTRIBUIÇ~O DOS CASOS DE MT, SEGUNDO GRUPO ET~ 

RIO, 1982-1983 {NQ, % E FREQ~tNCIAS ACUMULADAS). 

GRUPO NQ % FA %A ET~RIO 

o 1-- 4m 4 1 , 7 4 1 , 7 
41-- 7m 14 5,8 18 7,5 
7 1-- 12m 33 13,7 51 21 , 2 
1 1-- 2 23 9,5 74 30,7 
2~ 3 9 3,7 83 34,4 
3 f-- 4 8 3,3 91 37,7 
4r- 5 5 2 t 1 96 39,8 
s.._ 10 21 8,7 117 48,5 

10 t-- 15 9 3,7 126 52,2 
15 t-- 20 14 5,8 140 58,0 
20 t-- 40 69 28 t 6 209 86,6 
40 e + 32 13,4 241 100,0 

T O T A L 241 100,0 

52 



Por essa tabela pode-se constatar que o 

grupo O~ Sa, dito pr1oritãr1o, e representado na popula

ção em estudo por 96 casos ou seja 39,8% do total. 

Se for extendida essa prioridade, como 

feita em vãrios estudos, para menores de 15 anos, passa 

ser de 126 (52,2%). 

-e 

a 

Analisando essas porcentagens por grupo 

etãrio, verifica-se que a idade mais vulnerãvel foi aquela 

compreendida na faixa 7 r-- 12 meses, representada porl3,7% 

do total de casos de MT. 

Em trabalho publicado sobre a "Meningite 

tuberculosa da .criança" no Japão< 46 ), os autores mostram que 

de 256 pessoas diagnosticadas com MT, no ano de 1979, nesse 

pais, 43 (16,8%) eram menores de 15 anos. Destes, 30 (70%) 

pertenciam ao grupo etãrio O r-- 5 anos e entre eles 17 

(40%) possuíam idade menor de 1 ano. 

Extrapolando o cãlculo por eles realizado 

no referido trabalho, para os dados mostrados na tabela 12, 

pode ser deduzido o seguinte: Em 126 {52,2%) menores de 15 

anos, coube 96 {76,2%) para o grupo O ~ 5 anos e entre es 

tes 51 (53,1%) estavam compreendidos na idade menor de 1 

ano. 

No Brasil, no ano de 1981, houve a notifi 

caçao oficial de 8513 casos de tuberculose extra pulmonar, 

entre os quais 466 eram de MT{ 39 >. Entre esses, 197 casos 

(42,3%) ocorreram em menores de 5 anos, e 195 (41,8%) nos 

maiores de 15 anos. 

TIRIBA e col. (67 ) analisando 214 casos de 

MT atendidos no HER, no período de 1975 a 1979, encontraram 

para a população de estudo, 110 casos (51,4%) na faixa etã

ria O~ 5 anos e entre esses, 46 (41 ,8%) eram menores de 
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1 ano de idade. 

Em face aos dados apresentados, apesar 

da população do presente estudo ser referente a dois anos 

consecutivos a porcentagem calculada para a faixa etãria 

O~ 1 ano (53,1%} dentro do grupo O~ Sa, representa 

uma grande preocupação diante do carãter letal e mutilante 

da doença. 

A tabela 13 permite o estudo da mesma va 

riãvel, relacionada com a referente ao sexo. 

TABELA 13- DISTRIBUIÇ~O DOS CASOS DE MT, SEGUNDO SEXO E 

GRUPO ET~RIO, 1982-1983 (NQ E %). 

~ M F TOTAL 
G 

o NQ % NQ % NQ % 

o.,___ 4m 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

4 t-- 7m 7 50,0 7 50,0 14 100,0 

7 .,___ 12m 23 69,7 1 o 30,3 33 100' o 
1 t-- 2 14 60,9 9 3 9, 1 23 100,0 

2 t-- 3 7 77,8 2 22,2 9 100' o 
3 t-- 4 5 62,5 3 37,5 8 100,0 

4 ..,___ 5 5 100,0 - - 5 100' o 
5 .,___ 10 14 66,7 7 33,3 21 100,0 

lO t-- 15 5 55,6 4 44,4 9 100,0 

15 ~ 20 lO 71 , 4 4 28,6 14 100,0 

20 .._ 40 36 52,2 33 47,8 69 100,0 

40 e + 18 56,3 14 43,8 32 100,0 

T O T A L 147 61, o 94 39,0 241 100,0 
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Essa tabela revela uma preponderância do 

sexo masculino sobre o feminino principalmente nos grupos 

mais jovens, menores de 20 anos. Quando analisada nos to

tais houve uma relação de 2:1, apresentando para o primeiro 

um valor percentual de 61,0% com 147 casos e para o segundo, 

39,0% com 94 casos. 

Esse fato nao causa estranheza visto que 

na literatura pesquisada vãrjos autores encontraram resul

tados semelhantes{1,15,28,46,54,64,67,75,76). 

4.3.3 Do núcleo familiar 

O estudo das variáveis que traduzem as 

condições ambientais e econômicas permite formular a carac

terização dos núcleos familiares dos casos de MT, no prese~ 

te trabalho. 

Tomando por base a análise das caracter1~ 

ticas individuais, onde foi demonstrada para a população, u

ma alta porcentagem de menores de 15 anos e considerando que 

essa doença ê a expressão mais grave da tuberculose, geral

mente adquirida pelo contacto com uma fonte de infecção, por 

tadora de tuberculose pulmonar ativa, optou-se pelo referi

do estudo que pode esclarecer a situação social dos núcleos 

familiares onde estão inseridos os casos de MT. 

Os elementos levantados para este, retr! 

tam apenas as fam11ias dos casos para as quais foi poss1vel 

realizar a VD. Portanto, o total populacional ê equivalente 

a 196 casos conforme foi mostrado na tabela 4. 
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4.3.3.1 Condições ambientais 

Para definir as condições ambientais foi 

montada a tabela 14 que apresenta :.as alternativas habitaciona

is adotadas por esses núcleos familiares, segundo o tipo de 

material de construção da moradia. Como jã foi mencionado, 

a classificação adotada para essas alternativas foi uma 

adaptação da utilizada por TASCHNER( 65 ) em seu estudo sobre 

moradia da pobreza. 

Entre todos os casos visitados, 2 eram 

indigentes, nao possuindo portanto residincia fixa. A entre 

vista que reve~ou tal fato foi realizada com o prõprio doe~ 

te no hospital onde estava internado para recuperação (1 C! 

so), e com uma parente (tia) que cuidou do caso por algum 

tempo e deu seu endereço como referincia para informações 

(1 caso}. Essa criança "morava" com os pais numa carrocinha 

atrãs de um Super Mercado. Esses casos foram, obviamente, 

retirados das tabelas que se seguem. 

A tabela 14 mostra que a construção pr! 

dominante, das moradias visitadas era de alvenaria 162 

(83,5%), sendo que as de madeira 32 (16,5%) em quase sua to 

talidade estavam localizadas em favelas. 

Habitação coletiva, alternativa habita

cional mais encontrada no estudo, 94 (48,5%), foi definida 

como sendo o imõvel habitado por vãrias familias, mas em 

unidades independentes com banheiro e cozinha de uso pro

prio. Esse tipo de moradia e muito comum em São Paulo, cons 

tituindo, geralmente, um prolongamento da casa maior, sendo 

esta comumente habitada pela familia do proprietário e loc! 

lizada na parte da frente. São acomodações simples compos

tas de 2 cômodos e banheiro. A construção apresentada para 
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TABELA 14 - DISTRIBUIÇAO DOS DOMICTLIOS DOS CASOS DE MT VI 

SITADOS, SEGUNDO ALTERNATIVA DE HABITAÇAO E TI 

PO DE CONSTRUÇAO DA MORADIA, 1982-1983 (NQ E %). 

CASA 

APARTAMENTO 

HABITAÇAO COLE
TIVA 

CORTIÇO 

FAVELA 

CONJ. HABITA
CIONAL 

BARRACO ISOLADO 

T O T A L 

ALVENARIA 

NQ % 

58 100,0 

4 100,0 

87 92,5 

5 100,0 

3 11 , 5 

5 100, o 

162 83,5 

MADEIRA 

NQ % 

7 7,5 

23 88,5 

2 1 00 ,O 

32 16,5 

NOTA: ELIMINAVOS 2 CASOS SEM MORAVIA. 

TOTAL 

NQ % 

58 

4 

94 

5 

26 

5 

2 

194 

100,0 
(29,8) 

100,0 
( 2, 1 ) 

100,0 
(48,5) 

100,0 
(2,6) 

100,0 
(13,4) 

100,0 
(2,6) 

100,0 
(100,0) 

100,0 
(100,0) 

esse tipo de alternativa habitacional foi de 87 (92,5%) uni 

dades de alvenaria e 7 (7,5%) de madeira. 

Na alternativa de casa, foram classifica 

dos aqueles casos que habitavam em residência particular,iso 

lada de outras familias, geralmente contendo quarto, sala, 

cozinha e banheiro, perfazendo no estudo o total de 58 

(29,8%), todas de alvenaria. 
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O terceiro tipo mais representativo de 

habitação foi o de favelas, em número de 26 (13,4%}, das 

quais 3 (11,5%) de alvenaria e 23 (88,5%) de madeira. 

Esses tipos de moradia poderão ser me

lhor compreendidos pelas condições de conservação apresent! 

das na tabela 15. Para estas foi utilizada uma classificação 

considerada pela observação da autora como 6tima, boa, reg! 

lar, mã e péssima, em termos de conservação e habitabilida

de, tomando como referência a utilizada por Me MILLAN( 41 )em 

estudo sobre condições de habitação e tuberculose pulmonar. 

Essa tabela revela em seu total que ape

nas 15 casos (~,7%), da população entrevistada, residiam em 

condições õtimas, ate de luxo, de habitabilidade; 30(15,5%) 

apesar das alternativas habitacionais terem sido variadas, 

abrangendo ate a de habitações coletivas, foram consideradas 

em boas condições de habitabilidade em termos de conforto, 

limpeza e espaço; 57 (29,4%) foram classificadas como regu

lares, incluindo moradias consideradas precárias, geralmen

te sem o completo acabamento de construção e, em estado de

ficiente de limpeza e conservação; as modalidades de habita 

çao consideradas de mã e péssima condição abrangeram 92 ca 

sos (47,4%) representados por todas as categorias, com exc! 

çao de apartamento, predominando pela ordem: as habitações 

coletivas, as favelas e casas, estas localizadas na perife

ria, praticamente em situação de abandono. 

Quanto ã ãrea construída dessas habita

çoes, foi avaliado que variou de 3m2, em barraco de favela 

albergando uma pessoa, ate 350m 2 de uma residência de alto 

padrão, com a media total de 42,3 m2. 

A distribuição desses domicílios, segun

do utilização pelo núcleo familiar pode ser verificada na 
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TABELA 15 - DISTRIBUIÇ~O DOS DOMIClLIOS DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO ALTERNATIVA DE HABITA 

Ç~O E CONDIÇ~O DE HABITABILIDADE, 1982-1983 (NQ E%). 

OTIMA BOA REGULAR Mlt P[SSIMA TOTAL 
NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 

CASA 12 20,7 16 27,6 19 32,7 8 13,8 .3 5,2 58 100,0 

APARTAMENTO I 2 50,0 2 50,0 - - - - - - 4 100,0 

HABITAÇ~O I 1 1 t 1 11 11 '7 35 3 7, 2 34 36,2 13 13,8 94 100,0 
COLETIVA 

CORTIÇO - - - - - - - - 5 100,0 5 100,0 

FAVELA - - - - 1 3,8 4 15 t 4 21 80,8 26 100,0 

CONJ. HABI- I - - 1 20,0 2 4.0,0 1 20,0 1 20,0 5 100,0 
TACIONAL 

BARRACO ISO I - - - - - - - - 2 100,0 I 2 100,0 
LADO 

T O T A L I 1 5 7,7 30 1 5. 5 57 29,4 47 24,2 45 23,2 1 194 100,0 .. 

NOTA: ELZMINAVOS 2 CASOS SEM MORAVIA. 
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tabela 16. 

Na classificação adotada para esta tabe

la, por- constituiçãocoletiva- foram enquadrados todos os 

casos que habitavam cortiços e por - outra - um caso que 

se encontrava internado em um orfanato. 

TABELA 16 - DISTRIBUIÇAO DOS DOMIClLIOS DOS CASOS DE MT VI-

SITADOS, SEGUNDO CONSTITUIÇAO DO NOCLEO 

LIAR, 1982-1983 (NQ E %). 

CONSTITUIÇAO NQ % 

FAMILIAR 139 71 , 7 

FAMILIAR COM 33 1 7, o 
PARENTES AGRE 
GADOS 

FAMILIAR COM 8 4,1 
NAO PARENTES 
AGREGADOS 

INDIVIDUAL 8 4, 1 

COLETIVA 5 2,6 

OUTRA 1 0,5 

T O T A L 194 100,0 

NOTA: ELIMINAVOS 2 CASOS SEM MORAVIA. 

FAMI-

Essa tabela mostra que a constituição dos 

núcleos familiares, da grande maioria dos casos, era de uma 

familia, uma vez que 139 domicilies (71,7%) foram incluidos 

nessa categoria; 33 (17,0%) domicilies eram utilizados por 

uma famil ia com parentes agregados, geralmente, avõs, innãos 

ou tios; 8 (4,1%) possuiam no convivio familiar agregados 

não parentes, como contribuintes para uma maior renda fami-
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liar ou como servidores; 8 (4,1%) eram domicilies de uso in 

dividual; 5 (2,6%) foram representados pelos cortiços de 

utilização coletiva ou multifamiliar e 1 (0,5%), como já 

foi mencionado, era um orfanato. 

Para demonstrar como viviam esses núcle

os familiares, foi feito o estudo do numero de cômodos habi 

táveis das alternativas de moradias apresentadas, associan

do-o com o numero de pessoas que residiam nas mesmas, inclu 

indo sempre o caso de MT. 

Por cômodo habitável considerou-se, o t~ 

tal de aposentos com possivel utilização para dormir ou co

mer, excluindo-se o banheiro. 

Com a tabela 17 pode ser feita a análise 

dessa situação. 

Nessa tabela pode-se verificar que o nu

mero de cômodos habitáveis dos domicilies visitados variou 

de 1 a 11 e o numero de pessoas que residiam, nesses ambien 

tes, foi de 1 a 22. 

Analisando os totais que discriminam os 

194 domicilies segundo o numero de cômodos e pessoas neles 

residentes, foi encontrado o valor modal representado por 

5 pessoas habitando 42 domicilies (21,6%) estando a mediana 

também inserida nesse valor; no total referente ao numero 

de cômodos habitáveis por domicilio, foi verificado o valor 

modal de 2 cômodos por domicilio em 46 (23,7%) e a mediana 

de 3 cômodos. 

Essa tabela destaca o numero de 5 pes

soas habitando domicilies com 3 cômodos em 12 casos. 

Com os dados apresentados, foi possivel 

calcular o total de pessoas residentes por domicilio e com 

esse cãlculo, estabelecer a media de ocupação por cômodo. 
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TABELA 17 - DISTRIBUIÇAO DOS DOMIC!LIOS DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO NOMERO DE COMODOS HABIT~VEIS 

E NOMERO DE PESSOAS RESIDENTES NA MORADIA, 1982-1983 (NQ, % E M[DIA DE PESSOAS POR COMODO). 

TOTAL M[DIA Q DE PES-
NQ DE SOAS( 1 21 3141516171 .8(9(10 I12(14(16(18(22IDOMIC!LIOS PESSOAS POR 

NQ % . NQ % COMODO COMO DOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

T O T A L 
% 

61 71 6 I 1 8 I 4 I - 1 I 1 1 

1 2111110 I 9131-1 61212 

•I 215171121614121-11 

614171815131214 

1 I - I 3 5 413 11-1-11 

2 1- 2•-·-~-

1 -·-·-· -·-~-

1•-·-·-· -·-~-
1 -·-·-· -·- 1 

1 

8111131 13214212411211215110 
4,1 5,2 16,0 16,5 21,6 12,4 6,2 6,2 2,6 5,2 

NOTA: ELIMZNAVOS 2 CASOS SEM MORAVZA. 

2 I 1 

1 I • 

3 I 1 

- I - I - I 3 5 18 'o I 13 3 1 2 '91 3 '8 

-I - I - I 46 23,7 I 232 22,71 2,5 

1 43 22,2 I 253 24,81 2,0 

•I • I • I 39 20,1 234 22,9 1,5 

65 6,4 0,7 

55 6,4 1,3 

4 0,4 0,6 

4 0,4 0,5 

1 I • I • 

- I - I -

1 

1 1 1 

18 9,3 

7 3,6 

1 0,5 

1 0,5 

2 1 'o 
1 

1 

0,5 

0,5 

194 100,0 

14 1,41 0,8 

5 0,5 0,5 

22 2,2 2,0 

1021 100,0 1 , 7 

1,51 0,51 0,51 0,51 0,51100,0 

0'1 
N 



Esse cãlculo revelou, onde foi encontra-

da a pior situação em termos de habitabilidade, para 35 

(18,0%) domicílios com media de 3,8 pessoas por cômodo, com 

ãrea calculada em tôrno de 12m2. Salienta, a linha repre-

sentativa desse total, a condição de domicílios hàbitados 

por 8 a 10 pessoas e 8 famílias de 5 pessoas residindo em um 

único cômodo. 

Essa situação de habitabilidade favorece 

a promíscua proximidade das pessoas e vem a facilitar a 

transmissão da tuberculose, no caso de existir entre eles 

um foco de infecção. 

Ainda por intermédio dessa tabela fica 

demonstrado o numero total de pessoas que residiam nesses 

domicílios, 1021 to que proporcionou uma media de 1,7 habi

tantes por cômodo e 5,3 por domicilio. Esse cãlculo, entre

tanto, nao reflete a realidade individual de muitos domicí

lios visitados. Exemplificando o caso de 1 domicilio, com 

11 cômodos albergando 22 pessoas, um imenso "cortiço" onde 

habitavam na maior promiscuidade e falta de higiene, pessoas 

da mesma família, pais, irmãos, avós, tios e primos. 

P~DUA DIAs< 50 ) em estudo sobre caracte-

risticas medico-sociais da tuberculose em crianças matricu-

ladas na Clínica Pediãtrica do HC de São Paulo, encontrou 

em 81 domicílios, um total de 549 pessoas com media equiva

lente a 6,8 pessoas por domicílio, valor esse maior do que 

o referido para o MSP em 1970, de 4,4 pessoas, e maior que 

o apresentado por BAA~4 ) para doentes tuberculosos na Irlan 

da do Norte, 4,7 pessoas. 

Na população de 1021 pessoas residentes 

nos domicílios onde foram diagnosticados 194 casos de MT, 

foi constatada a existência de 465 menores de 14 anos, cor-
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respondendo a 45,5% da mesma, ~esidentes em 135 (69,6%) dos 

domicílios visitados. o numero mãximo foi de 12 crianças em 

2 domicllios, sendo que 1 era o orfanato, ji mencionado e o 

outro uma casa comum. 

4.3.3.2 Condições econômicas 

FORATTINI( 20) citando Ramos e col. afir-

ma que e comum estabelecer a condição sócio econômica de 

uma população utilizando três aspectos em imbito familiar, 

quais sejam: a ocupação e a renda do marido ou responsável e 

os graus de escolaridade deste e ou de seus membros. Acres

centa ainda que nem sempre tais dados podem ser obtidos de 

maneira satisfatória. 

No presente trabalho foi possível cole

tar dados referentes ã renda familiar traduzidos em salá-

rios mínimos vigentes na ocasião da VD; numero de pessoas 

que contribuiam efetivamente para essa renda; relacionamen 

to da chefia do núcleo familiar com o caso de MT e ocupaçao 

do chefe desse núcleo projetada em uma adaptação ã clãssifi 

cação adotada por GUIDI E DUARTE( 26 >. Segundo esses autores, 

a variável ocupação ê um elemento muito importante na carac 

terização sócio econômica da população em trabalhos desta 

natureza. Entretanto, seu estudo isolado, sem o emprego de 

outros indicadores, freqUentemente pode levar a uma falsa 

imagem do verdadeiro nível do informante, razao pela qual 

procuram relacionar a ocupaçao ao grau de escolaridade. 

Na tabela 18 ê demonstrado, o relaciona

mento do chefe dos núcleos familiares com os casos de MT. 
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TABELA 18 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO 

RESPONSABILIDADE PELA CHEFIA DO NOCLEO FAMILIAR, 

1982-1983 (N9 E S). 

RESPONSAVEL N9 

PAI 89 45,4 

M~E 19 9,7 

O PROPRIO 33 16,8 

CONJUGE 30 15,4 

IRM~O 12 6,1 

FILHO 4 2,0 

TIO 7 3,6 

AVO 1 0,5 

OUTRO 1 0,5 

T O T A L 196 100,0 

Quando se estabeleceu que o pai era o 

responsãvel, essa tabela indica que o fato ocorreu em 89 

(45,4%) nücleos; quando a mãe foi citada como chefe, embora 

podendo haver exceções, o fato se deu devido ã ausência de 

pai, em relação ã casos de crianças, 19 (9,7%); nos casos 

em que o prõprio paciente foi considerado chefe, aconteceu 

por ele viver sõzinho ou ser responsãvel, mae ou pai, des

ses núcleos 33 (16,8%); por cônjuge (marido ou esposa), fo-

ram relatados 30 casos (15,3%); os demais grupos indicam 

que o paciente era agregado ã grupos familiares tendo tio, 

avô, irmãos ou filhos chefiando o núcleo familiar; a catego 

ria - outro - representa o orfanato com 1 caso (0,5%). 

Para a população em tela, retirado os do 

is indigentes, anteriormente mencionados, constatou-se que 
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a contribuição para a renda familiar era feita, em 89 domi

c;lios visitados (45,9%) apenas pelo chefe do núcleo fami

liar; em 46 (23,7%) pelo chefe auxiliado pelo cônjuge; em 

22 (11,3%) o chefe recebia colaboração de outra pessoa inte 

grante do núcleo; em 36 (18,6%) casos, colaboravam para a 

renda familiar alem do responsável, duas ou mais pessoas, 

geralmente filhos em idade de trabalhar e finalmente 1 (0,5%) 

por-ser orfanato a renda era subvencionada pelo governo. 

A tabela 19 mostra a distribuição da re~ 

da familiar, sendo que foram retirados da mesma 4 casos: 1 

representando a criança do orfanato, outro que nao soube 

prestar a informação e os dois indigentes. Constitui-se,por 

tanto, o total populacional dessa tabela de 192 pessoas. 

TABELA 19 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO 

RENDA FAMILIAR MENSAL, 1982-1983 (NQ E %). 

RENDA (SM*) NQ % 

z 1 32 16,7 

1 .,_ 2 61 31 ,8 

2 .,_ 3 30 15,6 

3 ..__ 4 l 9 9,9 

4 t-- 5 19 9,9 

5 E + 31 16 '1 

I O T A L 192 100,0 

NOTA: 1 - ELIMINAVOS 4 CASOS: 2 INVIGENTES, l SUBVENÇÃO GO 

VERNAMENTAL, 1 1GNORAVO. 

2 - * SALÃRTOS MfNIMOS VIGENTES NA EPOCA VA VV. 
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Os dados apresentados nessa tabela reve

lam a situação praticamente de penúria em que vivia a gran

de maioria da população estudada. Apesar dos esforços de au 

xilio mútuo,mostrados na tabela anterior, para o incremento 

da renda mensal, 64,1% dessa população recebia valores que 

não atingiam a 3 salãrios minimos. 

Viver em núcleos familiares albergando~ 

media 5,3 pessoas, em espaços muitas vezes inferiores a 20 

m2, em péssimas condições de higiene, somados ã renda decla 

rada nesses termos percentuais, e uma situação propicia pa

ra a promiscuidade, gerando dai, incontestavelmente,um cam

po aberto para .disseminação de qualquer tipo de doença trans 

missivel. 

Segundo P~DUA DIAS(SO), rendas baixas le

vam ã utilização de habitações inadeqüadas, assim como a 

aquisição insuficiente de alimentos, facilitando a desnutri 

ção e conseqüente diminuição da resistencia das pessoas. 

A condição ambiental e econômica de gra~ 

de parte da população ora estudada, e altamente favorãvel 

para a transmissão da tuberculose e ou conseqüentemente pr~ 

cesso de MT nos menos resistentes, se contar com a presença 

de um foco ativo de tuberculose. 

Na tabela 20 e mostrada, para melhor ex

plicar a situação sõcio econômica dessa população, a categ~ 

rização por niveis de ocupação do chefe do núcleo familiar. 

