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R E S U M O 

o presente trabalho estuda alguns aspec 

tos epidemiológicos da tuberculose pulmonar na Casa de Deten 

çao de São Paulo, Brasil, durante o período de 1976 a 1980. 

São analisados dados relativos ã prevalência e incidência da 

infecção t~bercu1osa .. busca de casos pelo método bacteriológi 

co e taxa de transmissibilidade da infecção. Os resultados 

mostram elevadas taxas de prevalência e incidência de infec

ção e de casos de tuberculose naquele Estabelecimento Penal, 

caracterizando população exposta a um alto risco de infecção 

e de adoecimento por tuberculose. 
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S U M M A R Y 

This paper presents some epidemio1ogical 

aspects of pu1monary tubercu10sis in a state prision of S. 

Paulo, Brazi1, from 1976 to 1980. Data concerning both the 

preva1ence and incidence of tubercu10sis infection, case

finding by the bacterio1ogica1 method and infectivity rate are 

ana1ysed. Resu1ts show high rates of preva1ence and incidence 

of infection as we11 as of active cases in that institution, 

characterizing this popu1ation as one being exposed to a high 

risk of infection and of deve10ping tubercu1osis. 
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A tuberculose constitui ainda um grave 

problema de Saúde Pública, especialmente em países em desen

volvimento, e de grande importância em muitos países técnic~ 

mente desenvolvidos 13 , 15.61, não obstante a existência de re 

cursos eficazes para o seu diagnóstico e tratamento.27 , 94 

No Brasil representa um sério problema 

de Saúde Pública 2, 39,53,65,66,92 e a idade em que a doença 

incide com maior frequência revela sua gravidade, pois o gr~ 

po etário mais atingido é o de 20 a 40 anos, grupo este que 

compreende a camada populacional economicamente mais produ

tiva.39, 53, 65 

Nas localidades do interior, onde o Ser 

V1ÇO Especial de Saúde Pública (SESP) atua, atribui-se ã tu 

berculose 17,0% do total de casos por doenças 

veis .65 

transmissí-

o Comitê de Peritos em Tuberculose da Dr 

ganização Mundial da Saúde (OMS) no seu 9 9 Informe61 salien

tou que o programa nacional de controle da tuberculose pode 

ser executado em qualquer situação, sempre que seu planeja

m~nto e aplicação se baseiem em conhecimentos objetivos das 

condições epidemiológicas, técnicas, econômicas e sociais. 

Tal programa deve abranger todo o País, ser permanente, adaE 

tar-se às necessidades da população e estar integrado ã es

trutura sanitária da coletividade. 

Antes do advento dos quimioterápicos, os 

coeficientes de mortalidade e morbidade representavam os 
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principais parâmetros para o conhecimento da magnitude do pr~ 

blema da tuberculoie. sendo a mortalidade, o índice mais uti 

lizado em comparações internacionais. 3 

A obtenção de informações sobre as taxas 

de mortalidade e morbidade é prejudicada porque a coleção dos 

dados para a sua estimação depende dos procedimentos aplica

dos no programa e da intensidade e qualidade com que estes se 

a p 1 i c am. 15, 16. 6 1 , 69, 87 

No Brasil os dados de mortalidade por tu 

berculose sao inadequados para definir o problema, pois é um 

fenômeno observado apenas nas populações das capitais dos Es

tados e Territórios.I 6 • 39.53 A OMS 61 salientou no seu 9 9 

Informe que quando se dispõe de uma quimioterapia eficaz, os 

dados sobre mortalidade t~m muito poucd valor como índice da 

magnitude do problema. 

Os dados obtidos sobre morbidade geralmen 

te eram incompletos, e somente há pouco tempo é que as infor 

mações sobre o estado bacteriológico do doente tuberculoso co 

meçaram a ser sistematizadas e elucidativas sobre a realiza

ção do exame baciloscópico e respectivo resultado (positivo 

ou negativo). 8. 53 

A taxa de prevalência de infecção tubercu 

losa revela o n~mero global de pessoas já infectadas pelo BK 

numa coletividade. em certo momento .92 A inci~ncia refere-se 

ao numero de infecções que ocorre em um determinado período. 92 

No Brasil praticamente metade da população ao chegar aos 20 
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anos, encontra-se infectada pelo bacilo da tuberculose. 65 , 66 