Foram acrescidas ã classificação utilizada, algumas faixas 

não previstas por GUIDl E DUARTE( 26 ) mas que na presente 

pesquisa foram úteis para revelar situação de indigentes, de 

aposentados por tempo de serviço e de afastados por doença, 

referindo-se, provavelmente, aos casos em que o doente foi 

considerado chefe do núcleo familiar. 
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TABELA 20 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO 

NlVEL OCUPACIONAL DO CHEFE OU RESPONS~VEL PELO 

NO C L E O F AM I L I A R , 1 9 8 2- 1 9 8 3 ( N Q E % ) • 

NlVEL OCUPACIONAL NQ 

NAO QUALIFICADO 101 51' 8 

DE NlVEL INFERIOR 58 29,7 
DE QUALIFICAÇAO 

DE NlVF;L MEDIO 6 3,1 

DE NlVEL SUPERIOR 5 2,6 

APOSENTADO 15 7,7 

PELA CAIXA 8 4 '1 

INDIGENTE 2 1 'o 

T O T A L 195 100,0 

NOTA: EL1MINAVO O CASO VE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL. 

Essa tabela confirma as hipõteses anteri 

ormente levantadas para a situação econômica-ambiental dos 

núcleos onde conviviam os casos de MT. 

O grupo de n1vel ocupacional - nao qua

lificado- 101 {51,8%), representado, geralmente, por servi 

dores braçais, para cuja ocupação não e exigida experiência 

previa ou niveis minimos de instrução formal, somado ao gr~ 

po de pessoas com alguma qualificação 58 (29,7%) perfez o 

total de 159 (81,5%) dos casos estudados, sem contar com os 

2 indigentes constantes da tabela. 

A condição econômico-ambiental apresent! 

da por essa população retrata, em parte, a situação sõcio 

econômica da população do presente trabalho. 
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4.3.4. Da história da doença 

Se g u n do MA H O N E Y e c o 1 • ( 3 7 } a 11 h i s t Ó r i a CO!!!, 

pleta de saüde do paciente, deve refletir o conhecimento do 

individuo como um todo, um ser com passado e presente fisico 

social e emocional 11
• 

A tomada da história da doença, dentro 

das pesquisas atuais, ~uma atividade de reconhecida .valia, 

principalmente em trabalhos de carãter descritivo, pois obj~ 

tiva, revelando fatos ocorridos, fornecer subsidios para uma 

melhor atuação no controle de problemas de Saúde Publica. 

Para tanto, neste item, essa caracteristi 

ca ~detalhada pelo estudo das seguintes variãveis: fonte de 

contãgio; vacinação BCG; sintomatologia; recursos institucio 

nais procurados e tempo decorrido entre sintomas e interna

çao. Os elementos levantados para a anãlise das mesmas foram 

obtidos quase que exclusivamente por interm~dio das VD salvo 

rarissimas exceções que serão mencionadas no decorrer da ex

posição. 

4.3.4.1 Fonte de contãgio 

A descoberta da fonte de contãgio, no am

biente intra ou extra domiciliar, fornece elementos conclusi 

vos para o estabelecimento de um diagnóstico de MT. 

Segundo I lii.I BA e c o 1 . ( 6 7 ) - 11 De v e-se , h a 

bilidosamente procurar obter a confidência sobre tuberculose 

familiar, pois dados epidemiológicos positivos associados a 

sinais nervosos reforçam a suspeita da doença especifica ... 

A história da exposição a um foco tubercu 

loso, na anamnese da MT ~ recomendada como de interesse vi-

69 



tal, pela maioria dos autores de trabalhos consultados sobre 

o assunto(40,46,67,76). 

A tabela 21 mostra como se apresentou a 

população de estudo segundo esse aspecto. 

O numero de informações obtidas supera 

nessa tabela o de VD realizadas (196) porquanto para 4 casos 

não visitados, devido ao detalhamento encontrado na anamnese 

constante do prontuário hospitalar, esta foi considerada co

mo elemento válido para a presente exposição. 

Por fonte atual entende-se a referência a 

um ou mais contactos recentes, há menos de 2 anos com doen-

tes de tuberculose pulmonar, intra ou extra domiciliar. A ca 

tegoria - fonte antiga - inclue citações de contactos com tu 

berculose pulmonar ocorridos há mais de 2 anos. Como - fonte 

desconhecida -, são classificados os casos para os quais não 

se obteve resposta positiva, referente a contactos com pess~ 

as doentes de tuberculose pulmonar, no âmbito social. Na ca

tegoria - nao informada - são incluidos os casos para os qu! 

is não se conseguiu a informação por não ter sido realizada 

a VD ou se o foi, os entrevistados não souberam esclarecer a 

questão. 

A tabela 21 mostra, para a população tom! 

da como um todo, que houve para 72 casos (29,9%) referência 

a foco atual; 32 (13,3%) referiram contacto antigo, há mais 

de 2 anos, com doente tuberculoso; 96 (39,8%) negaram o fato 

e para 41 (17,0%) nao foi possível obter a informação. 

Comparando as colunas entre si, as maio

res porcentagens de presença atual de foco aparecem para o 

grupo de O~ 15 anos e, as menores para as demais idades. 

A informação sobre fonte antiga foi pre

sente, somente para as idades acima de 5 anos, e a maior por 
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TABELA 21 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO INFORMAÇAO SOBRE FONTE DE CONTIGIO E GRUPO 

ETARIO, 1982-1983 (NQ E%). 

ATUAL ANTIGA DESCONHECIDA NAO INFORMADA TOTAL 
GRUPO NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % ETARIO 

o.,__ 4 m 3 75,0 - - 1 25,0 - - 4 100,0 

4 ,__ 7 m I 5 35,7 - - 7 50,0 2 14,3 14 1 00' o 
7 1--- 12 m I 19 57' 6 - - 11 33,3 3 9' 1 33 100, o 
1 ..._ 2 I 11 47,8 - - 7 30,4 5 21 '7 23 100,0 

2 ,__ 3 I 7 77,8 - - 2 22,2 - - 9 100' o 
3 ,__ 4 I 4 50,0 - - 3 37,5 1 12,5 8 100,0 

4 I-- 5 I 1 20,0 - - 2 40,0 2 40,0 5 100,0 

5t--10 6 28,6 5 23,8 7 33,3 3 14,3 21 1 00' o 
10 t-- 15 4 44,4 1 11 '1 4 44,4 - - 9 100,0 

1S.t-- 20 2 1 4 '3 3 21 '4 7 50,0 2 1 4 '3 14 100,0 

20 t-- 40 7 1 o' 1 16 23,1 28 40,7 18 26,1 69 1 00 'o. 
40 E + 3 994 7 21 '9 l 7 53 t l 5 1 5' 6 32 100,0 

T O T A L I 72 29,9 32 13,3 96 39,8 41 1 7 'o 241 1 00 ,O 
....., 
..... 



centagem (23,8%} coube ã faixa etãria 5 ~ 10, o que suge

re ter sido infectado, ou adquirido a primo infecção, em 

tenra idade. 

O desconhecimento da fonte de contãgio 

foi constatado em maior porcentagem nas idades mais avanç! 

das, fato que leva a supor, talvez, um esquecimento 

um passado de tuberculose familiar. 

sobre 

Os casos para os quais não foi possivel 

obter a informação, apresentaram baixas porcentagens, exce

tuando-se a faixa etãria 4 r-- 5 anos (40,0%} que foi, ou

trossim, pouco representativa dentro do grupo O~ 5 anos, 

com apenas 5 cpsos (2,1%} da população total. 

Os 72 casos que na tabela 21, referiram 

contacto com foco de tuberculose recente foram estudados, S! 

paradamente, quanto ao numero de fontes relatadas e a proc! 

dência das fontes. 

Segundo o numero de focos houve uma se

qüência em ordem decrescente referindo de 1 a 5 fontes de 

contãgio. A procedência dessas, foram categorizadas em foco 

domiciliar conhecido antes. do aparecimento do caso de MT; 

foco domiciliar descoberto entre os contactos do caso, apõs 

seu diagnõstico; foco não domiciliar conhecido anteriormen

te, referindo-se a pessoas doentes de tuberculose que fre

qÜentavam o domic1lio ou conviviam no mesmo ambiente de tra 

balho do caso e foco não domiciliar, descoberto após o diai 

nóstico. Na tabela 22 estão dispostos esses dados a fim de 

serem melhor analisados. 

Essa tabela indica que dos 72 casos apr! 

sentados 43 (59,7%} referiram contacto domiciliar variando 

de 1 a 5 fontes; 9 (12,5%} revelaram ter descoberto a fonte 

em fase posterior ao diagnóstico do caso, realizando exames 
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TABELA 22 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT QUE REFERIRAM CON

TACTO ATUAL COM FONTE DE CONTAGIO, SEGUNDO NOME 

RO O E FONTES E PROCED!NC IA DAS MESMAS, 1982-1983 

(NQ E %). 

~ TOTAL s 1 2 A 5 p 
NQ % o 

DOMICILIAR 33 1 o 43 59,7 
CONHECIDA 

DOMICILIAR 7 2 9 12,5 
DESCONHECIDA 

NAO DOMICILIAR 17 2 19 26,4 
CONHECIDA 

NAO DOMICILIAR 1 - 1 1 '4 
DESCONHECIDA 

T O T A L 58 (80,6) 14 (19,4) 
{100,0) 

72 100,0 

entre os contactos familiares, segundo orientação do pesso-

al do hospital onde o mesmo esteve internado; 19 (26,4%) 

relataram contactos extra domiciliares com vizinhos e ou P! 

rentes, e apenas 1 caso (1,4%) informou ter tido conhecimen 

to do foco extra domiciliar, quando o caso de MT jã 

recebido alta por cura. 

havia 

Vale salientar, ainda nessa tabela, o nu 

mero de fontes de contãgio existente para cada caso. A ma

ior porcentagem coube para aqueles que informaram apenas uma 

fonte de contãgio, 58 casos (80,6%). Como a referência a 

fontes de contãg i o recentes, demonstradas na ta bel a 21, ati.!!_ 

giu em sua grande maioria o grupo etãrio compreendido entre 

O~ 5 anos, admite-se que o grau de intimidade a que o ca 

so esteve exposto com a mesma tenha sido o responsãvel pelo 

desencadeamento da doença. Entre os 10 casos que referiram 
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2 a 5 fontes de contágio domiciliar conhecidas, houve 1 ca

so com 5 fontes, 4 com 2 fontes e 5 com 3 fontes. Na mesma 

coluna para os 2.casos.que referiram fonte domiciliar desco 

nhecida foram encontradas 2 fontes e para os 2 com fontes não 

domiciliares conhecidas houve 1 caso com 3 fontes e 

com 4 fontes. 

outro 

Evidencia, a mesma tabela, na coluna do 

total pela soma de 52 casos de MT {72,2%), que referiram con 

tacto domiciliar conhecidos ou não, a importância que se de 

ve dar ao mesmo no contrôle da tuberculose. 

Na tabela 23 procurou-se demonstrar o re 

lacionamento ~ocial dos casos de MT com a fonte principal 

de contãgio, confrontando com a situação da mesma frente ao 

tratamento especifico de tuberculose pulmonar realizado. Es 

ses dados foram levantados no momento da VD e quando comple 

tos em termos de nome e endereço, foram confirmados no CIS. 

Foram considerados, no relacionamento s~ 

cial das fontes de contãgio, os pais, irmãos, avõs, tios, 

primos, vizinhos e amigos. As idades dos mesmos estiveram 

entre 15 e 79 anos com maior porcentagem no grupo 20 ~ 40 

anos. 

Essa tabela mostra que, para os casos em 

que houve maior intimidade com as fontes de contãgio {pais, 

irmãos e avõs), houve maiores porcentagens de atendimentos, 

com 14 casos (77,8%) de cura e 20 casos {83,3%) em contrôle. 

Entretanto, foi nesse grupo que houve o maior numero de Õbi 

tos 9 {90,0%). 

Entre os grupos cujo relacionamento so

cial com o caso de MT foi representado, salvo raras .exce

ções, por pessoas do âmbito extra domiciliar, tios, 10 

(13,9%), primos, 4 {5,6%), vizinho e ou amigos, lO (13,9%), 
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TABELA 23 - DISTRIBUIÇ~O DAS FONTES DE CONT~GIO, SUA SITUAÇAO EM RELAÇ~O ~ SEQO[NCIA DE TRATAMENTO 

E RELACIONAMENTO SOCIAL COM CASOS DE MT, 1982-1983 (NQ E%). 

EQO[NCIA DE 
RATAMENTO CURA EM CONTROLE ABANDONO OBITO IGNORADO TOTAL 

RELA 
CIO'RAMENT NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 
SOCIAL 

PAI 4 22,2 8 33,3 - - 1 10,0 1 7 '1 14 19,4 

MAE 7 38,9 9 37,5 2 33,3 4 40,0 2 14,3 24 33,3 

IRMAOS 1 5,6 1 4,2 - - 1 10,0 - - 3 4,2 

AVOS 2 11 '1 2 8,3 - - 3 30,0 - - 7 9,7 

TIOS 3 16,6 2 8,3 1 1 6 '7 - - 4 28,6 10 13,9 

PRIMOS 1 5,6 1 4,2 1 16,7 1 1 o' o - - 4 5,6 

VIZINHOS OU - - 1 4,2 2 33,3 - - 7 50,0 10 13,9 
AMIGOS 

T O T A L 18 100,0 24 100,0 6 100,0 1 o 100,0 14 100,0 72 100,0 
---- --- - --·--···----

"' 0'1 
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o que mais se observou foi a falta de noticias sobre a conti 

nuidade do tratamento, devido a informações incompletas que 

impediram o prosseguimento da pesquisa. 

A tabela mostra, ainda, a gravidade da si 

tuação com relação ãs fontes de contãgio. Ocorreram entre 

elas 10 óbitos, correspondendo a 13,9% e abandono em 6 casos 

(8,3%), sendo importante notar que nestes casos duas fontes 

corresponderam a mães que, apesar de terem sido as responsá

veis p~la doença de seus filhos, não foram motivadas, o sufi 

ciente, para prosseguirem o seu tratamento. 

Em trabalho publicado sobre o tema - lden 

tificação das · provãveis fontes de infecção tuberculosa em 

crianças menores de 15 anos, em Ribeirão Preto - SP, MENDES 

e col. (43 ) identificaram pais, tios e avós como importantes 

fontes de infecção, em casos de crianças submetidas a trata 

mento quimioterãpico. Os valores encontrados para 69 crian

ças foram representados da seguinte forma: pai - 39 {56,5%); 

mae - 10 (14,5%); avós - 9 (13,0%); tios - 7 {10,1%) e ir

mãos - 2 (2,9%). 

4.3.4.2 Vacinação BCG 

O estudo desta variãvel dentro da caracte 

riztÇão da história da doença e de suma importância uma vez 

que a 11 finalidade da vacinação e substituir a primo-infecção 

natural por bacilo virulento da tuberculose, perigoso ~rsua 

potência, por uma primo iáfecção artificial e inofensiva oc! 

sionada por bacilo não virulento, na esperança de que uma i~ 

fecção artificial venha a contribuir, igualmente, para aumen 

tar a resistência do individuo em face de uma infecção ulte

rior, por bacilo virulento"< 63 >. 



Diante disso os especialistas da OPAS/ 

OMS( 7l) afirmam que o efeito da vacinação no indivíduo eac! 

lerar a reação imunitãria específica diante da infecção vi

rulenta, diminuindo o risco da doença e evitando a maioria 

das formas primãrias agudas da mesma. Alegam ainda, que o 

maior impacto da vacinação BCG e sobre a morbidade e morta

lidade por tuberculose em crianças e jovens, dando como efei 

to direto 80% de proteção ã doença e como efeito indireto, 

de pouc.a magnitude, evitar o surgimento de casos bacilíferos 

que possam transmitir a infecção na comunidade. 

A eficãcia da vacina e determinada pela 

porcentagem de.redução do risco de adoecer dos vacinados em 

comparaçao com o grupo de não vacinados. Entretanto, para 

assegurar essa eficãcia existem fatores essenciais que de

vem ser observados tais como: qualidade da vacina; conserva 

ção; técnica de aplicação, estado nutricional da população; 

existência ou não de infecções causadas por micobacterias ! 

típicas na ãrea; escolha do grupo mais suscetível de acordo 

com a· prevalência media da infecção tuberculosa na popula

ção(47,61,63}. 
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As divergências mundiais encontradas qua.!!_ 

to ã eficãcia da vacinação BCG, desde a sua descoberta em 

1921, na França, por Calmet e Guerin, levaram, em 19~0, um 

grupo de estudiosos da OMS a fazer a seguinte recomendação(49 ): 

"Nos países com elevada prevalência de tuberculose, a vaci

nação com BCG deve ser realizada o mais cedo possivel, vis

to que existem provas de que pode ter um papel valioso na 

prevenção de formas graves de tuberculose infantil tais co 

mo tuberculose miliar e meningite tuberculosa". 

WUNSCH F9( 74 ) realizou estudo de caso 

controle visando estimar a proteção contra a MT em crianças 



menores de 5 anos de idade, residentes na GSP e diagnostic! 

das no HER e PHM nos anos de 1981, 1982 e 1983. Os result! 

dos da investigação mostraram uma magnitude de proteção de 

90,0% quando comparou casos e controles de vizinhança, con-

cluindo que a vacina BCG e altamente eficaz para proteger 

crianças menores de 5 anos contra aquela manifestação da tu 

berculose. 

A vacinação BCG por via intradermica, se 

guindo recomendações da OMS, foi introduzida no Brasil em 

1970 com trabalhos pilotos em 8 capitais brasileiras. Em 

1973 foi adotada a técnica indiscriminada de vacinação, is

to e, sem test~ tuberculínico previa, obedecendo a um prot~ 

colo elaborado por técnicos da DNPS( 72 >. Em 6 de dezembro 

de 1976 a sua adoção obrigatória foi recomendada pela port! 

ria nQ 452 do Ministério da SaGde, integrando em 1919 as 

Normas para o Controle da Tuberculose elaborada pela DNPs( 44 >. 

Na execução desta pesquisa, a preocupação 

em localizar uma informação correta sobre antecedente vaci

nal pelo BCG, entre os casos de MT, foi uma constante. 

Quando a informação não foi suficientena 

VD, principalmente nos casos menores de 5 anos de idade, pro 

côrou-se complementação em CS e prontuários hospitalares. 

' No final, o antecedente positivo ou negativo sobre vacina-

ção BCG foi comprovado para 157 casos (65,2%), pela verifi

cação em cadernetas de vacinação e ou verificação de cica

triz vacinal. Para os restantes, 84 casos (34,8%), não foi 

possível obtê-la em 48 casos, pela ausência do paciente no 

momento da VD. Entre estes, 24 eram casos de Õbito. Para 

os demais 36 casos, a informação foi impossível de se conse 

guir porque o caso nao foi localizado em VD, ou porque nos 

prontuários procurados nao havia qualquer referência ã si-
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tuação vacinal. 

Na tabela 24 estão demonstrados por fai

xa etãria os 157 casos para os quais foram obtidos os dados. 

TABELA 24- DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO ANTECEDE~ 

TE VACINAL POR BCG E GRUPO ETARIO, 1982-1983. 

( NQ E %) 

~ L POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
o 

. NQ % NQ % NQ % 

o t-- 4 m 1 25,0 3 75,0 4 100,0 

4~ 7 m 7 58,3 5 41 '7 12 100,0 

7 t-- 12 m 21 72,4 8 27,6 29 100,0 

1 ,__ 2 10 50,0 10 50,0 20 100,0 

2 I-- 3 4 44,4 5 55,6 9 100,0 

3 ,__ 4 4 57' 1 3 42,9 7 100,0 

4 ,__ 5 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

5 ,__ 10 8 53,3 7 46,7 15 100,0 

10 I-- 15 5 71 '4 2 28,6 7 100,0 

15 ,__ 20 1 20,0 4 80,0 5 100,0 

20~ 40 2 6,4 29 93,6 31 100,0 

40 E + - - 14 100,0 14 100,0 

T O T A L 65 41 '4 92 58,6 157 100,0 

NOTA: ELIMINAVOS 84 CASOS COM INFORMAÇÃO IGNORAVA. 

Analisando os dados dessa tabela por 

faixa etãria, verifica-se que as maiores porcentagens com 

antecedente-vacina1 positivo recaem .sobre as idades menores 

de 15 anos, com exceção do g~upo O t-- 4 meses pouco repre

sentativo na população. Em contrapartida, e nas faixas maio 
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res de 15 anos que se encontram as maiores porcentagens com 

antecedente vacinal negativo. 

Essa variação numa população normal pod! 

ria ser a esperada, uma vez que os programas de vacinação e! 

tão centrados em idades menores de 15 anos, causando, entr! 

tanto estranheza o fato de ainda estar sendo encontrada al

tas porcentagens de não vacinados quando os dados do Minis-

terio da Saúde revelam para o Bras i 1 em 1981 uma cobertura 

vacinal de 81% para os menores de 15 anos e para os Estados 

de Rio de Janeiro e São Paulo, na idade menor de 1 ano .o o-

berturas de, respectivamente 96% e 99%( 69 ). 

Nessa tabela, entretanto, na o se trata. de 

uma população comum, pois todas as crianças vacinadas, ou 

não, foram acometidas pela MT. 

A somatõria dos valores atribuídos aos 

grupos etãrios compreendidos entre O~ 15 anos, nessa po

pulação, foi equivalente a 107 menores, sendo que 62 (57,9%) 

jã haviam sido vacinados com BCG e 45 (42,1%) nao possuíam 

esse antecedente. 

No traba 1 ho jã mencionado de MORI e col (·46 ) 

sobre meningite tuberculosa da criança no Japão, entre 43 

casos estudados de menores de 15 anos de idade 8 {19,0%) jã 

haviam sido vacinados com BCG. 

DELAGE e col. (l 5) em estudo retrospecti

vo de 79 casos de MT em crianças menores de 15 anos, no ho! 

pital Santa Justina em Montreal, encontrou antecedente vaci 

nal positivo em 25 casos (31,7%). 

Com o objetivo de esclarecer melhor a va 

cinação procedida na população em estudo, procurou-se entre 

os casos vacinados comprovar a epoca da realização dessa V! 

cinação o que foi possível mediante verificação das caderne 
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tas individuais de vacinação de 48 (74,4S) casos dos 62 va

cinados menores de 15 anos de idade. Para os 14 restantes a 

comprovação da vacinação foi feita apenas pela verificação 

da presença de cicatriz vacinal, pois não possuíam o referi 

do comprovante. 

Os dados referentes ã êpoca da vacinação 

daqueles casos estão demonstrados na tabela 25, sendo que 

1 caso foi eliminado por ter sido vacinado apõs a obtenção 

da alta hospitalar. 

TABELA 25 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT COMPROVADAMENTE VA 

CINADOS, SEGUNDO TEMPO DECORRIDO ENTRE A VACINA 

ÇAO E A INTERNAÇ~O, 1982-1983 {NQ E S). 

TEMPO NQ 

o ,...._...: 1 m 4 8,5 

1 t-- 3 m 3 6,4 

3 1---- 5 m 13 27,6 

5~ 7 m 10 21 '3 

7 1-- 12 m 4 8,5 

1~ 3 10 21 ,3 

31-- 5 2 4,3 

5 ANOS E + 1 2 '1 

T O T A L 47 100,0 

NOTA: ELIMlNAVO l CASO VAClNAVO APDS A ALTA HOSPITALAR. 

Os dados obtidos para essa tabela, po

dem fornecer elementos para estudos posteriores sobre efi

cãcia da vacina, que não foi objetivo do presente trabalho. 
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Entretanto, a t;tulo de esclarecimento pode-se assegurar, pe 

la verificação feita nas cadernetas de vacinação e pela in

formação obtida por intermédio dos responsáveis, que esta 

vacinação foi indiscriminada, isto ê, sem teste tuberculini 

co prêvio, obedecendo as normas preconizadas pelo sub pro

grama de controle da tuberculose{ 44 ). Foi constatada, entre 

os 48 casos, comprovadamente vacinados, a presença de foco 

domiciliar para 25 crianças. Entre essas, foi pesquisada na 

caderne~a de vacinação a data em que foi realizada, e esta 

foi confrontada com a data do diagnóstico do foco. O resul

tado desse confronto mostrou que 12 casos {48,0%) haviam si 

do vacinados antes da descoberta do foco e 15 (52,0%) o fo 

ram, posteriormente. O ocorrido com este ultimo grupo e o 

fato de 1 caso de MT ter sido vacinado apõs ter recebido al 

ta hospitalar para controle de tratamento em CS, sugerem que, 

no momento da vacinação, não esteja sendo feita uma boa anam 

nese em termos de pres~nça de foco domiciliar de tuberculo

se pulmonar. Essa falha invalidaria, totalmente, essas vaci 

nações, uma vez que não se pode comprovar se a criança jã 

estava infectada antes de ter sido vacinada. 

Entre os casos ocorridos no intervalo me 

nor de 30 dias, houve o relato de uma senhora informando que 

dois dias apos a vacinação, seu filho de 4 meses de idade 

apresentou uma reação local· violenta, foi internado com sin 

tomas de MT e veio a falecer em per;odo menor que 1 mes. 

Alegou, ainda, que o irmão gêmeo dessa criança fora vacina-

do no mesmo dia, nada tendo ocorrido com ele. 

entretanto presença de foco domiciliar. 

Desconhecia, 

Existe um consenso, entre autores, que a 

reaçao acelerada da vacinação BCG serve de orientação para 

indicar a presença de uma infecção tuberculosa. KARAM-BECHA 
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RA e col. {31 ), concluiram, apõs trabalho realizado com 100 

doentes de tuberculose, que a reação positiva acelerada nas 

primeiras 72 horas e Ütil para detectar a presença de infec 

ção tuberculosa anterior. 

Seria recomendável a adoção da verifica

çao da reaçao vacinal depois de 48 a 72 horas da vacinação 

indiscriminada, não sõ para evitar casos como o relatado,mas 

também para obter subsidios para estudos posteriores sobre 

o assunto. 

4.3.4.3 Sintomatologia 

DELAGE e col. {lS) de acordo com criteri-

os propostos por Lincoln e Servel, dividiram os pacientes 

diagnosticados com MT, que estavam estudando retrospectiva

mente, em três estágios de sintomatologia. Inicialmente co

mo sintomas mais comuns: letargia, dor de cabeça, vômitos e 

irritabilidade; para um segundo estãgio da doença categ~ 

rizaram os pacientes com sinais de irritação das meninges e 

evidência de envolvimento neurológico focal, enquanto que, 

para um 3Q estãgio classificaram aqueles doentes com seve

ras modificações sensoriais e grandes anormalidades neurolõ 

gicas. 

TIRIBA e col. {67 ) citam como sintomas ini 

ciais menores para a MT: febre, choro, vômitos, insônia ou 

sonolência, irritabilidade, inapetência, apatia e fotofobia 

e para uma s1ndrome mais ampliada em estãgio mais adiantado 

sinais de rigidez nucal, convulsão e depressão de consciên

cia. 

Neste trabalho a sintomatologia foi pes

quisada somente nos casos para os quais foi possível reali

zar a VD. 
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Respondendo i questão: 

"0 que a.c.ontec.e.u c.om [nome do pa.c..i.ente 1 pa.!La. nec.e.6.6.i.ta.JL .<.n

teJLna.ção no Ho11p.i.ta.l (nome do hollpita.l) ?" 

os entrevistados davam uma série de informes, e, dentro do 

relato incluiam num crescendo a sintomatologia apresentada 

pelo paciente em questão. Os sintomas descritos nunca foram 

Gnicos, como era de se esperar. Havia, geralmente, associa

çoes de pelo menos três sintomas bem compatíveis com a MT, 

como po~ exemplo: dor de cabeça, febre e vômitos. No entusi 

asmo do relato, citavam outros sintomas e distGrbios perce

bidos na êpoca e que, muitas vezes, nada tinham a ver. espe

cificamente com o processo, mas poderiam ter contribuido P! 

ra seu desencadeamento. 

Na tabela 26, na impossibilidade de mos

trar os sintomas agrupados da maneira que foram relatados, 

e feita a demonstração do nGmero de vezes e a re~pectiva 

percentagem em que o mesmo foi referido, nas 188 entrevis

tas quando foi possível obter essa informação. Em 8 (4,0%) 

VD realizadas, o informante ignorava os sintomas apresenta

dos pelo caso. 

A relação de sintomas apresentados nessa 

tabela denota que os mais comuns, proprios do inicio da do

ença, como dor de cabeça, febre, vômitos estão representa

dos com percentuais bastante elevados respectivamente 52,1%, 

62,8% e 70,7%. A perda de consciência, convulsão e desequi

librio, indicando ja um comprometimento neurolõgico num se 

gundo estigio da doença foi relatada 104 vezes ou seja em 

55,3% dos casos. Interessante anotar aqui, a titulo de ilus 

tração, alguns exemplos da terminologia utilizada para defi 
. ' 

ni~, popula~mente, estes estados: começou a se torcer e der 

repente o corpo ficou todo duro; virou os olhos; estrebu-
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TABELA 26 - NQ E PORCENTAGEM DOS CASOS SEGUNDO SINTOMA APRE 

SENTADO, 1982 E 1983*. 

SINTOMA NQ 

FEBRE 118 62,8 

NAUSEAS E OU VOMITOS 133 70,7 

DOR DE CABEÇA 98 52,1 

PERDA DE CONSCI[NCIA, 104 55,3 
CONVULSAO E DESEQUILl 
BRIO 

IRRITABILIDADE 1 o 5,3 

RELACIONADOS COM SIS- 67 35,6 
TEMA RESPIRATORIO 

RELACIONADOS COM INFEC 27 14,4 
ÇOES GERAIS 

INDEFINIDOS 53 28,2 

NOTA: ~AS PORCENTAGENS FORAM CALCULAVAS EM RELAÇ~O A 188 

PESSOAS QUE FORNECERAM ESSA INFORMAÇ~O. 

chou; apõs dor de cabeça violenta, perdeu a vista totalmen-

te. 

Para 67 pacientes foram informados sint~ 

mas iniciais relacionados com afecções do aparelho respira

tõrio tais como broncopneumonia, pneumonia, bronquite, gri

pes e resfriados, que evoluiram muitas vezes para aqueles 

classificados como sendo de comprometimento neurolõgico. 

Sintomas relacionados, comumente, com in 

fecções gerais foram mencionados para 14,4% dos casos. En

tre outros foram incluidos fraquesa, cansaço, desânimo, ina

petência e emagrecimento. 

Por sintomas indefinidos, nessa tabela, 

sao entendidos aqueles que foram mencionados, mas que pare-
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cem nao guardar relação direta com a doença em questão. Ex~ 

plificando o fato, para crianças foram relatados sintomas 

iniciais de dor de ouvido, de barriga, diarréias, erupção de 

dentes, feridinhas no corpo, etc. 

Para os adultos houve citações diversas 

tais como: problemas relacionados com menopausa, gestação, 

dores de coluna, nas pernas, pe frio e pressão alta. Esses 

sintomas classificados como indefinidos, talvez tenham al

gum significado clinico que nao e mister ser analisado no 

momento. Foram mencionados pois e representam, como pode 

ser verificado, complementação de informação, em 28,2% dos 

casos. 

4.3.4.4 Recursos institucionais procurados 

[fato incootestãvel, para qualquer tipo 

de afecção, que o retardamento em termos de atendimento e 

definição do mal, e diretamente responsável pelo agravamen

to do quadro. 

Na presença de sintomatologia compativel 

com meningite, a recomendação mais corrente, em toda a lite 

ratura que se teve oportunidade de consultar, e a indicati

va de que todos os esforços sejam dirigidos no sentido do 

rãpido esclarecimento diagnóstico e tratamento precoce de 

todos os casos, seja qual for a etiologia. 

No Brasil, afirma TIRIBA( 66 ), a identifi 

caçao tardia acarreta demora da terapêutica especifica e 

consequente deterioração fisica e mental do doente, inviabi 

lizando a cura. 

Foi de interesse, nesta pesquisa, dimen-

sionar, em questão dirigida nas entrevistas realizadas, o 
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quanto o problema de procura de assistência afetou a popul! 

çao. 

Na tabela 27 e feita a relação do numero 

de entidades procuradas por cada caso, para esclarecimento 

do diagnóstico diante da situação s1ntomatolõgica que esta-

vam apresentando, ate o momento da internação definitiva, 

quando foi estabelecido que era um quadro grave que merecia 

pronto atendimento. 

Em 8 entrevistas o informante nao soube 

dar esta informação e em 6 não foi possivel precisar o nu

mero, referindo-se, genericamente, a "vãrias instituições", 

motivo pelo qual, na referida tabela, e feita a menção de 

apenas 182 casos (92,9%) dos 196 visitados. 

TABELA 27 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO 

NOMERO DE ENTIDADES PROCURADAS AT[ ESCLARECIMEN 

TO DO DIAGNOSTICO, 1982-1983 (NQ E %). 

ENTIDADE PROCURADA NQ % 

1 26 14,3 

2 37 20,4 

3 33 18' 1 

4 33 18' 1 

5 25 13,7 

6 16 8,8 

7 6 3,3 

8 3 1 '7 

9 2 1 '1 

10 1 0,5 

T O T A L 182 100,0 

NOTA: ELIMINAVOS 14 CASOS: g IGNORAVOS 
6 SEM 'PRECISÃO NUMERICA 
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Por essa tabela fica demonstrado que ap! 

nas 26 casos (14,3%) procuraram somente uma entidade, diri

gindo-se diretamente ao hospital que efetivou a internação 

para esclarecimento do diagnõstico. Nos demais casos essa 

procura variou de 2 ate 10 entidades com picos percentuais 

mais elevados para aqueles que recorreram a 2, 3 ou 4 lo

cais (56,6%). Esses locais foram referidos, geralmente, co

mo sendo farmácias, Postos de Saude e Pronto Socorros .de 

Hospitais Gerais. 

O atrazo no esclarecimento do diagnõsti-

co, pode ser atribuído tanto aos responsáveis pela pessoa 

doente em procurar recursos médicos, como aos prõprios ser

viços médicos que nao atinaram com o diagnõstico precoceme~ 

te, obrigando a volta do doente ao mesmo local do atendimen 

to, ou a procura de outro. 

Talvez o despreparo de equipes medicas 

recém-formadas, traduzidas pelo desconhecimento ou ma in

terpretação de sintomas sugestivos de quadros de meningite, 

seja o responsável pelos depoimentos de parentes, geralmen

te mães, que indicaram a procura de ate 10 entidades para 

conseguir que estas se definissem, ãs vezes tardiamente, p~ 

la internação do paciente. 

Em adendo a estas considerações BR0LI0( 8 ) 

em trabalho visando analisar o conhecimento de médicos em 

relação ã tuberculose, verificou que os mesmos apresentavam 

conhecimentos inferiores a 70,0% sobre diagnóstico, quimio

terapia, profilaxia e programa de luta anti-tuberculose. 

4.3.4.5 Tempo decorrido entre sintomas e inter

naçao 

Como complementação do estudo da variável 



do item anterior, procurou-se identificar o tempo decorrido 

entre os sintomas e a internação do paciente. Evidentemente, 

a precisão dessa informação e relativa, pois o processo de 

VD foi realizado, ãs vezes ate dois anos apõs a ocorrência 

do evento. Entretanto, sõ nao foi passivel obter a informa

ção em 8 casos visitados, por ignorarem hã quanto tempo o 

caso vinha apresentando os sintomas. 

Na tabela 28 e demonstrada a quantifica-

çao em dias, que decorreram ate que a atendimento 

efetivado. 

fosse 

TABELA 28 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO 

TEMPO DECORRIDO ENTRE O IN!CIO DOS SINTOMAS E 

A INTERNAÇAO, 1982-1983 (NQ E%). 

TEMPO 
_(_DIASl NQ % 

o,__ 1 5 2,7 

1 1--- 8 47 25,0 

8~ 16 34 18 '1 

16 ~ 30 21 11 t 2 

30 t-- 60 29 15,4 

60 .__ 90 21 11 ,2 

90 E + 31 16,4 

T O T A L 188 100,0 

NOTA: ELIMINAVOS 8 CASOS POR IGNORAREM A INFORMAÇÃO. 

Por essa tabela verifica-se que foram 

prontamente atendidos 5 casos (2,7%). Supondo-se que apos 

30 dias do inicio dos sintomas, a doença, sem o atendimen

to terapêutico especifico esteja jã adentrando a um estãgio 
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mais grave, observa-se pela somatõria dos casos compreendi

dos em tempo superior ao referido, que 43,0% dos casos tiv! 

ram seu atendimento em épocas que poderão ter influído no 

agravamento do processo. 

4.3.5 Da hospitalização 

O estudo das caracteristicas da hospita

lização inclui vãrios itens: 

4.3.5.1 Hospital 

90 

Para essa variãvel procurou-se relacionar 

o nome dos hospitais onde foi firmado o diagnóstico, em or

dem decrescente do numero de internações efetuadas nesses 

locais, por ano. 

Na tabela 29 e apresentada essa relação 

para os hospitais que internaram no minimo 3 pacientes nes

ses dois anos. Por outros, entende-se aqueles que o fizeram 

esporãdicamente uma ou duas vêzes. 

Indubitavelmente, o hospital que mais 

contribuiu estabelecendo diagnóstico de MT na GSP foi o HER 

{45,2%), seguindo a ele o PHM (16,2%). Tal fato, era previ~ 

to por serem ambos instituições estaduais com funções bem 

determinadas. Para o primeiro converge a fim de serem escla 

recidos a grande maioria de casos suspeitos de molestiasco~ 

tagiosas e ao segundo compete dar assistência medico hospi

talar a todos os casos de tuberculose que o necessitem no 

ESP. 

Interessante notar, na tabela 29, quando 

se faz a comparação por ano de internação um ligeiro decres 



TABELA 29 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO ANO DE DIAG 

NOSTICO E HOSPITAL DE INTERNAÇAO, 1982-1983 {NQ 

E I). 

~ 1982 1983 TOTAL 
NQ % NQ % NQ % H 

HER 58 50,0 51 40,8 109 45,2 

PHM 1 9 16,4 20 16, o 39 16,2 

HC {Ml+IC) 8 6,9 5 4,0 13 5,4 

SAO PAULO 1 0,9 10 8,0 11 4,6 

SANTA CASA 2 1 , 7 6 4,8 8 3,4 

MATARAZZO 6 5,2 1 0,8 7 2,9 

HELIOPOLIS 2 1 '7 3 2,4 5 2, 1 

A. EINSTEIN 2 1 '7 2 1 '6 4 1 '7 

STA.MARCELINA 2 1 , 7 1 0,8 3 1 '2 

FAlSA 2 1 '7 1 0,8 3 1 '2 

OZEC 2 1 '7 1 0,8 3 1 '2 

SERVIDOR PU- - - 3 2,4 3 1 , 2 
BLICO 

AMICO 1 0,9 2 1 '6 3 1 '2 

OUTROS 11 9,5 1 9 15,2 30 12,5 

T O T A L 116 100,0 125 100,0 241 100,0 

cimo percentual para o ano de 1983 nos três primeiros hosp! 

tais da listagem. Os resultados obtidos para os demais nao 

permitem tirar conclusões. Entretanto, quando a mesma comp! 

ração e feita para o grupo de outros hospitais houve um 

acréscimo, de 9,5% para 15,2% o que poderia sugerir que es

teja havendo uma maior contribuição e empenho de Hospitais 

Gerais no diagnóstico de MT. 
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Esses hospitais foram representados na so 

matõria dos dois anos, por 6 hospitais que, internaram dois 

casos: (Beneficiência Portuguêsa de São Caetano; Menino Je

sus; Beneficiência Portuguêsa de São Paulo; Nossa Senhora 

das Graças; Santa Casa de Mauã e Santa Casa de Moji das Cru

zes}. E outros hospitais que internaram apenas 1 caso: (Alv! 

rada, Artur R. Sabõia; Bandeirantes; Cândido Fontoura; Cruz 

Vermelha; Cruzeiro do Sul; Leonor Mendes de Barros; Nossa Se 

nhora de Lourdes; 9 de Julho; pérola Byington; Planalto; Pre 

sidente; São Cristóvão; São Jose do Belem; São Jose do Brás; 

Tatuape; Universitário e 23 de maio}. 

4.3.5.2 Ano e mes de internação 

Com a finalidade de detectar uma possível 

sazonabilidade na incidência da MT, naqueles dois anos, foi 

montada a tabela 30 onde são estudadas as variáveis referen

tes ao ano e mês em que ocorreu a internação. 

O numero total de casos, por ano de estu

do, jã demonstrado em tabelas anteriores, foi de 116 (48,1%} 

para o ano de 1982 e 125 {51,9%) para o de 1983. 

A tabela 30, analisada na coluna demons

trativa do ano de 1982, mostra as maiores porcentagens de in 

ternações nos meses de outubro (13,7%} e março (12,9%} e as 

menores nos de dezembro (3,4%) e fevereiro (2,6%}. 
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No ano seguinte, abril e junho, atingem a 

maior porcentagem representada por 11 ,2%, ambos do lQ semes

tre. As menores recaem nos de janeiro (5,6%) e fevereiro(4,8%~ 

também no mesmo semestre. 

Para os dois anos, os meses com maiores 

valores percentuais foram os de março (11,3%), abril (10,4%) 



TABELA 30- DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO ANO DE 

~ M 

JANEIRO 

FEVEREIRO 

MARÇO 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

T O T A L 

DIAGNOSTICO E M[S DE INTERNAÇAO, 1982-1983 (NQ 

E %) • 

1982 1983 TOTAL 
NQ % NQ % NQ % 

9 7,8 7 5,6 16 6,6 

3 2,6 6 4,8 9 3,7 

1 5 12,9 12 9,6 27 11 • 3 

11 9,5 14 11.2 25 1 o' 4 

8 6,9 9 7,2 17 7' 1 

9 7,8 14 11.2 23 9,5 

8 6,9 11 8,8 19 7,9 

13 11,2 10 8,0 23 9,5 

11 9,5 12 9,6 23 9,5 

16 13,7 8 6,4 24 10,0 

9 7,8 13 1 o' 4 22 9 '1 

4 3,4 9 7,2 13 5,4 

116 100,0 125 100,0 241 l 00' o 

e outubro (10,0%) e os com menores foram os de .dezembro 

(5,4%) e fevereiro (3,7%), valores estes semelhantes aque

les encontrados para 1982. 

Para melhor visualizar os dados demons-

trados nessa tabela foi elaborado o gráfico nQ 3 onde pode 

ser verificada a distribuição mensal das internações nos 

dois anos. Nesse, efetivamente, se percebe uma flutuaçãouni 

forme no primeiro semestre dos dois anos com picos elevados 

nos meses de março, abril (outono) e no mês de junho (ini

cio do inverno). A representação grãfica para o 29 semes-
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tre e irregular, apresentando um único ponto de concordância 

no mês de novembro e dezembro (verão). 

Segundo GRIGG( 22 ) os episõdios agudos de 

tuberculose, de exacerbações ou de reativações acontecem ma 

is na primavera e inlcio do verão, sendo que essa evidên 

cia e estritamente circunstancial. Entretanto, atravês de 

observação pessoal, o autor declara que nem todas as locali 

zaçoes por tuberculose tem a sua mãxima incidência no mesmo 

perlodo. A MT, segundo o autor, apresenta uma alta porcent! 

gem de mortalidade na primavera e inlcio do verão enquanto 

que na tuberculose pulmonar tal fato acontece mais na alta 

primavera. 

REY e col. (S6) afirmam que, entre todas 

as estações do ano cabe ã primavera o primeiro lugar na in

cidência da MT. Explicam os autores que o aparecimento da 

doença, na maioria das vezes, ocorre apos 3 meses do contã

gio, e este acontece preferentemente no inverno. 

Nesta pesquisa, pela vizualização do gr! 

fico 3, poder-se-ia dizer que os meses do verão foram os me 

nos representados, havendo um ligeiro aumento para os da pri 

mavera e outono o que coincide em granqe parte com a opi

nião dos autores citados. 

4.3.5.3. Diagnõstico firmado 

Esta variãvel e apresentada de acordo com 

os dados obtidos nos levantamentos realizados, o que impli

ca em revelar o diagnõstico transcrito nas fichas e ou pro~ 

tuãrios dos casos em estudo. Não foi objetivo deste trabalho 

analisar os critérios adotados para que esse diagnõstico fos 

se firmado. 
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Geralmente, constava naqueles registros, 

apenas o diagnõstico referente ã MT ou um seu sinônimo, qual 

seja, meningo-encefalite por tuberculose ou neuro-tubercul~ 

se. Outras vezes, referiam uma associação com um processo 

tuberculoso pulmonar, tuberculose miliar e raramente tuber

culose extra-pulmonar, como tuberculose õssea ou ganglionar. 

Na tabela 31 e feita a demonstração da 

distribuição desses diagnõsticos, segundo sexo e, na 32 o 

mesmo e feito para os grupos etãrios da população em tela. 

TABELA 31 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO DIAGNOST! 

CO-FIRMADO E SEXO, 1982-1983 (NQ E S). 

~ MASCULINO F.EMININO TOTAL 
NQ s NQ s NQ s o 

o 

MT 1 01 68,7 61 64,9 162 67,2 

MT + TBC 25 17,0 18 1 9, 1 43 17.8 
PULMONAR 

MT + TBC 21 14,3 11 11,7 32 13,3 
MILIAR 

MT + TBC - o - 4 4,3 4 1 , 7 
EXTRA PUL 
MONAR -

T O T A L 147 100, o 94 100,0 241 100,0 

A ta bel a 31 mostra na co 1 una do totaL que 

houve em ordem decrescente, 162 casos com diagnõstico de MT 

(67,21); 43 (17,8%) revelaram associação com tuberculose pul 

monar, 32 (13,3%) com tuberculose miliar e apenas 4 (1,7%) 

com outro tipo de tuberculose. 

A comparação da incidência dos casos se

gundo sexo, nessa mesma tabela, sugere uma ligeira tendência 
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de percentuais mais elevados em diagnósticos associados, P! 

ra o feminino, nos casos referentes ã MT com tuberculose~! 

monar e extra pulmonar. 

Na tabela 32 e feita por coluna a análi

se dos diagnósticos firmados. Os resultados encontrados pa

ra o referente ã tuberculose miliar associada ã MT, sugerem 

ser esta prerrogativa de idades abàixo de l ano, pois foi 

nesse grwpo que foram encontradas as maiores porcentagens, 

respec~ivamente 50,0% para a faixa O~ 4m; 28,6% para 

4 ~ 7m e 33,3% para 7 ~ 12m. 

Isto pode ser justificado pelo contacto 

intimo a que essas crianças ficam expostas a focos de tuber 

culose ativa domiciliares. A associação com tuberculose pu! 

monar, nas idades menores de 4 anos também e explicada pelo 

mesmo motivo. 

A observação que se pode fazer com res

peito a idades situadas entre 4 e 15 anos de idade e fato 

incoatestãvel provado pela literatura. A tabela 32 mostra, 

nessa faixa etãria, não ter havido nenhuma associação com 

um processo de tuberculose pulmonar, aparecendo a associa 

ção com tuberculose miliar apenas em 5 casos. Fazendo-se a 

comparação entre as faixas dos grupos considerados adultos, 

isto e, maiores de 15 anos, foi na faixa maior de 40 anos 

de idade que se encontrou, de um modo geral, menor associa

ção com outros diagnósticos. 

Segundo Pio< 55 ) hã dois picos na distri

buição etãria da tuberculose pulmonar em ãreas de alta pre

valência, uma na infância e outra na de 25 a 30 anos, ten

dendo a desaparecer com o progresso das medidas de controle 

da tuberculose. 

ALVAREZ e col. (l) afirmam que a associa-
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TABELA 32- DISTRIBUIÇ~O DOS CASOS DE MT, SEGUNDO DIAGNOSTICO FIRMADO E GRUPO ET~RIO, 1982-1983 

(NQ E %). 

~ 
MT MT + lBC MT + TBC MT + TBC EXTRA 

PULMONAR MILIAR PULMONAR TOTAL 

o 
-

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 
o 

o 1-- 4 m 1 25,0 1 25,0 2 50,0 - - 4 100,0 

4 1-- 7 m 6 42,8 4 28,6 4 28,6 - - 14 100,0 
. 

7t--12m 15 45,5 7 21 '2 11 33,3 - - 33 100,0 

1 1-- 2 16 69,6 5 21 '7 2 8,7 - - 23 100,0 

2 1-- 3 6 66,7 2 22,2 - - 1 11 '1 9 100,0 

3 ,____ 4 7. 87,5 1 12,5 - - - - 8 100,0 

4 ,___ 5 5 100,0 ':' - - - - - 5 100,0 

51---10 17 81 to - - 4 19,0 - - 21 100,0 

101--15 8 88,9 - - 1 11 '1 - - 9 100 ,O 

151--20 9 . 64,3 4 28,6 - - 1 7,1 14 100,0 

20 ,____ 40 47 68' 1 16 23' 2 5 7,2 1 1 t 4 69 100,0 

40 E + 25 78 '1 3 9,4 3 9,4 1 3' 1 32 100,0 

T O T A L 162 67,2 43 17,8 32 13,3 4 1 '7 241 100,0 

\0 
(X) 



ção da tuberculose miliar com a meningite varia de 1 a 79%, 

independentemente da idade, mas frequentemente não e reco

nhecida em vida. Os mesmos autores, citando Emery, revelam 

que em estudo realizado entre 63 crianças com MT, em 52 

{82,0%) foi constatado, por autõpsia, tuberculose miliar. O 

diagnõstico em vida foi realizado em 18 {29,0%). Continuan

do na explanação, citam o estudo de Falk, feito em colabora 

çao, quando encontrou entre 540 adultos com tuberculose mi-

liar 217 (40,0%) casos de MT. 

4.3.5.4 Tempo de internação 

O tratamento da MT exige inicialmente um 

periodo de hospitalização pois o quadro sintomatolõgico re

quer uma atenção multi-especializada em termos de clinica, 

pediatria, neurologia, oftalmologia, fisioterapia e enferma 

gem. A continuação do mesmo pode ser realizada no domic1-

lio<66). 

Os elementos para o estudo da variável

tempo de internação - foram obtidos por meio da fichas le

vantadas, principalmente nas de Investigação Epidemiológica, 

e foram confirmados na grande maioria, pelas VD. Esse tempo 

refere-se ao periodo que esteve internado no hospital onde 

se firmou o diagnóstico. 

Para 5 casos, da população em estudo, não 

foi possivel de forma alguma, obter essa informação, e por 

esse motivo não aparecem na tabela 33, sendo, portanto, o 

total da mesma representado por 236 pessoas. r importante 

salientar que os intervalos de tempo adotados, desiguais en 

tre si, tiveram seus limites fixados, principalmente, em 

função das altas hospitalares conforme serã visto na tabela 

35. 
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TABELA 33- DISTRIBUIÇ~O DOS CASOS DE MT, SEGUNDO DIAGNOSTICO FIRMADO E TEMPO DE INTERNAÇAO, 

1982-1 983 ( NQ E %) • 

MT MT + TBC MT + TBC MT + TBC EXTRAI TOTAL 
PULMONAR MILIAR PULMONAR 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ 

1 ....___ 3 3 1 '9 3 7,3 4 12,9 - - 1 o 

3 r- 8 7 4,4 3 7,3 4 12,9 - - 14 

Bt--15 5 3 t 1 1 2,4 2 6,4 - - 8 

15.,__30 I 43 26,9 10 24,4 3 9,6 2 50,0 58 

30 .,__ 60 I 57 35,6 9 22,0 6 19,4 1 25,0 73 

60 ..__ 90 I 19 11.9 7 17. 1 6 19,4 1 25,0 33 

90 E + I 26 16,2 8 19,5 6 19 '4 - - 40 

T O T A L 160 100,0 41 100,0 31 100,0 4 100,0 I 236 

NOTA: ELIMINAVOS 5 CASOS PARA OS QUAIS A INFORMAÇ~O SOBRE TEMPO VE INTERNAÇ~O ERA IGNORAVA., 

% 

4,2 

5,9 

3,4 

24,6 

30,9 

14,0 

17 to 

100,0 

__, 
o 
o 



A tabela 33 para todos os diagnósticos de 

MT {simples ou associada) mostra uma ascenção percentual do 

tempo de internação, cujo pico mãximo e marcado por 73 ca

sos (30,9%) na faixa de 30 r-- 60 dias de hospitalização. 

Calculou-se para essa população a media de dias de permanê~ 

cia no ,hospital que foi equivalente a 53,1 dias. O valor 

mínimo 1 dia foi representado por dois casos e o mãximo, 17 

meses, com 1 caso. 

O tempo de internação estaria relaciona

do ã gravidade do processo infeccioso. Provavelmente, os re 

sultados obtidos, estejam indicando uma evolução para Õbito 

quando o temp~ de internação foi inferior a uma semana. No 

caso contrãrio quando ficaram internados por mais de 60 d~

as, talvez tenham ocorrido complicações inerentes ao caso. 

MORAEs{ 45 ) em trabalho jã citado, encon-

trou ao longo dos anos de seu estudo, 1955 a 1971, uma vari 

açao de 176,3 e 65,4 dias, respectivamente, para o ano de 

1957 e 1966, com media para o per1odo de 93,3 dias. Asdife

renças do tempo medio de internação, podem ser atribuidas 

ao aprimoramento terapêutico, tanto para os dados do autor 

citado, como em relação aos achados do presente trabalho. 

Ainda nessa tabela, quando e feita a anã 

lise comparando o tempo de internação por grupos de diagnõ~ 

tico, houve para MT maior porcentagem de tempo de internação 

na faixa de 30 a 60 dias. A baixa porcentagem naquelas com 

menos de 15 dias pode indicar os casos que evoluiram para 

Õbito. Para os casos de MT associada ã tuberculose pulmonar 

houve maior porcentagem na faixa de 15 a 30 dias. A 

hipõtese pode ser formulada indicando evolução para 

mesma 

Õbito 

dos casos com menos de 15 dias de internação. Para os casos 

de MT associada ã tuberculose miliar houve maiores porcent! 
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gens para os grupos com permanência hospitalar acima de 30 

dias. Entre os 31 casos desse grupo, 10 (32,2%) estiveram i! 

ternados por menos de 15 dias, para os quais haveria a mes 

ma possibilidade de terem evoluido para óbito. O grupo em 

que a MT estava associada ã tuberculose extra-pulmonar obte 

ve a maior porcentagem de casos, na faixa de 15 a 30 dias, 

não havendo nenhum com menos de 15 dias de internação. O p~ 

queno numero de casos nesse grupo não permite formular ne

nhuma hipótese. 

4.3.5.5 Tipo de alta hospitalar 

Os levantamentos realizados no CIS e as 

pesquisas em prontuãrios de pacientes nos hospitais, forne

ceram elementos para o estudo das altas hospitalares, den

tro de 5 categorias, demonstradas na tabela 34, segundo o 

ano em que ocorreu o diagnóstico. 

TABELA 34- DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO ANO DE 

DIAGNOSTICO E TIPO DE ALTA HOSPITALAR, 1982-19a3 

{NQ E%). 

~ 
. 1982 1983 TOTAL 

NQ % NQ % NQ % T 
A 

TRANSFER[NCIA 67 57,7 71 56,8 138 57,2 
PARA CS 

TRANSFER[NCIA 9 7,8 15 12,0 24 10,0 
DE HOSPITAL 

TRANSFER[NCIA 18 15,5 8 6,4 26 10,8 
P/AMBULATORIO 

OBITO 21 18' 1 30 24,0 51 21 '2 

ABANDONO 1 0,9 1 0,8 2 0,8 

T O T A L 11 6 100,0 125 100,0 241 100,0 
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Os totais dessa tabela mostram que houve, 

no perlodo, 138 {57,2%) transferências de casos para CS da 

SS para consolidação do tratamento; 24 casos (10,0%) foram 

transferidos para outro hospital, indicando casos que neces 

sitavam manter-se hospitalizados, sendo que em praticamente 

100% das vezes esse fato ocorreu entre o HER e PHM; 26 

{10,8%) dos casos continuaram tratamento em ambulat5rios 

principalmente do HER, PHM e MI do HC, provavelmente, por 

interêsse do medico que o atendeu na internação; 51 casos 

foram a 5bito ocasionando uma letalidade hospitalar de.21,2% 

e 2 casos {0,8%) abandonaram o tratamento no pr5prio hospi

tal, um fugindo. do mesmo e outro por descrédito dos pafs no 

diagn5stico firmado. 

Comparando, na mesma tabela, os dados o~ 

tidos por ano de incidência do caso, verifica-se um. aumento 

percentual em transferências de hospital; uma diminuição nas 

transferências para ambulat5rio e aumento na letalidade hos 

pitalar de 18,1% para 24,0%. As duas primeiras ocorrências 

podem ser interpretadas como sendo decorrentes de um maior 

entrosamento entre as entidades do sistema, permitindo uma 

maior racionalização no aproveitamento dos recursos especi

ficas disponiveis. 
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Quanto aos valores encontrados para a le 

talidade, apesar do aumento verificado nesses dois anos, fo 

ram relativamente mais baixos em relação aos apresentadosms 

trabalhos que se seguem: 

PERFEiro< 53 ) estudando 220 casos de MT 

em população menor de 15 anos, internada no PHM no perlodo 

de 1966 a 1975, encontrou 113 5bitos o que equivale a dizer 

que a letalidade nesse perlodo foi de 51,4%. 

A letalidade demonstrada por MORAEs< 45 ) 



no perTodo de 1955 a 1971, em população de doentes residen

tes no municTpio de São Paulo, foi alta em todos os anos, 

não apresentando, porem, uma tendência uniforme no tempo, 

variou de 62,7 em 1956 para 44,2% em 1971. 

MARTINs< 40 ) em pesquisa operacional jã 

citada, realizada peJa DNPS em 6 capitais brasileiras enco! 

trou letalidade da ordem de 38,5% para a população total do 

estudo no ano de 1983. Destaca a autora, os coeficientes do 

Estado do Cearã(54,3%)e da Bahia {55,3%) como sendo os maio 

res registrados. Para o Estado de São Paulo o mesmo foi equi 

valente a 29,9%. 

A tabela 35 mostra a população segundo al 

ta hospitalar e tempo de hospitalização naquele local em 

que foi firmado o diagnóstico. 

Por essa tabela verifica-se que, no pe

ríodo compreendido entre 15 e 60 dias encontra-se o mãximo 

de transferências para CS {65,4%). 

A transferência para outro hospital se 

efetuou, geralmente, apos 30 dias da primeira internação, 

quando se supõe estivesse ultrapassado o período crítico da 

doença, mas o paciente necessitasse ainda cuidados especi 

ais. 

A transferência para tratamento ambulato 

rial ocorreu em maior porcentagem no período acima de 90 di 

as {38,5%), o que pode sugerir a preocupaçao dos medicos em 

acompanhar os referidos casos. 

Na coluna referente a alta por Õbito, p~ 

de-se deduzir que 100,0% dos casos que permaneceram no hos 

pital por período menor de 1 semana faleceram, o que vem 

confirmar a suposição levantada para explicar a tabela 33, 

quanto ã gravidade dos casos. Essa coluna mostra tambem que 
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TABELA 35- ·DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO TIPO DE ALTA HOSPITALAR E TEMPO DE INTERNAÇAO, 

1982-1983 (NQ E %). 

ALTA TRANSF. PARA TRANSF. DE TRANSF~ PARA OBITO ABANDONO I TOTAL 
cs HOSPITAL AMBULATORIO 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % I NQ % 

1 ,__ 3 - - - - - - 1 o 19,6. - - 10 4,2 

3 ,__ 8 - - - - - - 14 27,5 - - 14 5,9 

8 ,__15 I 3 2,3 - - - - 5 9,8 - - 8 3,4 

15 ~30 39 29,3 4 16,7 4 1 5, 4 9 1 7, 6 2 100, o 58 24,6 

30 ,__60 48 36,1 12 50,0 7 26,9 6 11,8 - - I 73 30,9 

60 t--90 22 16,5 3 12,5 5 19,2 3 5,9 - - 33 14,0 

90 E + 21 15,8 5 20,8 1 o 38,5 4 7,8 - - 40 17,0 

IGNORADO 5* - - - - - - - - 5* 

T O T A L 138 1 00, o 24 100,0 26 100,0 51 100,0 2 100,0 I 241 100,0 

NOTA: * % CALCULAVA SOBRE TOTAL VE CASOS COM TEMPO VE PERMANtNCIA CONHECIVOS (133 E 236). 
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29 (56,9%) Õbitos ocorreram em menos de 15 dias. Observa-se, 

ainda, que o per,odo compreendido, acima de 90 dias aprese! 

tou alta porcentagem de Õhito. Nesse grupo estã incluido o 

caso que teve maior tempo de internação de 516 dias (17 me

ses}. 

Os cinco casos com período ignorado de 

tempo de internação, foram incluidos nessa tabela por terem 

sido encontrados em tratamento nos CS, apenas sem aquela in 

formação. 

finalizando a exposição deste item, achou

se interessante demonstrar como foram distribuidas as altas 

hospitalares d~ acordo com o grupo etãrio dos pacientes, o 

que e feito por intermédio da tabela 36. 

Essa tabela destaca, ainda mais, a impor 

tância que se deve dar ao grupo etãrio menor de 5 anos de 

idade, no estudo da MT. Ela, efetivamente apresenta o grupo 

menor de 5 anos de idade como tendo tido maior porcentagem 

em todos os eventos, ou seja: 34,1% de transferências para 

CS; 50% de transferências para outro hospital, exigindo 

continuidade de hospitalização; 38,5% de transferências pa-

ra ambulatório, para um seguimento de interesse 

51,0% de Õbito indicando falência de tratamento 

medico; 

traduzido 

em termos de letalidade e 50,0% de abandono, apesar do nume 

ro total deste tipo de alta não ter sido expressivo. 

Os grupos etãrios seguintes não revela

ram maiores destaques, exceto o de 20~ 40 anos numerica-

mente b~m representado, inclusive com elevada mortalidade 

(29,4%). 
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TABELA 36- DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO GRUPO ET~RIO E TIPO DE ALTA HOSPITALAR, 1982-1983 

(NQ E%). 

TRANSF. PARA TRANSF. DE TRANSF. PARA OBITO ABANDONO I TOTAL 
cs HOSPITAL AMBULATORIO 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % I NQ % 

o t-- 5 47 34' 1 12 50,0 10 38,5 26 51,0 1 50,0 96 39,8 

5~ 10 14 1 o' 1 1 4,2 3 11 '5 3 5,9 - - 21 8,7 

1 o .,____ 20 I 1 5 10,9 1 4,2 4 1 5' 4 2 3,9 1 50,0 23 9,5 

20 ~ 40 I 44 31 t 9 5 20,8 5 1 9 t 2 15 29,4 - - 69 28,6 

40 E + I 18 13,0 5 20,8 4 15,4 5 9,8 - - 32 13,4 

T O T A L 138 100,0 24 100,0 26 100,0 51 100,0 2 100,0 I 241 10o,o 

-o ...., 



4.3.6 Do tratamento subseqGente ã hospitalização 

Para a caracterização dos casos quanto 

ao tratamento subseqüente ã hospitalizaçã~ foram levantados 

dados referentes ã seqüência do mesmo, ao tempo de seu con

trole, ãs seqüelas adquiridas pelo processo infeccioso e a 

avaliação da evolução dos casos. 

4.3.6.1 Seqüência do tratamento 

O estudo da seqüência do tratamento pro

cura relatar as ocorrências havidas com os pacientes quando 

sairam do hospital onde foi efetivado seu diagnóstico. 

Reportando aos tipos de alta hospitalar 

mostradas na tabela 34, e excluindo da mesma as altas refe

rentes a óbito, 51 (21,2%), obtem-se a população de 190 ca

sos. Esta e analisada na tabela 37 mediante o cruzamento das 

referidas altas hospitalares com os eventos ocorridos apos 

as mesmas, assim especificados: 

- cura definitiva, foram enquadrados todos os casos que a

pós alta hospitalar para consolidação do tratamento do 

processo infeccioso~ o fizeram regularmente, constando o 

fato em registro nos CS e ou CIS; 

abandono, aqueles que iniciaram o controle em alguma ins

tituição e, por algum motivo o descontinuaram, havendo p~ 

ra esses, registros parciais; 

óbito, foram-classificados aqueles ocorridos após a trans 

ferência para outro hospital, os que faleceram no decor

rer do controle no CS e aqueles detectados somente por 
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meio da VD e para os quais nao havia referência nos regi! 

tros procurados. Quando tal fato sucedeu foi solicitado o 

atestado de Õbito para confirmação e informado o CS onde 

a alta constante era por abandono; 

- hospitalização, foram incluidos os casos que no momento da 

VD encontravam-se hospitalizados, uns devido a problemas 

neurológicos e outros por recidiva do processo; 

- em controle, foram classificados aqueles que continuavam 

em controle medicamentoso espec1fico sem alta definitiva; 

- com tratamento desconhecido, foram incluidos os casos pa

ra os quais foi obtida noticia por meio das VD, de que es 

tavam vivoseem tratamento, mas nao foram localizados em 

registros do sistema, isto ~. nos CS e no CIS; 

- sem tratamento, aqueles que apos a sa1da do hospital nao 

procuraram continuidade de tratamento como haviam sido 

orii.entados, mas estavam. vivos -e foram visitados; 

- evento ignorado, foram incluidos casos semelhantes ao gr~ 

po,com tratamento desconhecido mas para os quais não foi 

possivel obter informação alguma de tratamento subseqüen

te, porquanto não puderam ser localizados na VD. 

Analisando essa tabela verifica-se que 

dos 138 casos que foram transferidos do hospital para o CS 

89 (64,5%) obtiveram alta por cura; 28 (20,3%) abandonaram o 

tratamento; 7 {5, 1%) faleceram, sendo que essa informação em 

3 casos foi obtida somente atrav~s da VD e no CS constava 
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TABELA 37 - DISTRIBUIÇ~O DOS CASOS DE MT QUE OBTIVERAM ALTA HOSPITALAR, SEGUNDO EVENTOS OCORRIDOS 

NA SEQOENCIA DO TRATAMENTO, 1982-1983 (NQ E %). 

~ 
TRANSF. PARA TRANSF. DE TRANSF. PARA ABANDONO TOTAL 

cs HOSPITAL AMBULATORIO 
E 

"R' 
NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 

CURA 89 64,5 5 20,8 1 6 61 '5 - - 110 57,9 

ABANDONO 28 20,3 - - 4 15,4 - - 32 16,8 

OBITO 7 5' 1 8 33,3 - - 1 50,0 16 8,4 

HOSPI~ALIZAÇ~O 2 1 '5 4 1 6, 7 1 3,8 - - 7 3,7 

CONTROLE 5 3,6 1 4,2 - - - - 6 3,2 

TRATAMENTO DES 6 4,3 5 20,8 3 11 , 6 - - 14 7,4 
CONHECIDO 

SEM TRATAMENTO - - - - 2 7,7 1 50,0 3 1 , 6 

IGNORADO 1 0,7 1 4,2 - - - - 2 1 , o 
T O T A L 138 100,0 24 1 00, o 26 100,0 2 100,0 190 100,0 

NOTA: ELIMINAVOS 51 CASOS QUE OBTIVERAM ALTA POR 0BITO HOSPITALAR. 
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como abandono; 2 {1,5%) foram reinternados por recidiva do 

processo; 5 (3,6%) continuavam em controle de tratamento; 6 

{4,3%) a informação, obtida entre vizinhos e a de queesuvam 

vivos e em tratamento, mas como mudaram para fora de São 

Paulo, não foram localizados no sistema (a informação para 

esses casos, preconizando seqüência de tratamento, termina 

no CIS com a alta hospitalar); 1 caso (0,7%) constou como 

ignorado, porquanto não se obteve informação de seu paradel 

ro. 
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Entre os 24 casos que foram transferidos 

de hospital para continuidade do tratamento, 5 (20,8%) após 

receber alta nesse segundo hospital, foram transferidos pa

ra CS e obtiveram 'cura; 8 (33,3%) foram a óbito no próprio 

hospital; 4 (16,7%) na impossibilidade de continuar o con

trole em CS devido a problemas neurológicos muito graves, fo 

ram transferidos para outras instituições especializadas; 5 

(20,8%) obtiveram alta hospitalar, e pelo mesmo motivo da 

coluna anterior não foram localizados no sistema e, para 1 

caso (4,2%) essa informação foi imposs1vel, considerando-se 

também como evento ignorado. 

Dos 26 que foram transferidos do hospi-

tal para controle ambulatorial por interesse medico, 16 

(61,5%) obtiveram alta por cura, entretanto essa notificação 

só foi poss1vel devido ã verificação nos prontuários, por

quanto não foi enviada ao CIS; 4 (15,4%) iniciaram o contro 

le ambulatorial e abandonaram o tratamento; 1 (3,8%} encon

trava-se novamente hospitalizado; 3 {11,6%) tinham informa

ção de transferência de controle para CS, mas não foram lo

calizados e para 2 (7,7%) o tratamento, inicialmente espec1 

fico no hospital, foi suspenso no ambulatório sem que cons

tasse mudança de diagnóstico. Para todos esses 26 casos ci-



tados a informação no CIS cessou quando houve a alta hospi

ta 1 a r. 
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Dos 2 casos que abandonaram o tratamento 

no prõprio hospital, 1 foi a Õbito por homicidio e o outro 

continuou controle com medicação inespecifica com médico ~! 

ticular, apresentando, na observação feita por intermédio da 

VD, seqDelas neurolõgicas gr.av1ssimas. 

Para os totais verifica-se uma porcenta

gem de cura equivalente a 57,9% para 110 casos; abandono em 

32 casos (16,8%), óbito 16 (8,4%); hospitalização 7 (3,7%); 

em controle 6 (3,2%);. tratamento desconhecido 14 (7,4%); sem 

tratamento 3 (1,6%) e evento ignorado 2 (1,0%). 

4.3.6.2 Tempo de tratamento 

Os casos que constam na tabela anterior, 

com alta por cura (110) e por abandono (32), são estudados, 

separadamente, na tabela 38, quanto ao tempo de controle me 

dicamentoso a que se submeteram. Isso foi feito para ava-

liar o seguimento das normas existentes para o tratamento 

dos casos de MT, constante do Manual de Normas para o con

trole da tuberculose, divulgado pela DNPs< 44 >. Esse manual 

recomenda para a consolidação do tratamento desses casos, 

um periodo de controle com medicação especifica equivalente 

a 12 meses. 

Na coluna referente ãs altas por cura a 

tabela mostra, 23 casos (20,9%) que a obtiveram em tempo in 

ferior ao recomendado; 58 (52,8%) podem ser considerados den 

tro dos limites normais e os demais 29 casos (26,3%) em tem 

po superior a 15 meses de tratamento. Esse fato talvez este 



TABELA 38 - DIST~IBUIÇ~O DOS CASOS D~ MT COM INFO~MAÇAO DE 

ALTA (POR CURA E ABANDONO}, SEGUNDO TIPO DE AL-

TA E TEMPO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ESPEClFI 

CO A QUE SE SUBMETERAM, 1982-1983 (NQ E %). 

CURA ABANDONO TOTAL 

NQ % NQ % NQ % 

1 ,__. 3 - - 1 3.1 1 0,7 

3 I-- 6 - - 4 12,5 4 2,8 

6 .......__ 12 23 20,9 10 31 , 2 33 23,2 

12 I-- 15 58 52,8 7 21 , 9 65 45,8 

15 ~ 18 16 14,5 7 21,9 23 16,2 

18 ,__ 24 11 10,0 3 9,4 14 9,9 . 

24 E + 2 1 , 8 - - 2 1 , 4 

T O T A L 110 100,0 32 100,0 142 100,0 

ja implicado com a preocupaçao pela maior gravidade de al-

guns casos, o que nao se coaduna com o menor tempo de trata 

mento instituido para os primeiros citados. 

Na coluna referente aos abandonos, em 

15 casos o evento ocorreu antes de 12 meses de tratamento e 

para os demais 17 (53,2%), depois de 12 meses, tempo que po 

de ser considerado suficiente para a obtenção da cura. 

SHIMAo< 60 ) afirma que a importância da 

cooperaçao do paciente estã sendo reconhecida no tratamento 

da tuberculose. Quando ele tem sintomas serios, e fácil re

comendar o tratamento, mas no caso da tuberculose e necessã 

rio que este seja prolongado mesmo ap5s desaparecimento da-
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queles. Para prevenir a falência do tratamento pelo abando

no, e necessirio que as atividades de procura de casos se

jam bem organizadas, incluindo encaminhamentos para os Cen

tros de Saüde e visitação domiciliãria. 
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Segundo FARGA( 17 ) pode-se dispor de va

rias métodos para prevenir o tratamento irregular: a boa O! 

ganização dos serviços, a educação do paciente e de seu gr~ 

po familiar, os tratamentos supervisionados com sistema de 

resgat~ do faltoso. 

As disparidades encontradas na apresent! 

çao dos dados nestes dois itens referentes ã seqüência e 

tempo de tratamento, atestam primeiro a precariedade de en

trosamento ainda existente entre as diversas intituições re! 

ponsãveis pela retro-alimentação de informações ao sistema 

da SS na GSP, e, ressaltam a importância, a nivel local, que 

deve ser dada a atividade de VD para melhor avaliação e con 

trole dos casos de tuberculose facilitando, outrossim, a 

aplicação correta das normas vigentes. 

4.3.6.3 Seqüelas 

LORBER{ 34 ) realizou no NThe children's 

Hospital" em Sheffield, Inglaterra, estudo entre 100 crian

ças menores de 15 anos que sobreviveram a MT, e concluiu que 

apesar da grande variedade de seqüelas o numero de crianças 

seriamente atingidas foi relativamente pequeno. O autor en

controu em acompanhamento realizado durante 13 anos, 77 cri 

anças subjetivamente normais e 23 com vãrios tipos de seqü! 

las fisicas e mentais. 

O registro de ocorrência das seqftel as, 

quando das altas hospitalares, não foi uma constante nos 



prontuãrios examinados. Entretanto, julgando de interesse de 

monstrar, qual o estado dos pacientes ã salda do hospital on 

de &e processou seu diagnóstico, aquela falha foi suprida em 

parte pelos relatos obtidos nas entrevistas domiciliarias. 

Reportando, novamente, ã tabela 34 que i~ 

dicou 190 pacientes saidos do hospital com v1da, foi feita a 

tabela 39, que demonstra em termos de informação sobre seqa! 

las, como se encontravam aqueles pacientes, segundo grupos 

etãrios. Na impossibilidade de encontrar essa informação pa

ra 20 casos, os mesmos foram retirados dessa tabela constan

do, portanto, para a mesma, a população total de 170 pacien-

tes. 

TABELA 39 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT QUE OBTIVERAM ALTA 

HOSPITALAR, SEGUNDO PRESENÇA OU NAO DE SEQUELAS 

E GRUPO ET~RIO, 1982-1983 (NQ E%). 

~ 
PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NQ % NQ % NQ % G 
o 

o 1--- 4 m 3 100,0 - - 3 100,0 

4 f--- 7 m 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

7t---12m 15 75,0 5 25,0 20 100,0 

1 t-- 2 14 82,4 3 17,6 17 100, o 
2 f-- 3 6 66,7 3 33,3 9 100,0 

3 f--- 4 5 83,3 1 16,7 6 100, o 
4 t-- 5 3 100, o - - 3 100,0 

5 .__1 o 7 46,7 8 53,3 15 100,0 

lOt---15 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

15 ~20 5 38,5 8 61,5 13 100,0 

20 .t--40 19 42,2 26 57,8 45 100,0 

40 E + 10 40,0 1 5 60,0 25 1 oo.o 
T O T A L 96 56,5 74 43,5 170 100,0 

NOTA: ELIMINAVOS OS 51 CASOS QUE OBTIVERAM ALTA POR 0BITO E 
MAIS 20 CASOS CUJA INFORMAÇÃO NÃO FOZ ENCONTRAVA. 
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Essa tabela mostra que a presença de se

qüelas foi uma constante para o grupo etário menor de 5 anos 

com uma variação percentual de 66,7% a 100% dos casos. 

Para as faixas etãrias subseqüentes a 

ocorrência sofre uma inversão obtendo, a ausência de seqUe

las, uma variação entre 53,3% e 61 ,5%. Mais uma vez fica com 

provada a gravidade de MT, em relação aos grupos etãrios me 

nores. 

No total, para a população analisada foi 

encontrada a presença de seqüelas em 56,5% dos casos, ou S! 

ja 43,5% da população se apresentava subjetivamente normal. 

Os resultados ora apresentados para uma 

população geral, acometida de MT e recém-saída do hospital 

onde se processou seu diagnóstico, diferem dos de LORBER( 34 ) 

que realizou uma avaliação retrospectiva 13 anos apos a ocor 

rência e em menores de 15 anos. Entretanto, por intermédio 

da mesma tabela, para efeito de comparaçao, pode-se deduzir 

para o referido grupo uma porcentagem de 28,7%, equivalente 

a 25 crianças, que poderiam ser consideradas subjetivamente 

normais. 

Para justificar a grande diferença encon 

trada, tem-se que levar em consideração primeiro o período 

de tempo da avaliação e em segundo os países onde foram rea 

lizados esses estudos. 

PERFEIT0{ 53 >, em estudo jã citado, real! 

zado no período de 1966 a 1971, em população com caracterÍ! 

ticas semelhantes ã deste trabalho, encontrou entre 107 so 

breviventes menores de 15 anos de idade, uma porcentagem de 

32,7% de seqüelas, equivalente a 35 casos, sendo que os de

mais {67,3%} poderiam ser considerados normais apõs a doen

ça. A população estudada por esse autor, foi mantida em tra 
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tamento observado no período mínimo de 6 meses. 

4.3.6.4 Avaliação da evolução dos casos 

Os autores consultados, ao realizarem a 

anãlise da evolução dos casos de MT, geralmente fazem estu

do retrospectivo dos mesmos, relacionando o prognõstico do 

tratamento com os diferentes estãgios em que a doença foi 

diagnosticada(l,l5,18,28,33,34,46,67,76). 

Segundo FITZSIMONS(lB), a sobrevivência 

do organismo acometido de uma doença grave, expressa a efi

cãcia do trat~mento realizado. Entre os fatores que afetam 

o prognõstico estão o grau de evolução da doença quando ini 

ciou o tratamento~ a idade do paciente e a associação com 

outro tipo de tuberculose. Afirma ainda, o autor, que e mui 

to importante avaliar a incidência de recaídas, durante um 

longo período de seguimento, para assegurar a eficãcia de 

uma forma particular de tratamento. 

Na avaliação do tratamento realizado, e! 

-te trabalho mostra, na tabela 40, os eventos ocorridos, apos 

o estabelecimento do diagnõstico em relação ã idade dos do

entes, independentemente do grau de evolução da entidade mõr 

bida que os acometeu. 

O tratamento realizado, basicamente, pa

ra todos os casos, foi o regime quimioterãpico recomendado 

pela DNPS( 44 ), uma vez que essas normas jã eram vigentes na 

SS na ocasião da ocorrência dos mesmos. Importa também sali 

entar que os dados para os eventos constantes da referida ~ 

bela foram obtidos apos busca, praticamente individual para 

cada caso, uma vez que foi constatada a inexistência de um 

efetivo entrosamento entre as instituições informantes. 
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TABELA 40- DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT, SEGUNDO EVENTO OCORRIDO NA SEQO[NCIA DO TRATAMENTO E 

GRUPO ET~RIO, 1982-1983 (NQ E%). 

:....:..:....;_:....=._ __ 

O t-- 4 m 

4 1--- 7 m 

7t--12m 

1 t-- 2 

2 ~ 3 

3 .t-- 4 

4 t-- 5 

5 t-- 10 

10 t-- 15 

15 t-- 20 

20 ..._ 40 

40 E + 

T O T A L 

CURA 

I NQ % 

HOSPITALl CONTROLE f~AÓ~~~~~ SEM TRATA IGNORA-
lAÇAO ·NHECIDO MENTO DO 

NQ % NQ % ~Q · % NQ % NQ % 

OBITO 

NQ % 

ABANDONO 

NQ % 

TOTAL 

NQ % 

3 75,0 - - 1 25,0 1 
- - I 4 100 'o 

5 35,8 1 7,1 7 50,0 1 
- 1 7 '1 - I 14 100,0 

6 1 8 ' 2 6 1 8 t 2 14 4•2 t 4 I - 1 3,01 4 12,1 2 6 '1 - I 33 100,0 

10 43,5 2 8,7 8 34,8 1 
- 2 8,7 I 1 4,3 I - -~23 100,0 

5 55,6 I 3 33,3 I - 111,1 1
- - I 9 1 00 to 

4 50,0 1 12,5 3 37,5 1 
- - I 8 1 00 J o 

1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 
- ":' 1 20,0 1 

- - I 5 100 to 

9 42,9 5 23,8 5 23,8 2 9,5 21 100,0 

6 66,7 - - 2 22,2 1 11,1 - I 9 100 to 

9 64,3 3 21,4 1 7,1 1 7,1 - I 14 1 00 to 

33 47,91 8 11,6118 26,11 3 4,31 4 5,81 2 2,9 1 
- l 1,4169 100,0 

19 59,4 I 2 6,3 I 6 18,71 2 6,31 1 3.1 1 3 t 1 I ~ 1 3,1132 100,0 

110 45,7 132 13,3 167 · 27,81 7 2,91 6 2,51 14 5,81 3 1,2 I 2 0,81241 100,0 

--(X) 



Essa tabela destaca, com maior evidência, 

a elevada letalidade no grupo etãrio de menores de 5 anos 

de idade. Houve na faixa etãria compreendida entre 4 ~ 7 

meses a maior porcentagem, 50,0% e na faixa de 2 ~ 3 anos 

nenhuma ocorrência de Õb1to. Foi na faixa de 7 ~ 12 meses 

que se verificou uma elevada porcentagem de õbitos (42,4%) 

a mais baixa de cura (18,2%) e considerável porcentagem de 

abandono (18,2%). 

Analisando a coluna referente ao evento 

abandono, foi ainda para o grupo menor de 5 anos que foram 

reveladas as maiores variações percentuais, atingindo ate 

33,3% enquanto.que para os demais grupos a maior porcentagem 

foi de 23,8%. 

Na mesma tabela, merece apreço a coluna 

referente ao tratamento desconhecido pelo sistema, onde cons 

ta a totalidade de 11 crianças menores de 10 anos de idade. 

A não existência de dados, prende-se, geralmente, ao fato 

das mesmas terem mudado de residência, com as respectivas fa 

milias, e a informação obtida na VD foi a de que sobrevive 

ram ã doença, como jã foi citado. 

Os resultados ora apresentados, mostram 

a gravidade da doença em nosso meio, pela elevada taxa fi

nal de Õbitos e abandonos. 

Finalizando a ~presentação, deste item, 

ã titulo de complementação, na tabela 41 ê realizada ames

ma distribuição de eventos, segundo ano de diagnõstico do 

caso. 

Comparando nessa tabela os resultados o~ 

tidos por ano do estudo, verifica-se que praticamente nao 

houve alteração marcante, havendo ate eventos que acontece

ram numericamente iguais. Como o termino do levantamento de 
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TABELA 41 - O I STR I BU IÇAO DOS CASOS O E MT, SEGUNDO . EVENTO 

OCORRIDO NA SEQH!NCIA DO TRATAMENTO E ANO DE 

DIAGNOSTICO, 1982-1983 (NQ E%). 

~ 1982 1983 TOTAL 
NQ % NQ % NQ % E 

CURA 57 49 t 1 53 42,4 110 45,7 

ABANDONO 16 13,8 16 12,8 32 13,3 

OBITO 32 27,6 35 28,0 67 27,8 

HOSP IT A.L I ZAÇAO 1 0,9 6 4,8 7 2,9 

CONTROLE - - 6 4,8 6 2,5 

TRATAMENTO DES 7 6,0 7 5,6 14 5,8 
CONHECIDO -

~ 

SEM TRATAMENTO 2 1 , 7 1 0,8 3 1 '2 

IGNORADO 1 0,9 1 . 0,8 2 0,8 

T O T A L 116 100,0 125 100, o. 241 100,0 

dados, para esta pesquisa, se deu em meados de 1985, os 6 

casos que constam nessa tabela, em controle, foram diagnos

ticados em 1983 e provavelmente, não haviam completado o 

tempo de tratamento. 

Esses casos influiram, evidentemente, na 

porcentagem de cura, explicando o fato desta ter sido menor 

em 1983 em relação ao ano de 1982. 

A letalidade real para a população estu

dada, segundo a incidência nos anos de estudo,retirado o C! 

so de óbito por homicidio ocorrido em 1983, foi equivalente 

a 27,6% em 1982 e 27,2% em 1983. 

Mais uma vez fica evidenciada a importâ~ 

cia da MT como um problema de Saüde Publica, pois mesmo con 

tando com recursos terapêuticos e institucionais, menos da 
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metade dos doentes lograram alcançar a cura, valendo lnfe

rir que estes recursos não estão sendo devidamente utiliza

dos pela Sociedade. 

4.3.7 Do conhecimento sobre a doença 

[ de consenso geral que apenas o conheci 

mento nao e suficiente para que as pessoas tomem decisões 

adequadas com relação ãs medidas preconizadas para debelar 

um mal. Ele constitui porem a base para que atitudes e prã

ticas sejam tomadas com a finalidade de favorecer o diagnÕ! 

tico de uma doença infecto contagiosa e seu tratamento ade

quado, cortando a cadeia de propagação da mesma e evitando 

o aparecimento de novos casos. 

Uma pessoa não modifica seu comportamen

to apos conhecimento de uma nova prãtica. A decisão final, 

adoção da inovação e o resultado de uma serie de influênci

as que ocorrem através do tempo< 57 >. 
No caso da população deste estudo, era 

de se esperar que, o trauma passado pelos doentes e suas f! 

milias para o atendimento do caso, o tratamento prolongado 

a que os sobreviventes se submeteram e as seqüelas deixadas 

pelo processo infeccioso fossem suficientes para a aquisição 

de conhecimentos que favorecessem atitudes em prol da preven 

çao de futuros casos, no âmbito domiciliar. Esperava-se ai~ 

da, que soubessem a causa intrinseca do adoecimento do caso, 

ligando o fato ã uma fonte de contãgio. 

BELLUOMINI(S) em estudo sobre conhecimen 

tos de alguns aspectos da doença, realizado entre doentes 

tuberculosos internados em hospitais especializados, afirma 

que: •o desconhecimento de noções bãsicas sobre tuberculose 

121 



e conseqaentemente de seus riscos, nao significa simplesmen 

te que as pessoas não tenham recebido orientação sobre a do 

ença. Pode significar tambem que essas informações foram di 

vulgadas e devido a barreiras, quer por parte do educador 

quer por parte do educando, elas não tenham sido captadas". 

Essas falhas, continua a autora, "pode

riam estar ligadas, não sõ ã falta de preparo e motivaçãodo 

grupo responsável em orientar, mas tambem a bloqueios psic~ 

lõgicos, sociais ou físicos que funcionam como fatores imp! 

ditivos dos indivlduos na recepçao da mensagem". 

4.3.7. 1 Nome da doença 

Constou· como um dos objetivos desta pes

quisa, a verificação dos conhecimentos das pessoas envolvi

das com os casos de MT, relativos ã doença em tela. 

Nas entrevistas realizadas quando da VD 

procurou-se saber, logo de inlcio, o nome da doença que le

vou o caso a internação e numa segunda questão a causa do 

processo, do ponto de vista do entrevistado. 

Na tabela 42 e realizada a demonstração 

dos achados referentes ã primeira pergunta. 

Pôde-se constatar que 107 (54~5%) pessoas 

entrevistadas conheciam o nome cientlfico da doença do paci 

ente em questão, expressando claramente "meningite tubercu

losaH ou um sinônimo correto para definir a mesma; 5 (2,6%) 

expressaram a somação da MT com a tuberculose pulmonar, po

dendo estes, estar inclusos nos casos diagnosticados com MT 

associada ã tuberculose pulmonar; 4 (2,0%) sõ referiram tu

berculose, sugerindo o fato de ter sido esta desencadeante 

do processo de MT, não revelado ou não percebido pelos en-

122 



TABELA 42 - DISTRITUIÇAO DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO 

O NOME DA DOENÇA, 1982-1983 (NQ E %). 

NOME DA DOENÇA NQ 

MT OU SINONIMO 107 54,5 

MT + TBC PULMONAR 5 2,6 

TUBERCULOSE 4 2,0 

MENINGITE 26 13,3 

OUTRO 46 23,5 

NAO SABE 8 4,1 

T O T A L 196 100,0 

entrevistados; 26 (13,3%) referiram somente meningite,sendo 

que alguns utilizaram a expressão "meningite não sei de que", 

indicando um conhecimento incompleto ou mesmo vago, sem lem 

brar o segundo nome da doença; 8 (4,1%) desconheciam total-

mente o nome da doença, provavelmente porque o informante 

nao acompanhou o caso e finalmente, 46 pessoas (23,5%) ao se 

rem questionadas responderam com expressões populares que, 

muitas vezes, expressavam a realidade, mas não constituiam o 

nome correto. Essas expressões, ãs vezes, relacionavam-secam 

MT, outras com processos de tuberculose e algumas não gua~ 

davam relação com a doença. 

A titulo de ilustração, e também para C! 

racterizar o nivel das respostas dadas, por esse grupo, são 

apresentados a seguir alguns exemplos das expressões utili

zadas: meningite na cabeça, meningite e tuberculose no cere 

bro, meningite e problema de pulmão, meningite do pulmão,me 

ningite viral, meningite por verme no pulmão, encefalitecom 

virus, tuberculose na cabeça, tuberculose na meninge, doen-
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ça de pulmão mais paralisia infantil, mancha de pulmão mais 

meningite, problema de pulmão mais sinusite, tuberculose na 

espinha, tuberculose nos ossos, bronquite e insuficiência 

cardiaca, suspeita de tuberculose e pneumonia, pneumonia du 

pla com começo de meningite tuberculosa na cabeça. 

Essas respostas revelam a percepçao que 

cada um, desse grupo, teve da doença, uma vez que, provavel 

mente, foi dificil gravar o nome cientifico da mesma. 

4.3.7.2 Causa da origem 

Visando analisar o nivel de conhecimento 

da população, relativamente ã causa que levou a pessoa a ad 

quirir a MT, foi formulada a seguinte pergunta: 

Como acha que (nome do doen~e) pegou e~~a doenç~? 

As respostas obtidas são apresentadas na 

tabela 43, sendo que foram eliminados 4 casos que ignoravam 

a causa. 

A finalidade prescipua dessa questão era 

identificar se, ã nivel de conhecimento, as pessoas assoei~ 

vam a causa com a presença de um foco de tuberculose, admi

tindo assim o carãcter de transmissibilidade da tuberculose 

pulmonar. 

Essa tabela mostra um conhecimento bem 

orientado quando a causa e relacionada, com uma .foote de infecção e!_ 

pecifica, com agravo de um estado de tuberculose, ou quando 

dizem conhece~la, mas referem - inexistência de foco no am 

bito social. Essas respostas totalizam 44 casos (22,9~). 

Quando na mesma tabela, associam a causa 

a uma outra doença grave ou a um acidente, tambem não estão 

longe da realidade, embora muitas vezes tenha sido notada a 



TABELA 43 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS DE MT VISITADOS, SEGUNDO 

CAUSA DA ORIGEM DA DOENÇA, 1982-1983 (NQ E S). 

CAUSA DA ORIGEM DA DOENÇA NQ % 

RELACIONADA COM FOCO DE TBC 26 13,5 

RELACIONADA COM AGRAVO DE TBC 4 2,1 

CONHECIDA, COM INEXISTtNCIA DE FOCO 14 7,3 

RELACIONADA COM OUTRA DOENÇA 18 9,4 

RELACIONADA COM ACIDENTE 6 3 '1 

DESCONHECIDA TOTALMENTE 68 35,4 

RELACIONADA COM OUTRO FATO 56 29,2 

T O T A L 192 100,0 

presença de foco, sem referência a essa situação. 

Segundo REY e col. (56 >, "entre as causas 

condicionantes da MT merecem ser recordadas as seguintes: o 

esgotamento intelectual, a insolação, os traumatismos ence

filicos e enfermidades infecciosas anergisantes". 

O grupo que desconhecia totalmente a cau 

sa, 68 (35,4%), na grande maioria das vezes, apõs responder 

negativamente a essa questão, afirmava durante o diilogocom 

a entrevistadora, que o paciente tinha tido algum contacto 

com pessoas doentes de tuberculose pulmonar no passado, ou 

estava tendo no presente. O fato, praticamente constante,da 

não associação com a fonte de contágio, e digno de nota po

is indica o desconhecimento das manifestações da contagias! 

dade da tuberculose pulmonar, por parte dessa população. 

Muitas vezes a fonte de contãgio foi a 

informante ~ talvez por barreiras psicológicas, apesar de 

revelar seu estado, não admitia ter sido a causa do proble-

ma. 
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E n t r e a s p e s soa s e n t r e v i s ta da s , 56 ( 29, 2% ) 

relataram associação com outras causas relacionadas a: 

- Serviços de Assist~ncia Midica: 5 casos afirmaram ter "P! 

go" a doença no pr5prio hospital onde foi internado; ou

tros, por "descuido midico, não fazendo o diagn5stico a 

tempo•, ao inicio das vacinações no Posto de Saúde, por 

ter tomado a vacina BCG ou por não a ter tomado, etc. 

problemas alimentares: congestSo ap5s o almoço, depois que 

"comeu pio com mortadela", ap5s ingestão de uma laranjada, 

por ter bebido "igua do poço", por ter passado fome, etc. 

- profissão que exercia: carregar peso, pintura de carros, 

limpar fossas, friagem decorrente do trabalho em lagoas, 

nervosismo por trabalhar em baleio de bar, lidar com pro

dutos de limpesa, etc. 

- situações adversas de tempo e saneamento do meio, como: 

enchentes, inundação em escola, banhos de rio, esgoto su

jo das favelas, brincar em "enchurradas", apos chuva for

te, picada de mosca, etc. 

- condições fisicas decorrentes de: bebida, indig~ncia, fr! 

queza, nervosismo, puerperio, menarca, menopausa, etc. 

O conhecimento sobre o modo de contãgio 

da tuberculose tem sido pesquisado por muitos autores em 

diferentes tipos de populações e em diferentes paises. O 

quadro 1 relaciona aqueles que o fizeram em populações de 

doentes de tuberculose e ou seus familiares. Podem ser vis~ 

tos, ainda, nesse quadro, o ano, local e tipo de doente com 

126 



QUADRO 1 - RESULTADOS DE INVESTIGAÇOES RELATIVAS AO CONHECIMENTO SOBRE O MODO DE CONT~GIO DA 

TUBERCULOSE, SEGUNDO V~RIOS AUTORES• 

CONHECIMENTO CORRETO 
AUTOR ANO LOCAL. TIPO DE DOENTE SOBRE MODO DE CONT~GIO 

% 

HOCHSTRASSER e co1. (29 ) 1965 EEUU TRATAMENTO AMBULATORIAL 34' 1 

SENTIES( 59 ) 1 971 MEXI CO INTERNADOS 51 '9 

MARSICAN0(38 ) 1975 REC"IFE RECEM·INSCRITOS 18,8 
BR 

CALDAS JR e col. {lO) 1976 SP-BR INTERNADOS 49,5 

BELLUOM1NI( 5) 1981 SP-BR INTERNADOS 40,8 

KIM e co1. (32 ) 1985 CORE IA FAMILIARES E VIZINHOS 57,0 
DE DOENTES 

-N 
....... 



que trabalharam, aparecendo tambim as porcentagens relati

vas ao conhecimento sobre modo de contágio da doença. 

Essa relação mostra que a mais baixa por 

centagem de pessoas que tem conhecimento correto sobre o mo 

do de transmissão da tuberculose foi encontrada no Brasil 

( 1 8, 8%). 

Nesta pesquisa, pelos resultados aprese~ 

tados na tabela 43 pode-se verificar que 20,8% das pessoas 

entrevistadas, possuiam conhecimento correto sobre o contã

g1o da tuberculose pulmonar, quando identificaram a causa 

da MT relacionando com presença de foco (13,5%) ou quando 

afirmaram conhecer a causa mas não ter encontrado a fonte 

de contágio (7,3%). 

Segundo ROY( 58 ) o desconhecimento das cau 

sas e do perigo que a tuberculose representaJtanto para o 

individuo como para a coletividade) parecem ser as :razoes 

principais para o fracasso do tratamento dessa enfermidade. 

O êxito de um programa de·controle depende da motivação do 

paciente e sua familia. 

O alto nível de desconhecimento sobre as 

pectos da contagtosidade da tuberculose pulmonar, na popul! 

ção de estudo, pode ser o responsãvel pela manutenção da tu 

berculose e suas complicações nas comunidades. 

4.3.7.3 Orientação recebida 

Foi de interesse, ainda nesta população, 

obter informações, por intermédio do formulãrio de entrevis 

tas, se, na ocastão em que o caso foi diagnosticado, houve 

alguma orientação no sentido de descobrir a fonte de contá

gio entre os familiares. 
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Atendendo a esse objetivo foi formulada 

a questão: 

"Q.u.a.ndo (nome d~ pac..lentel 4doec.eu, f,o..i.. Jtec.omenda.do a.l 

gum exa.me palta o-6 dema..i..-6 f,a.m..i..lialte-6"? 

Entre as 196 entrevistas realizadas,re! 

ponderam positivamente a essa questão 142 pessoas (72,5%), 

negativamente 42 (21,4%} e os restantes 12 (6,1%) não lem

bravam ou nao souberam informar. 

O grupo que afirmou ter sido orientado, 

geralmente, se referia a uma "carta" entregue por uma "m~

dica" no hospital, encaminhando-os para o Posto de Sa~de 

mais prõximo ã sua residência. Esta resposta foi uma cons

tante para os casos que foram diagnosticados no HER. 

O atendimento ã essa orientação foi rea 

lizado, segundo informação, pela totalidade dos familiares 

de 103 casos (72,5%); 15 (10,6%) afirmaram ter atendido a 

solicitação parcialmente e em 24 (16,9%) a mesma nao foi 

atendida. Os motivos alegados por este ~1timo grupo para 

justificar o não atendimento ãs recomendações foram em su

mula: falta de tempo, mêdo ou porque "não sentiam nada". 

Os 142 entrevistados que afirmaram ter 

recebido orientação para realização de exames estão distri 

buidos na tabela 44, segundo o tipo de exame solicitado p~ 

ra os familiares do caso. 

Apesar da ênfase dada, atualmente, na 

pesquisa do sintomãtico respiratório para a descoberta das 

fontes de infecção, essa tabela indica que o exame mais so 

licitado para os familiares foi o Raio X, num total de 

72,6%. Este apareceu isoladamente em 40,1% dos casos e as 

sociado com PPD, c~m BK ou com ambos, em 32,5% dos casos. 
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TABELA 44 - DISTRIBUIÇAO DOS CASOS O~ MT VISITADOS QUE RECE 

BERAM ORIENTAÇAO PARA R~ALIZAÇAO DE EXAMES NOS 

FAMILIARES, SEGUNDO EXAMES SOLICITADOS, 1982-1983. 

EXAMES SOLICITADOS NQ 

RX 57 40' 1 

RX E PPD 26 18' 3 

PPD 16 11 '2 

RX, PPD· E BK 10 7' 1 

RX E BK 1 o 7' 1 

PPD E BK 4 2,8 

BK 3 2,1 

OUTROS 10 7,1 

NAO LEMBRA 6 4,2 

T O T A L 142 100,0 

A pesquisa de BK no exame de escarro, em 

contrapartida, foi mencionada isoladamente, apenas em 3 ca

sos (2,1%) e associada a outros exames totaliza 19,1% das 

informações sobre solicitação de exames. 

O pedido de PPD, teste tubercul1nico, e 

justificado porquanto a população para a qual era dirigida 

a solicitaç~o inseria grande namero de criança~ como jã foi 

demonstrado. O importante, no entanto, seria que antes do 

atendimento ã solicitação deste exame, fosse feita uma veri 

ficação da necessidade do mesmo, visto que, na sua grande 

maioria, essas crianças jã haviam sido vacinadas com BCG, 

conforme comprovaç~o realizada no momento da VD pela identi 

ficaç~o da cicatriz vacinal em todas as que estavam presen

tes. 
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Entre os entrevistados que referiram ou 

tros exames, ã t~tulo de complementação, foram colhidas as 

seguintes informações: exames de modo geral, exame clinico, 

de liqUor, de sangue e procurar o CS se alguém estivesse com 

gripe. 

Os 6 entrevistados (4,2%) que "a pAlo~l" 

informaram ter stdo orientados, recebendo a carta de encami 

nhamento para exames e que,. não .so.ubera.m precisar quais os exames 

que for~m solicitados, por n~o lembrarem, evidenciaram com 

essa atitude que a medida não foi atendida. 

4.3.7.4 Relatos sobre o evento 

De acordo com os objetivos propostos, são 

apresentados alguns relatos obtidos nas entrevistas realiza 

das, que ilustram as dificuldades encontradas, pela popula

ção de anãlise, para o atendimento do caso e efetivação do 

diagnõstico. Trata-se de resumos das respostas ã 

questão do formulário: 

primeira 

"o que. ac.on.te.c.e.u c.om (nome. do doe.n.te.) pMa ne.c.e..6.6l.taiL 

ln.te.JLnaç.ão no (nome. do ho.6pl.tal) "? 

Nestes resumos procurou-se retratar com 

bastante fidedignidade os relatos feitos, entretanto, foram 

omitidos os nomes das entidades citadas, designando-as por 

letras (a, b, c etc) embora os mesmos constem do material de 

anãlise. Estas letras,utilizádas entre parêntesis,correspo~ 

dem ao numero de vezes que recorreram ã assistência medica. 

A seleç~o dos relatos obedeceu a crite

rtos de maior stgnificância, de acordo com a representativi 

dade em nümero de casos semelhantes e o impacto causado, de 

vido aos problemas apresentados. 



CASO N9 010- A.A.S., feminino, 6 anos, vacinada, foco des

connecido; morando em hab1tação coletiva de 

20m 2 com 5 pessoas, renda familiar entre 1 

e 2 salários e nível ocupacional não qualifi

cado. Pessoa entrevistada: mãe. 

"Cheg~u da e~eola com in~ia de v5mito e 6e

bfte, não ~entia doft alguma, levei ao CS (a) e 

fteeeitaftam ftemed..é..o pafta "bicha~"; dei o fteme

d..é..o ma~ nada adlantou; dal levei ao PS (b), p~ 

i4 e~tava 6ft~qu..é..nha, deftam ~5fto e voltou pafta 

e~~a; nao melhoftou, levei novamente ao CS (a), 

aplieaftam Benzetaeil, poi~ di~~eftam que efta 

da gaftganta; não melhoftou, levei ao ho~pital 

(e) e fteeeitaftam ma..é..~ ftemedio~ pafta a gaftgan-

ta in6lamada; levei ao ho~pital (d), deftam me 

dleaçio pafta a 6ebfte, voltei com ela pafta ea-

44 ma~ entftou em dellft..é..o; levei ao ho~pital 

(e) e imploftei que a inteftna~~em ma~, fteeeita 

Aam Benzetaeil e mandaftam de volta; a eftiança 

nao aguentava mai~ de 6ftaqueza, levei mai~ 3 

veze~ ã 6aftmâeia onde deftam medicamento~ e na 

da de melhoftaft; daZ levei ao ho~pital 161 e 

inteftnaftam com ~u~peita de in6eeção uftinâftia; 

3 dia~ apõ~ tAan~6eftiftam pafta o ho~pital (g) 

com 4u4pelta de MT". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 20 

dias; tempo de internação: 2 dias; conclusão: 

Õbito; causa da doença: conhecida mas com fo

co nao encontrado. 
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CASO NQ 047 - C.A.S., masculino, 3 meses, não vacinado, fo

co domiciliar descoberto ap6s diagnõstico; m~ 

rando em barraco de favela de 10m2 com 3 pe! 

soas, renda familiar entre 1 e 2 salãrios e 

nível ocupacional não qualificado. Pessoa en

trevistada: mãe. 

"A.6.6im que na..6c.eu já. .tinha .to.6.6e .6ec.a; quando 

e.6.tava c.om 1 mê.6 levei ao ho.6pi.tal (a) onde 

6ic.ou ln.te~nado du~an.te 8 d..i.a-6; vol.tou pa~a 

c.a.6a e depoi.6 de 3 d..i.a-6 apa~ec.eu um c.a~oço na 

cabeça; vol.tel c.om ele ao ho.6p..i..tal (a) e d..i.~-

~e~am que não e~a nada; o c.a~oço c.on.t..i.nuou a 

c.~e~c.e~ e a c.~..i.ança c.omeçou a emag~ec.e~; le-

vel ao ho~pi.tal (b) e lá ped..i.~am pa~a leva~ 

ao ho~pl.tal (c.), pol~ ~u~pel.tavam de menlngi

.te e c.omeço de .tube~c.ulo~e na c.abeça". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 60 di 

as; tempo de internação: 1 dia; conclusão: o

bito; causa da doença: desconhecida pela mãe, 

mas afirma estar em tratamento de tuberculose 

pulmonar no CS (x} tendo sido descoberta sua 

doença apõs o falecimento da criança. 

CASO NQ 077- E.C.I., feminino, 62 anos, nao vacinada, foco 

desconhecido; morando em casa de 80 m2 com 3 

pessoas, renda familiar maior que 5 salãrios 

mlnimos e nível ocupacional mêdio. Pessoa en

trevtstada: marido. 

"f~mo~ 6azell. um "c.hec.k-up" e no.6.6o exame de 

~4tllbliotec• t Doente. 
FACULDADE DE SAilli rfiW 
IIIUISIUII H slt ·-
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cole4Ze~ol deu um pouco alze~~do; o medico ptU 

c~eveu um ~eg~me alimenza~, que 6oi levado mui 

z~ a 4e~lo. Minha e4po4a emag~eceu 18 kg, ma4 

começou a te~ uma 4onolência muito e4Z~anha;6~ 

mo4 ~o 6a~macêutico que a medicou, ma4 de nada 

adi~nta~am 04 ~emêdio4 ~eceizado4; daZ 6omo4 a 

medico pa~ticula~ (a) que pediu Raio4 X do tõ-

~ax que acu4ou uma mancha, ma4 ela não 4entia 

do~, 4omente óeb~e. O médico encaminhou com 

ca~ta pa~a ho4pizal (b); não havia luga~ pa~a 

inteftnação e encaminha~am p~a o ho4pizal (c); 

~ão quize~am inze~na~ e como ~eclamamo4, ~ecei 

za~am 4 injeçÕe4, óize~am Raio4 X e ~ecomenda

~am que volta44e com ela, ca4o não melho~a44e. 

Ela começou a vomiza~ zudo o que comia, pio~a~ 

do muizo; volt~mo4 ao ho4pital (a) e lã inte~-

na~am com meningite po~ tube~culo4en. 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 30 di

as; tempo de internação: 46 dias; conclusão:c~ 

rada com seqüelas do sistema nervoso; tempo de 

tratamento: 16 meses; causa da doença: relacio 

nada com o regime feito. 

CASO NQ 078- E.U., feminino, 1 ano, vacinada, foco desconh! 

c1do; morando em casa familiar de 45m 2 com 7 

pessoas, renda familiar de 5 salârios m1nimos 

e nível ocupacional inferior de qualificação. 

Pessoa entrevistada: mãe. 

"Em 6in4 de 6 e v e~ei~o, começou com b~o nquite e 

6o..i z~atada po~ médico pa~ticul~ (a); melho-
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~ou com o4 medlcamento4 ~eceltado~, ma~ apô~ 1 
- -

ap~e~entava, novamente, o~ me~mo~ ~lntoma~; o 

medico encaminhou pa~a o ho~pital (b), onde 6i 

cou inte~nada 4 dia~ e voltou pa~a ca~a; 10 di 

a~ apõ~ comecou tudo novamente, levamo~ ao me~ 

mo mêdico (a), à 6a~mâcla, ã benzedei~a e nao 
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melho~ava da b~onquite, po~ nada. T~ocamo~ de 

medico (c), em a.go~to, e e~te di~~e que e~auma 

ln6eccão e ~eceitou uma~ injecõe~. Quando com! 

çou t1 medicacão a c~ianca 6icou ve~ga e pe~deu 

o~ ~entido~; voltamo~ ao medico (c) e e~te en-

caminhou pa~a o ho~pital (d), onde 6ize~am ina 

lação e manda~am de volta pa~a ca~a; ela nao 

tinha mal~ ~eaçõe~, pio~ou muito, ~evi~ando o~ 

olho~; voltamo~ pa~a o ho~pital (d), e de lá 

encaminh~am pa~a o ho~pital (e) com ~u~peita 

de meningite tube~culo~a". 

NOTA: Tempo de sintomas atê internação: 6 .me

ses; tempo de internação: 36 dias; conclusão: 

curada com seqüelas motoras; tempo de tratamen 

to: 16 meses; causa da doença: relacionada com 

a bronquite. 

CASO N9 095 - G.G.K., feminino, 43 anos, não vacinada, foco 

domici 1 i ar hã 20 anos; morando em casa de 40 m2 

com 6 pessoas, renda familiar maior que 5 salã 

rios mínimos e nível ocupacional superior. Pes 

soa entrevistada: a prõpria. 

"Vlnha ~entldo muita do~ de cabeca e na~ _co~-
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~a4 hi mala ou m~noA 1 mia; 6ul a vi~loa midl

coa (a) qu~ ~~c~~~~am ~p~naa analgêa~coa; co

mo ~••~• não aoluclonavam m~u p~obl~ma, 6ul a 

um ou~~o mêdlco (b), qu~ p~dlu pa~a qu~ ~l~aa

•~ um R~lo X da cab~~a. Não 6ul 6az~~ o Ralo X 

maa, no dla a~guln~~, d~vldo a 6o~~~ do~ d~ ca 

b~~a ~ p~allala na 6ala, 6ul l~vada ao PS (c), 

apllca~am uma lnj~~ão ~ m~ manda~am d~ ,vot~a 

pa~a caaa. No ou~~o dla con~lnu~l a paaaa~ mal 

~ 6ul l~vada ao PS (d), ond~ m~dlca~am com anal 

gê•lcoa ~ manda~am d~ vol~a pa~a caaa. No dla 

•~guln~~ 6ul ao hoapl~al (~) ond~ ~l~a~am uma 

chapa da cab~~a qu~ não d~u nada. V~pola d~ 3 

dlaa com~c~l a voml~a~ ~ mlnhaa p~~naa 6lca~am 

pa~allaadaa; novam~n~~ 6ul l~vada ao PS (d) on 

d~ 6lz~~am ~xam~a ~ ~ncamlnha~am pa~a o hoapl

~al (6) com ~ub~~culoa~ na m~nlng~". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 40 di-

as; tempo de internação: 33 dias; conclusão: 

cura sem seqüelas; tempo de tratamento: 12 me

ses; causa da doença: caxumba recente + fria-

gem. 

CASO N9 097- G.T.G., masculino, 29 anos, nao vacinado, foco 

domiciliar na infãncia; morando em casa de 40 

m2 com 4 pessoas, renda familiar entre 2 e 3 

salãr1os mínimos e nível ocupacional inferior 

de qualificação. Pessoa entrevistada: cunhada. 

"Com~~ou com um ~~•6~lado mul~o 6o~~~; 6ol 

6a~micia ~oma~ ~nj~~ão ~ m~lho~ou; no dla 
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CASO NQ 126 -

guinte ~u~giu uma 6eb~e e doi~ dia~ apÔ4 6oi 

levado ~o ho~pltal (a), onde 6icou inte~nado o 

dia todo em ob~e~vacão, poi~ de~con6ia~am que 

e~tava d~ogado; i noite ~eto~nou pa~a ca~acom 

~eceita de AAS pa~a a 6eb~e; no dia ~eguinte 

ent~ou em dell~io com 6eb~e altl~~ima, 6oi le 

vado ao PS (b) onde 6icou inte~nado novamen

te, po~ ~u~peita de tóxico~. No out~o dia, ~~ 

oca~ião da vi~ita 6o1 encont~ado la~gado no 

co~~edo~ do ho~pital ~em a~~i~tência alguma. 

Fizemo~ um e~cândalo e dal ~e~olve~am atendê-

ho.6pital (c l com ~u~peita de meningite com tu 

be~culo~ e". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 7 di

as; tempo de internação: 51 dias; conclusão: 

cura com seqüelas motoras; tempo de tratamen

to: 12 meses; causa da doença: totalmente des 

conhecida pela familia. 

J.C.C., f em i nino, 7 meses, vacinada, foco do-

miciliar; morando em apartamento de conjunto 

habitacional de 40 m2 com 10 pessoas, renda fa 

miliar entre 4 e 5 salãrios minimos e nivel 

ocupactonal não qualificado. Pessoa entrevis

tada: avõ. 

"Há 2 me~ e~ 0.6 pai~ comeca~am a pe~eg~ina~ com 

a c~ianca com 6eb~e alta, puxando a pe~na, vô 

mitc.6, t~emo~ no co~po, pe~da de vi~ão. Leva

~am pftimei~o a medico pa~ticula~ (a) que enca 
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minhou p~~~ o PS (bl onde ~ecelt~~~m ~emêdio 

p~a a g~~g~nta; como n~o melho~a44e 6o~am ~o 

ho4pit~l (c) e lá de~am, nov~mente ~emêdio p~ 

~~ ~ g~~g~nta; a c~i~nç~ pio~ou e volt~~~m ~o 

ho4pit~l (c), ma4 de44~ vez, não 6o~am ~tendi 

do4 poi4 ~ c~l~nç~ não tinh~ 1NPS; mo4t~~~~m ~ 

~eceit~ ~nte~io~ e o médico ~ ~~4gou. Revolt~ 

do4, oh p~i4 ~ lev~~~m p~~~ o ho4pit~l (d) on 

de 6oi lnte~n~d~ e de lá enc~minh~d~ p~~~ o 

ho4pital (e) jd de4~co~d~d~; não podi~ 6ic~~ 

ne44e hohpit~l e o pe44o~l de lá, ~emoveu-~ P.! 

.~~ o ho4pit~l (6) onde veio ~ 6~lece~, 5 di~4 

~pÕ4 ~ inte~n~çã.o, com meningite tube~culo4~". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 2 me 

ses; tempo de internação: 5 dias; conclusão: 

Õbito; causa da doença: desconhecida pela fa

milia. Entretanto, havia entre os adultos pr~ 

sentes uma tia que estava em tratamento de tu 

berculose pulmonar no CS (x). Na VD foi cons

tatado que a vacinação da criança fora reali

zada apõs o diagnóstico de tuberculose dessa 

tia. 

CASO NQ 128- J.P.C., masculino, 1 ano e 4 meses, nao vaci 

nado, foco domiciliar; morando em casa sem 

acabamento, de 48 m2 com 8 pessoas, renda fa-

miliar maior que 5 salãrios minimos e nivel 

ocupacional não qualificado. Pessoa entrevis 

tada: mãe .. 
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pi~«l t«l onde dl44eftam que efta da gaftgan~a e 

la pa~4«ft den~fto de 3 a 4 dia4 com 04 an~biõ 

~ico~ que ftecei~aftam; o pftoblema nao pa44ou e 

vol~ei com a c4iança ao ho4pi~ai (a) onde ~i

fta4am chapa, 6ize4am exame de hangue e u4ina 

e di~~eftam que e4a pneumonia, 4ecei~ando 3 d~ 

~e~ de penicilina; a 0ebfte con~~nuou e vol~ei 

novamen~e ao hohp~al (a) quando di44e4am que 

devia 6e4 4a4aMpo encubado. Vol~ei pd4a ca4a 

e~pe4ando que e4~ou4a44e o 4a4ampo, dando ape 

na~ Novalgina, con0o4me o4ien~ação; 14 d~a4 

apÕh vol~e~ ao ho4p~al (a) e di44e4am que ~ 

p4i4ão de ven~4e, 6ize4am lavagem in~e4~nal, 

de4am Novalg~na e manda4am de vol~a pa4a ca4a, 

poih e4a 6e4~ado e não dava pa4a da4 ma~o4 a6 

~i~~ência. Fiquei de4e6pe4ada, e levei ao ho6 

pi~al (b), poi4 àquela4 al~u4a6 o menino já 

e6~ava com de4nu~4~ção, alem da 6eb4e e vôm~

~o~, e pfteci4ava de in~e4nação uAgen~e; como 

lá não ~inha vaga encaminha4am pd4a o ho6p~

~al (c), onde não qui6e4am a~ende4 poih o con 

vênio que ~lnhamo4 e4a com o ho4pi~al (a). A 

en6eAmei4a vendo a g4avidade do ca6o e o meu 

de6e4peAo Ae6olveu encaminhaA paAa o ho4pi~al 

(d), onde 6oi a~endido e in~eAnado com 6u6pei 

~a de meningi~e ~ube4culo6a. E4~eve in~e4nado 

du4an~e l30 d~ah e quando 6aiu do ho6pi~al(d), 

con~inuou em co~ftole no CS (x) e na neu4olo

gi« do hohpi~al (d). Ele eh~ava ~o~almen~e pa 

~ali~ado, ~inha a cabeça cAe4clda, não enxeA

gava e ~inha que ~e4 opeftado pa4a colocaA a 
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vilvula, ma~ 4egundo o midico e~4d ope~açio de 

nada vale~la. T~ê4 dla4 ante4 de 6alece~, co

meçou com p~oblema~ de deglutlçio, 6eb~e e vô 

mlto4; levei ao PS do ho~pital (a), ma~ já~ 

taAde, ape4aA do balio de oxigênio, ele moA-

Aeu". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 30 d! 

as; tempo de internação: 130 dias; conclusão: 
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Õbito (ap6s 9 meses de tratamento); causa da 

doença: desconhecida pela mãe, apesar de ci

tar passado de tuberculose para si e seu mari 

do, estando este, atualmente, em controle no 

CS (x). Quanto ã vacinação, nunca deixou vaci 

narem seus filhos pois "tem medo" de vacinas. 

CASO NQ 185- M.R.S., feminino, 31 anos, vacinação ignorada, 

foco desconhecido; morando em habitação cole

tiva de 40m 2 com 6 pessoas, renda familiar 

entre 2 e 3 salãrios minimos e nivel ocupaci~ 

nal inferior de qualificação. Pessoa entrevis 

tada: marido. 

"Ante4 de começaA a ~intomatologia, enca~anga 

va de do~ na~ co~ta~ e na e~pinha. Levei paAa 

tiAaA uma chapa do pulmio e deu deAAame pleu

Aal tendo ~ido lnteAnada paAa tiAaA o llquido 

do pulmio no ho~pltal la), continuando depoi~ 

t~atamento no CS (b). Tftê~ me~e~ ante~ de ~eft 

novamente lnteJr..nada, ainda em contAole no CS 

(b), começou a teA multa doA de cabeça e paAa 

ll4la na~ mio4. Foi ao CS (b) e o médico de 



lá, que e~a neu~o-ciAu~gião, AuApeitou de tu

mo~ na c~be~« e encaminhou pa~a vá~ioA exameA 

~ncluAive tomog~an~a, que 6oi 6eita no INPS. 

Com o ~eAultado deAta 6oi inte~nada no hoApi

tal Lei, com d~agnÔAtico de tube~culoAe ~ p~~ 

ce~Ao expanAivo que paAAou pa~a a cabeça. Foi 

a.1. o pe~ada da cabeça, 2 vez e.t~, e du~ante o tem 

po Lodo que eAteve ~nte~nada, 9 meAeA, oA me

dicam entoA e~a.m 6oJr..necidoA pelo CS ( b) ". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 3 me

ses; tempo de internação: 9 meses; conclusão: 

Õbito (no CS (b) consta como abandono de tra

tamento); causa da doença: relacionada com 

agravo do estado de tuberculose. 

CASO NQ 104- T.O.P., masculino, 1 ano e 4 meses, vacinado, 

foco extra domiciliar; morando em casa de 100 

m2 com 4 pessoas, renda familiar maior que 5 

salãrios mlnimos e nlvel ocupacional médio. 

Pessoa entrevistada: mãe. 

"A c~ia..nça teve Jr..ubêola e caxumba ao meAmo t~ 

po; depoiA diA~o começou a Ae queixaJr.. de do~ 

de ouvido; 6oi levada ao mêdico oto~~ino pa~

ticula~ (a) que lanc.etou Aeu ouvido l2 vêzeA. 

Como não melko~ava, levamoA a uma médic.a (b) 

que o ~ubmeteu a uma ope~a.ção, na ~egião do 

ouvido. ApÕA a c.iAu~gia, c.omeçou a pio~aJr.. ma

ils ~tnda, tendo 6o~ado um abc.eAAo no luga~ da 

ope~a.~ão. A mêdic.o.. diAAe que não Aabia maiA 

o que 6aze~ e enca.m~nhou ao hoApital (c.); lã 
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d~44e~am que o ~bce440 e~a dev~do à má e4te~~ 

llzaç~o e 6ol med~cado; o4 gângllo4 na ~egiâo 

do ouvido aumentavam e começou a te~ vôm~to4 e 

convul4ão, levamo4 então, ao ho4p~tal (d} o~ 

de 6ize~am blÕp4ia e con4tata~am tub~culo4e 

benlgna e encaminh~am pa~a o ho4p~tal {e}; nu 

4e ho4pital, ent~ou em coma po~ 70 d~a4, e 

6oi t~an46e~~do pa~a o ho4p~tal 16} com 4U4-

puta de meninglte e tube~culo4e gangl~ona.~". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 90 dl 

as; tempo de internação: 45 dias; conclusão: 

cura com seqüelas; tempo de tratamento: 12 me 

ses; causa da doença: relacionada com o foco. 

CASO NQ 232- S.E.S., feminino, 4 meses, vacinada, foco do

miciliar descoberto apõs diagnóstico; morando 

em barraco de favela de 16 m2 com 5 pessoas, 

renda familiar entre 1 e 2 salãrios mínimos e 

nível ocupacional não qualificado. Pessoa en

trevistada: mãe. 

"Leve~ a men~na. com 6eb~e a.lta. a.o PS (a.}, que 

encaminhou p~a o ho4pita.l (b}, onde ela. 6~

cou ~nte~na.da po~ 8 dla.4, com pneumon~a.. Qua.n 

do voltou pa.~a. ca4a, 3 d~a.4 apÕ4, comtçou a. 

te~ novamente 6eb~e, vôm~to4 e d~~~ê~a. e o 

lado do co~po todo ~êmulo; leve~ a.o ho4p~a.l 

(c}, onde diagno4t~ca~a.m pneumon~a. ma.l cu~a.da., 

otlte e p~oblema. no4 olho4. 1n~c~a~am t~a.tamen 

to, ma4 a c~ia.nça pio~ava e eu que~~a. 

com o mêd~co e ele não podia. me atende~; de~ 
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alta com ~eceita de Bact~n, pa4a Ae~ dado em 

caAa. A c~i«nç« metho~ou um pouco, maA, 3 di

aA apÕA, começou tudo novamente; levei ã ben

zede~~a maA nao ad~antou; a c~~ança p~o~ou e 

de~~epente 6icou deAaco~dada. OA v~zinhoA man 

da~am que eu levaAAe ao hoAp~tal (d), e 6oi 

l4 que Aalva~am a m~nha 6ilha que eAtava com 

pneumonia dupla e começo de men~ng~te tube~cu 

loAa na cabeça". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 30 dl 

as; tempo de internação: 23 dias; conclusão: 

cura sem seqftelas; tempo de tratamento: 12 me 

ses; causa da doença: desconhecida pela mãe, 

mas afirma ter feito tratamento de tuberculo

se no CS (x} apõs o diagnõstico da filha. 

CASO NQ 239- V.S.A., masculino, 10 anos, nao vacinado, fo

co extra domiciliar; morando em barraco de fa 

vela de 28m 2 com 10 pessoas, renda familiar 

entre 2 e 3 salãrios mlnimos e nivel ocupaci~ 

nal não qualificado. Pessoa entrevistada: mãe. 

"Começou a Ae queixa~ de do~ de cabeça, ton

t~a e como eAtava com 6eb~e e vômitoA levei 

ao hoApltal (a); neAAe hoApital acha4am que 

pod~a Ae~ p~~nclpio de meningite, de~am medi

camentoA, Ao~o, ~njeção, comp~im~doh e manda

~am pa~a caha em obAe~vação e volta~ caho con 

t~nuaAAe a vom~ta~; p«Ahou uma Aemana bem e 

dal ftecomeçou a vom~ta~, então levei ao hohpi 

tal (ó) maA como ele não aguentava 6~ca~ em 
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pê, enc~m~nh~~~m com uma ca~~a pa~a o ho~p~~al 

(c}; 6oi exam~nado ne.4.4e ho.4pi~al e acha~am que 

e~~ava bem, podendo vol~a~ pa~a ca~a com Bac

~~in e ftemedio pa~a vômi~o~, ~endo ma~cado ~e

~o~no pa~a ob~e~va~ão; o menino não acei~ou a 

medicação, pio~ou mui~o, e levei.. co~~endo ao 

PS Ld), onde nem quize~am coloca~ a~ mao~ nel~ 

e manda~am di..~e~o pa~a o ho~pi..~al (c) onde 6oi 

in~e~nado, imedia~amen~e, pai~ e·~~ava de~mai..a

do e ~endo a~aque~, com meni..ngi..~e e pulmão a~a 

cado". 

NOTA: Tempo de sintomas ate internação: 20 di

as; tempo de internação: 57 dias; conclusão: c~ 

ra com seq6elas; tempo de tratamento: 12 meses; 

causa da doença: relacionada com 3 focos extra 

domiciliares. 

A apresentação desses relatos nao repre

senta uma amostra das entrevistas feitas, embora documente o 

panorama geral da situação encontrada. 

Vãrias conclusões poderiam ser tiradas 

ressaltando-se, entretanto, a procura de vãrias instituições 

de saúde para a solução do agravamento de problemas, .decor

rente, provavelmente da falta de confiança no diagnóstico an 

terior e da insatisfação no atendimento obtido. 

Essa situação revela falhas assistenciais 

em prejuizo do diagnBstico e tratamento precoces, como as 
. . 

apontadas por TIRIBA e col. (Gl) em estudo realizado sobre P! 

cientes com MT diagnosticados no período de 1975-1979, ... no 

HER, em São Paulo. O estudo citado suscitou o estimulo para 
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a realizaçio e apresentaçio desses relatos, esperando poder . ~ . . 

contribuir para o aperfeiçoamento de uma estrutura organiza 
. . . . -

da que possibilite, o melhor atendimento futuro de casos 

de MT em nosso meio. 
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5 - CONCLUSOES 

A análise do presente trabalho 

as seguintes conclusões: 

5.1 Levantamento de casos 

permite 

- Houve, com o levantamento realizado em várias fontes, 

maior numero de casos em relação aos notificados ofi 

cialmente para os anos de 1982 e 1983. 

5.2 Visitação domiciliãria 

- As visitas domiciliárias puderam ser feitas em 81,3% 

das familias dos doentes. Essa atividade proporcionou 

a obtenção de dados epidemiológicos fundamentais so

bre os casos estudados. 

- O tempo decorrido entre o diagnóstico e a visita do

miciliária não constituiu obstáculo para o esclareci 

mento do diagnóstico epidemiológico dos casos. 

5.3 Região de residência 

- Para a população de estudo, houve uma acentuada dif! 

rença percentual para os residentes no Município de 

São Paulo (66,4%) e demais municípios da Grande São 

Paulo {33,6%). 
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- A comparaçao feita por coeficientes nas duas regiões, 

Municip1o de São Paulo e demais Municipios da Grande 

São Paulo, mostrou para os anos de 1982 e 1983., que 

na primeira houve um aumento de 0,79 para 0,95 e na 

segunda, uma diminuição de 0,98 para 0,77 casos por 

100.000 habitantes. 

- Para a região da Grande São Paulo como um todo, hou

ve aumento do coeficiente de incidência por 100.000 

habitantes, de 0,85 no ano de 1982, para 0,89 no ano 

de 1983. 

- As condições precãrias de vida constituiram fator 

importante na incidência da morbidade que foi mais 

elevada nas regiões periféricas da Grande São Paulo 

e no subdistrito do Brãs (zona central de São Paulo, 

com inúmeras pensões e cortiços),onde a população não 

contava com recursos elementares de sobrevivência. 

5.4 Individuais 

A incidência da MT foi mais elevada no grupo etãrio 

de menores de 5 anos de idade, com o total de 96 ca

sos (39,8%), cabendo para faixa etãria de 7 ~ 12 me 

ses o total de 33 casos (13,7%). 

- Para o mesmo grupo etãrio de menores de 5 anos, os 

coeficientes por 100.000 habitantes foram respectiv! 

mente, de 2,93 e 2,72 nos anos de 1982 e 1983. 
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Relativamente ao sexo houve maior porcentagem para o 

sexo masculino, da ordem de 2:1. 

5.5 NÜcleo familiar 

- Para o total de 194 familias visitadas, foi constata -
da a existência de 1 021 pessoas, das quais 465 meno-

res de 14 anos ( 4 5' 5%) , com a media de 5,3 pessoas 

por domicilio. 

A alternativa habitacionál mais utilizada foi a de 

h a b i ta ç õ.e s c o 1 e ti v as ( 4 8 , 5% ) . 

As condições de habitabilidade ma e péssima foram as 

categorias mais encontradas, somando 47,6% dos domi

cilias. 

- O numero médio de pessoas por cômodo habitável foi 

de 1 ,7, sendo que em 35 habitações de apenas 1 como

do foi constatada a existência de 153 pessoas, com a 

media de 3,8 para o cômodo habitado. 

A chefia do nücleo familiar era outorgada aos pais 

em 45,4% dos nücleos e ao próprio doente em 16,8%. 

- O nivel ocupacional "não qualificado" representou 

51,8% das pessoas responsãveis pelos nücleos familia 

res. 

-A renda familiar de 16,7% dos nücleos foi inferior a 

1 (hum) salãrio mlnimo e a de 64,1% não atingiu 3 sa 
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lirios mínimos. 

- Houve a cooperaçao mútua para o rendimento familiar 

em 53,6% dos núcleos visitados. 

5.6 História da doença 

- Em 72 casos (29,9%) foi detectada a existência recen 

te de fonte de infecção, em 32 (13,8%) a fonte este

ve presente no passado, em 96 (39,8%) a mesma era 

desconhecida e em 41 (17,0%) essa informação não foi 

obtida. . 

- Entre as fontes de contãgio recentes 86,1% eram co

nhecidas antes do diagnóstico do caso, sendo 59,7% 

domiciliares; as restantes foram descobertas apos o 

referido diagnóstico. 

Os pais foram as fontes responsáveis pelo contágio em 

52,7 dos doentes. 

- A pesquisa de vacinação pSde ser feita em 157 casos, 

sendo que 65 (41,4%) dos mesmos haviam sido vacina

dos com BCG. Em 48 desses casos foi detectada a data 

da vacinação, sendo que em 25 houve presença de foco 

domiciliar e dos quais em 15, a vacinação indiscriml 

nada foi realizada após a descoberta do foco. 

Entre os sintomas de maior gravidade houve perda de 

consciência em 55,3% dos casos. 

150 



- o numero de instituições procuradas para tratamento, 

variou de 1 a 10, com maiores porcentagens para os 

que procuraram de 2 a 4 ins·tituições. 

- O tempo decorrido entre a percepçao dos sintomas e a 

internação variou de 1 a 90 e mais dias, sendo que 

para a maioria dos casos {57,0%) foi de ate 30 dias. 

5.7 Hospitalização 

- Considerando os dois anos de estudo, as instituições 

que mais. diagnosticaram casos de MT foram o Hospital 

Emilio Ribas e o Parque Hospitalar do Mandaqui, sen

do que no ano de 1983, houve um ligeiro aumento de 

atendimento em outros hospitais da Grande São Paulo. 

- Não houve uma caracterização sazonal nitida na inci

dência de casos de MT, embora tenha havido percentu

ais mais elevados na primavera e outono. 

- O diagnóstico firmado em 67,2% dos casos, constou co 

mo sendo apenas de MT e, para os restantes, houve as 

sociação com outras formas de tuberculose, sendo que 

a miliar ocorreu em maior porcentagem em menores de 

1 ano de idade. 

O tempo de internação variou de 1 dia a 17 meses,com 

media de 53,1 dias. 

-A totalidade dos casos com menos de 8 dias de inter

nação foi a Õbito. 
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-A letalidade hospitalar foi da ordem de 18,1% em 1982 

e de 24,0% em 1983, sendo que 51,0% desses Õbitosooor 

reram em menores de 5 anos de idade e 29,4% na faixa 

etãria de 20 ~ 40 anos. 

5.8 Tratamento subseqüente a internação 

- No sistema de notificação do Centro de Informações de 

SaÜde não foi encontrada a informação dos casos que 

continuaram sob controle ambulatorial, apõs a alta 

hospitalar. 

- O tempo de tratamento para a obtenção da alta por cu 

ra, variou de 6 a mais de 24 meses. 

- A presença de seqDelas ã saída do hospital foi cons

tatada em 56,5% dos casos. 

- Para o total de casos estudados, houve no final do 

controle 45,7% de cura, 27,8% de Õbito e 13,3% de 

abandono, sendo que em 13,2% dos casos, alguns perm! 

neceram em observação e outros eram desconhecidos P! 

lo sistema. A letalidade foi de 27,6% em 1982 e de 

27,2% em 1983. 

5.9 Conhecimento sobre a doença 

- A população de estudo, em grande parte, desconhecia o 

nome científico da doença que acometeu o caso, usan

do expressões populares para defini-la. 
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- Apesar de ter foco domiciliar e revelã-lo nas entre 

vistas, grande parte da população não aliava esse f! 

to com o de ter o caso adoecido, demonstrando desco

nhecimento quase total da transmissibilidade da tu

berculose pulmonar e da associação da MT com a mesma. 

O conhecimento correto para a população como um todo, 

foi revelado apenas por 20,8% das pessoas entrevista 

das. 

- Nas entrevistas, 142 pessoas afirmaram terem tido so 

licitação do hospital para exames dos comunicantes. 

O atendimento ã mesma foi de 72,5% e o exame mais so 

licitado foi de Raios X dos pulmões. 

- As dificuldades apontadas pela população, para o pro!!_ 

to atendimento dos casos ou para a efetivação do dia_a 

nõstico, reverteram em prejuizo para a realização do 

tratamento precoce. 
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6 - ANOTAÇOES FINAIS 

Este trabalho pretendeu dar uma contribui 

çao para o estudo epidemiológico da meningite tuberculosa na 

Grande São Paulo. 

O perfil delineado para um caso de MT 

pode, agora, ser assim descrito: Um menor de 5 anos de ida-

de do sexo masculino, residindo na periferia das cidades, 

em habitações coletivas com numero medio de 5 pessoas, em 

area em tõrno de 20m2, vivendo em nücleos familiares onde 

a renda mensal ,.apesar das ajudas mútuas, e inferior a 3 sa 

lãrios mínimos e o chefe da família e de nível ocupacional 

"não qualificado". Apresenta sintomatologia compatível com 

a MT durante cerca de 15 dias, procurando em media 4 insti-

tuições medicas para esclarecimento da mesma. r internado 

jã em estado adiantado da doença, com diagnóstico associado 

ou não a outro tipo de tuberculose, geralmente apresenta v~ 

cinação contra a doença, mas na ocasião da mesma, convivia 

com uma fonte de infecção em tratamento ou ainda não desco 

berta. Hospitalizado, vai a óbito em menos de 8 dias ou tem 

uma permanência hospitalar de em media 50 dias, quando e 

transferido para completar tratamento quimioterãpico em CS 

e fisioterápico em clinicas ou ambulatórios, na tentativa de 

recuperação das seqüelas irreversíveis deixadas pela doença. 

Os pais ignoram, apesar dos antecedentes, a causa da doença 

e muitas vezes não informam corretamente, sequer o nome da 

mesma, desconhecendo as possibilidades de prevençao dessa 

enfermidade. Os relatos, por eles descritos, revelam uma 

insatisfação pelo atendimento medico, anterior ã internação. 

A solução para os fatores que predispõe 
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a essa situaçio i muito complexa, pois envolve questões de 

estrutura social e de âmbito governamental. 

Entretanto, fica evidente a necessidade 

de um programa amplo de ações educativas integrado aos pro

gramas técnicos de formaçio de pessoal que atinja pessoas 

que atuem em todos os n1veis de Instituições de Saüde (Uni

dade Sanitãrias, Hospitais, Pronto.Socorros), a fim de que 

interpretem junto a populaçio as necessidades inerentes a 

um bom .atendimento, criem condições para um relacionamento 

humano que permita obter uma anamnese completa da situação 

do doente, e estimulem as medidas de prevençio e tratamento 

da doença, em todas as oportunidades que se apresentem. 

Fica evidenciado, tambim, que as falhas 

assistenciais poderiam, em parte, ser sanadas com a reformu 

laçio do "curriculum" de escolas de formação medica, inserin 

do em seus programas oportunidades para o estudo da Tisiolo 

gia Sanitãria, complementando assim os conhecimentos de jo

vens midicos, para que possam participar nas atividades de 

luta anti-tuberculosa. 

Comprova-se ainda, a necessidade de 

uma reformulaçio no sistema de notificações da SS devido as 

dificuldades encontradas para a localização dos casos de MT, 

durante o levantamento realizado para efetivação deste tra

balho. Esta consideraçio se justi:fica uma vez que muitos ca 

sos de MT, que foram "ã priori" notificados ao CIS, por CS 

que tinham, dentro de sua ãrea de atuação, hospitais diagno! 

ticando essa doença, eram desconhecidos por esse cs· notifi

cante quanto ã seqüência de tratamento, apos a alta hospit! 

lar. Na procura incessante que se estabeleceu, esses casos 

foram encontrados em controle ambulatorial no hospital que 

havia procedido sua internaçio ou em outro CS distante da-
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quele que o havia notificado, sem que houvesse uma informa

çao entre eles. No CIS, os únicos dados constantes, na mai~ 

ria das vezes, eram aqueles da primeira notificação, sendo 

portanto, desconhecida desse serviço a evolução do tratame~ 

to dos casos. Esse fato torna falho o fluxo de informações, 

interferindo na fidedignidade estatística dos dados forneci 

dos pelo CIS. 

Outras falhas que foram detectadas e, em 

parte corrigidas, para elaboração desta pesquisa, mas que 

persistem no.Sistema são aqui apontadas como uma sugestão p~ 

ra serem posteriormente revistas: duplicatas de notificações 

por erro na re9ação do nome do paciente; óbitos não comuni

cados constando nos CS como abandonos; endereços ma1 redigi 

dos acarretando, ãs vezes, dias para a localização da resi

dência do caso ou do CS que pertenciam e,omissão na comunic~ 

ção das altas dos tratamentos realizados em ambulatórios hos 

pitalares. 

r necessãrio também, que os cs da ss re

formulem as atividades de visitação domiciliãria e estas s~ 

jam realmente realizadas de forma sistemãtica, visando nao 

somente a investigação epidemiológica mas, principalmente a 

orientação do caso e das pessoas que com ele convivem. Essa 

atividade se torna grati.ficante, quando se tem a oportunid! 

de de contactar com uma população ãvida de informações rev! 

ladas por expressões que confirmam as lacunas existentes no 

atendimento assistencial: 11 Nu.nca me ex.pUcaJLam a~ coi~>M de-6 

~e j eit:.o, agoJLa em ent:.enc:I.i~ 11 
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A N E X O S 



ANEXO 1 



p ~ PJ 
DATA DA I I IIOTD'ICAÇAO 

;. 
u:smENTJ: l 81110 - NAoD 
NO ESTADO 

LOCALIZAÇAO 
P\JLIIONAll ~ONAll 

o =-D OUTRAS D 
BACILOSCOPIA 

NEGA- o 
TIVA 

N.AO D UALJ. 
ZADA 

A. 1 

NOIIE: ......... . .. . ...................... . .... . ; ..................................... . 

••·••·••·•• ••• •••.•••••••••••••• • .••.••••••• •.• • •••••• SEXO: •••••• • ••••••••• 

NOME DA IIAJ:: .......................................... . ......................... . 

::~:m, ........ ./. ......... ./. .......... ~~A~au._ .................. -
IC!Io'DEREÇO: .................... • ................. • ......................... • • ...... .. 

JS.t.IRRO: .. • . • .. • • • .. .. . .. • . .. SUBDISTRn'O/DJBTIUTO PAZ: ................... . 

DISTRITO SANITAJUO: ...................... .. ....... .... ........................ .. 

IIUNICIPIO: ................. . ........................ . .... ESTADO ••... . ...• ••••• 

OBSERVACOES: •••• o •••••••••••• • • o ........ . ..... . . .. ................................ . 

DATA DA ALTA MOTIVO DA ALTA 

I I O TRANSP'E-0 ABAN·o JIUPANÇA DE n r 
CURA u UNCIA DONO u DIAGNOSTICO _ OBrJ'O _ 

FICHA DE NOTIFICAÇAO E CONTROLE DE TUBERCULOSE 

.. · .. · · · · · · · i.~sm:üic.io · · · · · .. · · .. ............ .... "VNiDÃDi. 'óE'. sAóiii:' ..... . ..... .. ... . .. .. ........ iiVNiCiPió' ... ....... . 

ASS. DO BESPONSA VEL: 



J • : ' 
•• o ••••• o •• • • • o ••• o •• o ••••• o • o o o •••••••••• o o •• o •• • o • o o ••••• •••• o •• o o o o o o •• o .... . .... o •••• ••••••• • o o • o • • •••• o. o •••• 

• o •• o o o • •• •• o • o • o • ••• o •• o • •• • o •• o • o ••• o .... .. .. . ..... o •••• o o •••• o • o o • o • •• •• • o • • o •••••• o ••• o •• •••••••••• o • • •••••••• 

• o ••• o • •• ••• o • o ••••••••••• •• •• •••• •••••• o • o • • o •• o • o o • o • •••• o o • o •••••• o •••• o o •• o o \ ••••••• o ••• o ••• o o •••••••••••••• • • 

• • • o. o •• o. o •• o. o •• o •• o o •••••••••••• o ••••••• o •••• o ••• o •• ••• o. o • • ••• • • •• o • • o o •••• o. o ••• o • •• •••• o. o •••••••••••••••••• 

• • o •• o o o o o • • o •• o • •• o. o. o o. o ••• o •• o •••••• o o. o o •••••• o. o .................... o ••••••••••• o •••••••••••••••• •••••••••• 

- IDENTIFICAÇÃO DO PACIEJ\lE: Deve constar o nome do -çaclente por extenso, o .sexo, a data do nasclmel 

(dia, més e ano), o nCJmero da Ficha Cllnka, no caso do arquivo ser numérico. No Ender~ registrar 1'111 

número se for residéncia urbana; indicação de sitio, localidade ou outro dado que possa ldenillicar a resl• 
se esta situar-se na área rural, e o respectivo Munlclpio e Estado. Obs.: Não sabendo a data do nascimeal 

estimar o a no 

-DATA DA NOTIFICAÇÃO: Dia, mês e ano. 

- RESIDEI\TTE NO ESTADO: Considerar residente aquele que reside no Estado hã mais de um ano. 

;_... LOCALIZAÇÃO: Registrar se é pulmonar ou extra pulmonar, conforme sugerem os quadrinhos . • 
- BACILOSCOPIA : Registrar os resultados da bacilosco pia realizada ( + ou -) ou se a mesma não foi re~ 

- IDEI\'TIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAúDE NOTIFICADORA: Registrar nome ou sigla da lnstituiçlo, 

Unidade de Saúde e o Murúctpio onde esta se localize. 

-DEVE CONSTAR A ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA NOTIFICAÇÃO: 

- DATA DA ALTA E MOTIVO DA ALTA: À ser preenchido no nivel Central da Secretaria de Saúde, mediai 

tnfonnações colhidas das listagens de alta a serem em"iadas pelas Unidades de SaCJde. 



ANEXO 2 



NOME 

DATA NASC. 

ENDEREÇO 

NOME DA MAE 

HOSPITAL 

DIAGN.: 

FONTE CONTAGIO 

VACINA BCG 

TIPO DE ALTA HOSP. 

UNIDADE NOTIFICANTE 

TEMPO DE TRATAMENTO 

TIPO DE ALTA FINAL 

OBS.: 

FACULDADE DE SAUDE PUBLICA 

MENINGITE TUBERCULOSA 

Aspectos epidemiológicos 

FICHA NQ -----

IDADE SEXO 

MUNIC!PIO NQ DO MAPA 

DATA INT. 

DATA VAC.: 

DATA 

REALIZADO 

DATA 

A.2 



ANEXO 3 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria de Estado da Saúde 

Ficha de Investigação Epidemiológica 
. .. . 

!Data dJ 
"Otifica_ç_iio 

A.3 

Centro de 
lnformaçOe:; de 
Saúde 

MENINGITE 

1. Identificação 
ORS J.Ds ________ j.L::c:.::...s_-,--____ __ 

Nome ... 
do doente 

Data do 
nascimento Jldada lse~o~---------------------
Endereço 

Bairro 
I Distrito 
~ubdistrito I Muni~:!:ip:.:..:io:._ __________ _ 

Local 
de trabalho 

Ocupação 

Local 
onde estuda 

2. Hospitalização 

Local 

3. Manifestações clinicas 

Dsim O Não 
JData da 
internação 

JData dos 
primeiros sintomas 

O Cefaléia O Febre O Yômitos D 
Rigidez 
da nuca 

D Petéquias ou 0 0 
-=~s~uf~u~sõe~s~h~e~m~o~r~rá~g~ic~a~s----~~~C~o~n~v~u~ls~ões Coma 
4. Dados laboratoriais 

D Kerning e/ou Brudzinski 

_P~un~ç~ã~o~l~om~ba~r--~D~~S~im ______ ~D Não --~~~D~a=ta:._ __________ :._ ______ ~-------------------------
Aspecto do liguor 
Bacterioscopia 

O Não 0 Ausência 0 ~ 0 Outro 1 
foi feita e ermes Di lococo;,::.s...::G::.r.::.am:.:..:..:n~e:.a;..g·· ------=::.J;Z.:;. gte:.:,rm:..:.:e::.... __ .....&.:O::.u;:;;a::.l.;...? ------------

Cultura 

O Não 0 Ausência 
foi feita de germes D D

Outro J 

Meningoc:=.oc=-:o=----------==-..!!g:=.er:..:.m:.:..:e=--__ --l...O=u=a=-1?.:-.· ------------------
Contra imunoetetroforese 

D Não 0 Ausência de 0 Presença 
foi leita antígenos de meningococos antígenos de meningococos 

=--------------~~~ Sorogrupo 

O Não Tipado De De O v Dautro O N5o Tipavel 
Citoquimica do liquor 

Linfócitos Monócitos 
Número de células Polimorfonucleares 

G1icose Proteínas 

Outros exames: 

colheita de sangue p/ dosagem dé anticorpos D...:s:.::.im~---=D==..:..:".=.ão::.._ _____ ...;.._ ______ ....:..... _____ _ 

1 .a Amostra - loata 

2.a Amostra loata 

Labora16rio 

5. Antecedentes de vacinação 

lritulo· !Germe 

lritutõ !Germé 

D !nnor?do 

.. 

' ~· 



. 
S. Evolução do caso 

O cura Oobito loata O lgnrrada 

~eQuelas: O Sim O Não I Especifira• o TiDO: 

. Diagnóstico definitivo 0 Mening1te O ••cningococcemia meningocé>cica 

tJ Meningite 
purulenta 

0 Meningite 
não especificada 

-~-tJ Meningite 
por outro germe louat' 

O Outro diagnóstico loual? 

~· Local provável da infecção (datas e 1oca1s freQüentados no período de 10 d1as anteriores ao inil;io c.Ja docr.ç J) 

Data Local 

. - . ~ - - ~ ~ 

-

9. Contato com casos semelhantes O sim O Não D Ignorado 

o No o Na o No J Outro 
~ .. 

Trabalho Escola Domicilio -
JO. Cóniunicantes familiares ,. 

Sintomas 
etou.sinais --~ 

._. 

semelhantes Antecedentes Ouimio-
aos do caso de vacinaç~o ;;rofilaxia 

~-o .. Nome . atdade S1m Não ~i 'TI Não lgn Sim Não 

! 

~ ---
. \. ., ·• 

c :, ; 

-·-,-

. --
-~ 

. -. . --= .. - . . 
-.. 

.. .t-

~sita ao caso (itens 1 a 9) realizada por: 

\fome -. -.- ~. . -- -
:ar~ 
)U unçlio ~~ata Assinatura 
:omunicaçlio para visita aos comuniçanles enviada para~ .:~ '··' ~· -

:s I o.«> 
f'lslta aos comunicantes (itens 1,2 e 8 a 10) reahz&Od por; .. ·.- '· 
lolome 

~. l~ata 
i. 

>u run~Ao -- l>ssinAtura 
-. ; 
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A.4 

FORMUL~RIO DE ENTREVISTA 

NOME DO PACIENTE: FICHA NQ ------------------------- ------

PESSOA ENTREVISTADA 

DATA DA VISITA: 

I - IDENTIFICAÇAO DA DOENÇA: 

-------------- para precisar ser 1 - O que aconteceu com 

internado no Hospital ------------------------------

2 - Quanto tempo passou entre os primeiros sintomas e a 

internação? ---------------------------------------
3 - Qual a doença que teve? 

4 - Como acha que pegou essa doença? 

5 - Antes de ficar doente tinha boa saúde? -------------

? 



li - PESQUISA DA FONTE DE CONT~GIO 

1- O Sr. (a) conhece alguém doente de tuberculose, paren

te ou amigo, que tenha freqUentado ou freqUente sua ca 

sa? 

Sl:M D NJl:O D 

2 - Caso SIM - Quando foi que adoeceu? 

3 - Que parentesco tem com ? 

4 - Qual o nome completo? 

5 - Qual a data de nascimento? 

6 - Mora na mesma casa? 

SJM D NJl:O D 

7 - Dorme no mesmo quarto? 

·SIM D NAO o 
8 - Estã em tratamento? 

·S1M D NAO D 
9 - Caso S:rM - Onde? 

10 - Qual a situação atual dele (a)? 

111-- ANTECEDENTE VACISAL -A- do caso: 

1 -O S,r. {a) sabe se----- foi vacinado (a) contra a 

tuberculose? !ilM D NAO D NJl:O SABE D 

A.S 



A.6 

2 -O Sr. {a) tem a carte;ra de vac;nação dele {a)? 

SI)1 D N~O D 

3- Caso SIM- Ver;f;car e anotar- Local: 

Data: Idade da vac;nação: ------------------ --------------

4 - Caso N~O - Onde fo; vac;nado? ---------------------------
Que ;dade t;nha? 

5- Se o pac;ente est;ver presente, em ambas as s;tuaçõesv~ 

r;f;car lesão vac;nal: 

PRESENTE o AUSENTE D 
B- dos fam;l;ares menores de 14 anos 

1 - O Sr. (a) tem outras cr;anças menores de 14 anos moran

do aqu;? 

NJ\0 D 
2 - Caso SIM - Sabe se foram vac;nadas contra a tuberculo

se? 

SIM D N~O D N~O ~SABE D 

3 - O ~r. {a) tem a {s) carte;ra {s) de vac;nação dele (s)? 

SIM D N~O D 

4 - Em qualquer s;tuação ver;f;car: 

NOME IDADE CICATRIZ DATA VAC LOCAL OBS. 



A.7 

IV - ORIENTAÇ~O PARA OUTROS FAKILIARES 

1 - Quando --------------- adoeceu foi recomendado algum 

exame para os demais familiares? 

SIM 0 N~O 0 
2 - Caso SIM - Quem recomendou? 

3 - Que exames? ----------------------------------------
4 - Foram realizados? 

SdMD. N~O D 

5 - Caso SIM - Onde foram realizados? --------------------
6 - Caso N~O - Por que? ----------------------------------

V - SEQÜtNCIA DE TRATAMENTO DO CASO - (se estiver vivo) 

1 - Quando ----------------------
nuou controle ou tratamento? 

SIM D N~O D 
2 - Caso ·S.IM - Onde? 

saiu do hospital conti 

---------------------------------------
3 - Caso N~O - Por que? 

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

4 - Como estã ele atualmente? (Cura total ou com seqtJelas?) 



A.8 

VI - CONDIÇOES DE MORADIA 

1 - Tipo de moradia: ------------------------------------
2 - Area em m2: -----------------------------------------
3 - Número de cômodos: -----------------------------------
4 - Número de quartos dispon1veis: -----------------------
5- Exclusiva da fam1lia? 

SIM D NAO D 

6 - Número de pessoas que residem: 

7 - Número de adultos: 

8 - Número de crianças: 

9 - Prõpria 0 Alugada D Cedida 0 

1 o - Tipo: 

Conservação: 

VII - CONDIÇOES DA FAM1LIA 

1 - Quem e o chefe da fam1lia? --------------------------
2 - Qual a sua profissão? --------------------------------
3 - Estã empregado? 

SIM D NJ{O D 



A.9 

4 - Alguém mais trabalha? 

SIM D NAO o 
5 - Caso SIM - Quantas pessoas? 

6 - Qual a renda familiar aproximada? 

OBS.: 
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GUIA DE CODIFICAÇAO 

NQ DA QUESTAO 

1. NQ de ordenr (correspo_!l 
de ao nQ do caso) 

001 - 999 

2. Ano de notificação do 
caso 

1 - 1 982 

2 - 1 983 

3. Mês de internação 

01-janeiro 07-julho 
02-fevereiro 08-agosto 

A. 1 O 

NQ DA COL NQ DE COL 

3 

l 

03-março 09.-seternbro "'5 õ 2 

04- abri 1 1 O-outubro 
05-maio 11-novembro 
06-junho 12-dezembro 
99-não se aplica (não 

foi hospitalizado) 

4. Hospital: 

1 - Mandaqui 
2 - Em1lio Ribas 
3- H.C. -(LC. - M.I.) 

4 - outro 
5 - ignorado 
9- nao se aplica 

5. Sexo: 

1 -Masculino 
2 - Feminino 

7 1 

1 



A. 11 

NQ DA QUESTl{O NQ DA COL NQ DE COL 

6. Idade no momento da no ti -
fi cação (em anos e meses 

9900 - ignorada '91U lT TZ 4 

7. Local de residência: Mu-

nicipios da Grande São 

Paulo, Distritos e Sub-

distritos de S. Paulo 

01..._. 48: sub-distritos TI 14 2 

49~ 56~distritos 

57 ~92:municipios da 

Grande .são Paulo 

99 - ignorada 

8. Tempo de hospitalização 

(em di as) 

000 - menos de 24 horas TITõT7 3 

001 - -----------------
888 - sem informação 

999 - na o se aplica 

9. Tipo de alta ho spi ta 1 a r 

1- transferência para 

C. S. 

2- transferência para 

outro hospital 

3- ambulatório hospital ,-g 1 

4- Õbito 

5- abandono 



NQ DA QUESTJ{O 

6- mudança de diagnósti-

co 

7- erro de notificação 

8- ignora 

9- nao se aplica 

10. Visitação domiciliar (sõ 

par a 1 a 5 da co 1 . 18} 

1- entrevista realizada 

2- endereço nao encontr! 

do 

3- mudança para endereço 

ignorado 

4- mudança para outra c! 

da de 

5- nao localizado no en

dereço dado 

9- nao se aplica (6 a 9 

col. 18} 

11. !Pessoa entrevistada: (1 

~a coluna 19} 

1- mae 

~- pai 

~- cônJuge 

~- o prõprio 

~- parente (irmão, ti~, 

avo, filho} 

~- vizinho (a) 

7- outro 

~- nao se aplica 

A. 12 

NQ DA COL NQ DE COL 

1 

1 



A. 13 

NQ DA QUEST~O NQ DA COL NQ DE COL 

12. Sintomas informados no 

inicio da doença compati-

veis com meningite. (1 na 

coluna 19} 

12. 1 dor de cabeça 1 

1. si·m 

2. na o 

3. ign 

9. na o se aplica 

12.2 febre 1 

1. sim 

2. na o 

3. ign 

9. na o se aplica 

12.3 ~ 

1 nauseas 

1. sim 

2. na o 

3. ign 

9. na o se aplica 

12.4 vômitos 1 

1. sim 

2. na o 

3. ign 

9. na o se aplica 

12.5 falta de apetite 1 

1. sim 

2. na o 



A. 14 

NQ DA QUESTAO NQ DA COL NQ DE COL 

39 ign 

9. na o se aplica 

12.6 irritabilidade "ZO 1 

s/disposição 

l. sim 

2. na o 

3. ign 

9. na o se aplica 

12.7 perda de consciência, TT 1 

convulsão, desmaio, 

endurecimento ou pa-

ralisias 

1. sim 

2. na o 

3. ign 

9. na o se aplica 

12.8 dor de garganta "2'B" l 

l. sim 

2. na o 

3. ign 

9. na o se aplica 

12.9 outro - especificar n l 

l. sim 

2, na o 

3. ign 

9. na o se aplica 



A.15 

NQ DA QUESTAO NQ DA COL NQ DE COL 

13. Tempo entre o inlcio dos 

sintomas e internação(ex 

pressa em dias) (1 na col. 

1 9) 

00 - menos de 24 horas 31J '3T 2 

01 - -----------------
90 - 90 dias e mais 

98 - ignorado 

99 - na o se aplica 

14. NQ de entidades procura-

das antes da internação 

(expresso em números) { 1 

na col. 1 9) 

00 - nenhum {foi direto 37 n 2 

ao hospi ta 1 

01 - ------------------
88 - vã rios 

98 - ignorado 

99 - na o se aplica 

1 5. Condição anterior ã do-

ença. (1 na col. 19) 

1 - sadio 31f 1 

2 - doentio 

3 - tratamento tbc ante -
rio r 

4 - problema de bebida 

5 - tratamento de menin -
gite anterior 



A. 16 

NQ DA QU ESTA C NQ DA COL NQ DE COL 

5 - outros problemas de 

saüde 

8 - ignora 

9 .. não se aplica 

16. Principal fonte de con-

tãgto: presença: (1 a 5 

na col. 1 9} 

1 - domiciliar, conheci 3"5 1 -
do anteriormente 

2 - domiciliar, conheci 

do apos descoberta 

do caso 

3 - não domiciliar, co-

nhecido anteriormen -
te 

4 - na o dom i c i1 i a r, co-

nhecido apos desco-

berta 

5 - antecedente tbc fa-

miliar antigo 

6 - na o tem (desconhece) 

7 - tbc em circulo ·,de 

amizade ou pelo ti-

po de trabalho 

8 - sem informação 

9 .. .... se aplica na o 



A. 17 

N9 DA QU ESTA C N9 DA COL N9 DE COL 

17. N9 de fontes de contãgio 

(expresso em n9) (para 

questões 1 a 4 da coluna 

35} 

1 - -------------------- 'Jõ 1 

8 - ignora 

9 - na o se a p 1 ; c a 

18. SeqtJência tratamento da 

fonte de contãgio (para 

questões 1 a 4 da coluna 

35} 

1 - em tratamento regu- "'J7 1 

lar 

2 - em tratamento irre-

gula r 

3 - alta por cura 

4 - a 1 ta por abandono 

5 - Õbito 

6 - hospitalizado 

7 - outro 

8 - ignora 

9 .. nao se aplica 



NQ DA QUEST~O 

19. Relacionamento da fonte 

de contãgio com o caso 

(para questões 1 a 4 da 

coluna 35) 

1- pai 

2- mae 

3- i rm ã o , ( ã ) 

4- cônjuge 

5- avo, (Õ) 

6- tio, (a) 

7- primo, (a) 

8- outro - vizinho ou 

amigo 

9- nao se aplica 

20. ldade da fonte de contã

gio em anos (questões 1 

a 4 da coluna 35) 

A. 18 

NQ DA COL NQ DE COL 

1 

00 - ------------------- ~ 4U 2 

88 - ignora 

99 - nao se aplica 

21. Antecedente vacinal do 

caso (1 a 5 na col. 19) 

1- vacina comprovada por 

cicatriz e CV 

2- vacina comprovada ape 

nas pela CV 

3- vacina comprovada ap! 

nas pela cicatriz 

1 



A. 19 

NQ DA QUES T~O NQ DA COL NQ DE COL 

4- sem vacinação 

5- ver i fi.cado -na o por o -
bito 

6- não verificado por 

ausência 

1- informação obtida no 

hospital 

8- sem informação 

9- na o se aplica 

22. Irttervalo de tempo entre 

a vacinação e a interna-

çao, comprovado pela cv. 
(somente para questões 1 

e 2 da coluna 41 ) 

1- ( 15 di as ifZ u 2 

2- 15 d ,__ 1 mes 

3- 1 mt-- 2 m 

4- 3 mt--4m 

5- 5 mt-- 6 m 

6- 7 mt--- 11m 

7- 1 a t-- 2 a 

8- 3 a t- 4 a 

9- 5 anos e + 

10- vacinado após a internação 

99- não se aplica 



A.20 

NQ DA QUESTAO NQ DA COL NQ DE COL 

23. Vacinaçao relacionada C/ 

descoberta do foco (para 

questões 1 a 4 coluna 35 

e 1 e 2 da coluna 41) 

1- anterior ã descoberta n 1 

2- posterior ã descoberta 

8- ignara 

9- não se aplica 

24. Situação do caso na alta 

hospitalar(1~2,3 e 5 co 1. 

1 8) 

l...; sem seqüelas 45" 1 

2- com .. 1 seque as 

3- sem informação 

9- na o se aplica 

25. Existência de menores· de 

14 anos no domiclli:o '(p!_ 

r a 1 na co 1 . 1 9) 

1- sim 'fb 1 

2- na o 

26. (Para questão 1 da col u-

na 46)quantos (especificar em 
nQ) 

u "2fE' 01 - ------------------- 2' 

99 --. não se aplica 



A. 21 

NQ DA QUEST~O NQ DA COL NQ DE COL 

27. Condições ambientais da 

casa: (construção de:) 

( 1 na col. 19) 

l- alvenaria ·u 1 

2- madeira 

3- outro ( e s p e c i f te a r } 

9- na o se aplica 

28. Tipo de moradi:a (adapt!_ 

do a clas.TASCHNER(GS)} 

( 1 na co 1 . 1 9) 

1- casa "5U 1 

2- apartamento 

3- habitação coletiva 

4- cortiço 

5- favela 

6- conjunto habitacio-

nal 

7-- outro (especificar} 

9- na o se aplica 

29. Locação: (1 na col. 19) 

1- prõpri a TI 1 

2 ... alugada 

3-, cedi da 

4- outra ( e s pe c i f i c a r) 

8- ignora 

9- na o se aplica 



A.22 

NQ DA QUES'TJtO NQ DA COL NQ DE COL 

30. NQ de cômodos dispon1v! 

is não i nc 1 w indo banhei -
r o (expresso em nQ) ( 1 na 

co 1 . 19) 

00- não tem casa '57-s-'! 2 

01- ------------
88- ignora 

99- na o se aplica 

31. NQ de cômodos usados P! 
r a dormi r (e xp re s so em 

nQ) ( 1 na co 1 . 1 9) 

o - não tem n 1 

1 - _._ _____ 

8 - ignora 

9 - não se aplica 

32. UtH ização ( 1 na col. 1 9) 

1- uni familiar TI 1 

2- uni familiar c/paren-

te agregado 

3- unifami1iar e/não P! 
rente agregado 

4- coletiva (mu1ti-famj_ 

1 i~a r) 

5- outro (especificar) 

8- ignora 

9- nao se aplica 



A. 23 

NQ DA QUESTJtO NQ DA COL NQ DE COL 

33. NQ de pessoas residentes 

no ambiente { 1 na co 1 . 1 9) 

00 - na o tem "50Fi7 2 

01 - -------------~---

88 - ignora 

99 - nao se aplica 

34. ~rea habitacional em m2 

{expressa em nQ) { 1 na 

co 1 . 1 9) 

000 - -. tem 5"B 59" õU 3 na o 

001 - --~--------------

888 - ignora 

999 - nao se aplica 

35. Condições da famlli a: 

{chefe em relação ao do -
ente) { 1 na co 1 . 1 9) 

0- pai ou mãe adotivo 'õT 1 

1- · pai 

2- ma e 

3- o próprio 

4- irmão, { ã) 

5- - { õ) avo, 

6- cônjuge 

7- tio, {a), primo (a) 

8- fi 1 he, {a) 

9- não se aplica 



A.24 

NQ DA QUES11t0 NQ DA COL NQ DE COL 

36. Ocupação do chefe {adap-

tação da elas. GUIO I & ou -
ARTE( 26 })(1 na c o 1 • 1 9) 

0- instituição õZ 1 

1 - na o qualificado 

2- de n1vel inferior de 

qua 1 i fi cação 

3- de nível medi o 

4- superior 

5- empregada domestica 

6- aposentado 

7- pela caixa 

8- indigente 

9- na o se aplica 

37. NQ de pessoas que contri -
buem para a renda fami 1 i -
ar ( l na co 1 • 19) 

1- somente o chefe n 1 

2- chefe + esposa 

3- chefe + outra pessoa 

4- 3 pessoas ou mais 

5- ninguém 

6- subvenção do governo 

8-· ignora 

9- na o se aplica 



A.25 

NQ DA QUESTAO NQ DA COL NQ DE COL 

38. Renda fami1tar em sa1~ri-· 

~ (vi gentes os m1nimos na 

ocasião da visita) ( 1 na 

c o 1 . 1 9) 

0- sem renda atua 1 ( des em n 1 

pregado) 

1- <. de 1 sa 1 ã ri o 

2- 1 1-- 2 

3- 2 1- 3 

4- 3 1- 4 

5- 4 I- 5 

6- 5 e + 

7- na o informa 

8- ignorado 

9- na o se aplica 

39. Conheci:mento do entrevis-

ta do sobre a doença do c a -
so: nome da doença: ( 1 na 

co 1 . 1 9) 

1- MT õ5" 1 

2- tuberculose 

3- meningite 

4- meningite na o se i· do 

que 

5- na o sabe 

6- outro ( especifica r) 

8- ignora 

9- na o se aplica 
' 



A.26 

NQ DA QU ESTJI"O NQ DA COL NQ DE COL 

40. Causa da doença ( 1 . na 

c o 1 . 1 9) 

1- relaciona com fonte de õ!í 1 

contágio 

2- relaciona como agravo 

do estado de tubercu-

los e 

3- relaciona com algum 

a c i:den te 

4- relaciona com outra do -
ença 

5- desconhece a sua cau-

sa pois na o tem fonte 

6- desconhece totalmente 

a causa 

7- outro (especificar) 

8- ignora 

9- não se aplica 

41. Orientação para pesquisa 

de fonte de contágio (ex! 

mes para a fam'i':l i a )(1 na 

~ol. 19} 

1- foram orientados Ti7 1 

2- na o foram o ri en ta dos 

3-· não lembra 

4- na o tem fami 1 i ares 

8- ignora 

9- na o se aplica 



A.27 

NQ DA QUESTM ~Q DA COL NQ DE COL 

42. Para resposta 1 da co lu-

na 67 - Especificação dos 

exames· recomendados. 

01- Rx. P.P.D. e escarro n õ9' 2 

02- Rx 

03- P.P.D. 

04- Escarro 

05- Rx e P.P.D. 

06- P.P.D. e escarro 

07- Rx e escarro 

08- outro ( especifica r) 

09- ignora 

99- não se aplica 

43. Realização dos exames r e -
comendados ( 1 na c o 1 . 67) 

1- totalmente atendido 7U 1 

2- parcialmente atendi-

dos quanto as pe$sOas 

3- parcialmente atendi-

dos quanto aos··exames 

4- não atendi dos. Espec!_ 

f; ca r o porquê? 

8- ignorado 

9- na o se aplica 



N9 DA QUESTAO N9 DA COL N9 DE COL 

44. Seqtlência de tratamento 

para os casos que tive-

ram alta hospitalar 

(questões 1 • 2. 3 e 5 da 

col. 18) 

1 - cu r a n 1 

2 .. abandono 

3 - Õbito por MT 

4 - reinternado em fun-

çao da MT 

5 - em controle 

6 - sem informação 

7 - Õbito p/ causa na o 

ligada a MT 

8 - na o fêz tratamento 

algum 

9 - na o se aplica 

4 5. Para apuração e anãlise manual: Relacionar ida -
de dos menores de 14 anos (co 1 . 47 e 48) com 

situação encontrada: 

- vacinado 

- não vacinado 

- quimioprofilaxia 

- tratamento 

- outro 

- ignorado 



A.29 

N9 DA QUESTM N9 DA COL N9 DE COL 

46. Resumir o depoimento da 1~ questão do formu-

lã rio 

47. Tempo de tratamento pa-

r a os casos que obtive-

ram a 1 ta hospitalar (1 

e 2 na col. 71 ) (em me-

ses) 

00 - < de 1 mes 7T Tl 2 

01 - -----------------
88 - sem informação (p/ 

4. s. 7. 8 e 9 na 

col. 71 ) 

99 - na o se aplica 



A.30 

N9 DA QUESTAO N9 DA COL N9 DE COL 

48. Conclusão d1agnõstica: 

(para todos os casos le -
vantados) 

1 - MT, meningo encefa- 77i 1 

1 i te, encefalite tbc 

e neuro tbc. 

2 - MT + t'bc pulmonar 

3 - MT + tbc mil i ar 

4 - MT + tbc pleural 

5 - MT + outro tipo de 

tbc 

6 - outro tipo de menin -
gite 

7 - outro tipo de tbc 

8 - outro diagnõstico 

9 - na o informa 

49. Tipo de conservaçao do 

domicilio (par a os nQs 

1 a 7 da co 1 . 50) 

1 - Õtima 75 1 

2 - boa 

3 - regular 

4 - ma 

5 - péssima 

8 - ignora 

9 - na o se aplica 

50. Localização do caso 

1 - São Paulo Tõ 1 

2. - Grande São .Paul o 
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- lDENTIFICAÇAO DO PACIE.I'I"TE: Deve cons tar _o nome do t:aciente por extenso, o .sexo, a data do •ua:K;W""" 
(dia, m és e ano), o número da Ficha Clinica, no caso do arquivo ser numérico. No Enderêço reeJ..strar rua 

_, número se for residência urbana ; indicação de sitio, localidade ou outro dado que possa identificar a 

se esta situar-se na área rural , e o respectivo Municfpio e Estado. Obs.: Não sabendo a data do nasdme 
estimar o ano. 

-DATA DA NOTIFICAÇAO: Dia, mês e ano. 

- RESIDENTE NO ESTADO: Considerar residente aquele que reside no Estado hâ mais de um ano. 

~ LOCALIZAÇAO: Registrar se é pulmonar ou extra pulmonar, conforme sugerem os quadrinhos. 
' - BACILOSCOPIA : Registrar os resultados da bacllosco pia realizada ( + ou - ) ou se a mesma não foi 

- IDE!\'TIFICAÇAO DA UNIDADE DE SAú DE NOTIFICADORA: Registrar nome ou sigla da lnstltutçlo, 

Unidade de Saúde e o Munictpio onde esta se localize. 

- DEVE CONSTAR A ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA NOTIFICAÇAO: 

- DATA DA ALTA E MOTIVO DA ALTA: A ser preenchido no nivel Central da Secretaria de Saúde, 

in!onnações colhidas das listagens de alta a serem enviadas pelas Unidades de Saúde. 
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