Estudos efetuados em situações onde a mor 

talidade já não pode ser usada como índice, ou onde não se 

dispõe de cifras de mortalidade e morbidade, conduziram ao de 

senvolvimento das taxas anuais de infecção tuberculosa.~o 

Atualmente existe um consenso de que a ta 

xa anual de infecção tuberculosa é o melhor indicador isolado 
, 

para avaliar o problema e a tendência da tuberculos~ nos pa~ 

ses desenvolvidos e em desenvolvimento, pois ela independe da 

intensidade das ações do programa de controle.87 

Nos países em desenvolvimento, os índices 

epidemiológicos de maior relevância usados atualmente-para ex 

pressar a magnitude do problema da tuberculose e a sua tendên 

cia na comunidade sao: a taxa anual de infecção tuberculosa 

e a incidência de pacie~tes tuberculosos que eliminam bacilos 

demonstráveis no exame direto da expectoração.87
, 88 

Mais importante que calcular a taxa anual 

de infecção é estimar à sua tendência no tempo, o que permite 

avaliar a efetividade do programa instituído, sugerindo a ma

nutenção ou modificação das atividades programáticas. 

Existem duas manelras para calcular a ta 

xa de incidência de infecção em uma coletividade, sendo a pri 

meira pelo método direto que analisa os resultados dos testes 

tuberculínicos repetidos no mesmo grupo de pessoas após um in 

tervalo de tempo, e a segunda, utilizando o método indireto, 
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~ue calcula a taxa pelo conhecimento da prevalência de infec 

çao em grupos de idade específicos. 52 , 91 

Inúmeras pesquisas 55 
, dentre as quais as 

longitudinais realizadas no Distrito de Kolin na Tchecoslova 

quia e em.Niigata no Japão 9~, levaram a OMS a limitar o uso 

de abreugrafia indiscriminada e a enfatizar o exame microscó 

pico direto do escarro de sintomáticos respiratórios, como 

medida prioritária na busca de casos bacilíferos, que sao 

considerados as fontes de infecção mais importantes na trans 

missão da tuberculose~~' 50, 70, pois as pessoas infectadas por 

estas fontes, adoecem com mais frequência que os infectados 

por outras classes de doentes. 7o 

A OMS definiu no 9 9 Informe 6l , que as 

pessoas que se encontram no final da adolescência e adultos 

com sintomas respiratórios que consultam o médico, consti

tuem o grupo de máxima prioridade na busca de casos de tuber 

culose. Outros grupos especialmente expostos seriam consti

tuídos de pessoas que viveram em estreito contacto com um ca 

so índice (microscopia direta positiva), pessoal sanitário 

(de hospitais e laboratórios·), antigos enfeTmos tuberculosos 

que não receberam tratamento quimioterápico nu que este te

nha sido insuficiente e pessoas com alterações radiológicas 

pulmonares do tipo das chamadas lesões fibróticas. Também 

estão muito expostos certos grupos de emigrantes, anciãos 

que vivem sem família, alcóolatras, doentes tratados com es 

teroides e possuidores de enfermidades concomitantes (diabe

tes, pneumoconioses, sindromes de malabsorção gastro-intesti 

nal e outros grupos sociais especiais). 
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o número médio de pessoas infectadas por 

um paciente tuberculoso infeccioso é muito difícil de ser de 

terminado e depende não somente de seu estado bacteriológico 

e virulência dos bacilos, mas também do grau de contacto, ida 

de e outros fatores. 7o 

Estudos realizados por diferentes auto

res, relatam que o número médio de infecções causadas por 

uma fonte bacilífera no período de um ano, varia de 2 a 3 

pessoas 35, 5 a 10 pessoas 70. média de i. 3 pessoas 97. cerca de 

10 pessoas 87 ou até mesmo 139 pessoas. 'que é o caso do sub

marino USS Richard E. Byrd da Marinha dos Estados Unidos. 33 

o p.arâmetro de "contágio" descri to por 

STYBLO 87, refere-se ao numero de pessoas infectadas por baci 

10 tuberculoso .durante um ano por uma fonte de infecção. Seu 

cálculo se fundamenta na relação de duas variáveis: a taxa 

anual de incidência de infecção e a prevalência de fontes· de 

infecção. 

Embora a OMS nao saliente a prioridade 

de busca de casos em grupos específicos de pessoas que perm~ 

necem confinadas por um determinado tempo, estudos efetuados 

em prisões e hospitais para doentes mentais afirmam que esta 

população está sujeita a um alto risco de infecção tubercu

losa.l, 36, 37, 8~, 86, 98 

A taxa de transmissão da ~uberculose nu

ma prisão e, segundo KING & GEIS 37 semelhante àquela encon

trada em um ambiente familiar, agravada pelo maior número de 

pessoas e ainda por condições de promiscuidade que promovem 

intensivos contactos entre elas, podendo ocorrer elevadas ta 
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xas de conversa0 tuberculínicas37 , 86 principalmente se os in 

divíduos provêem de regiões onde a incidência da tuberculose 

é alta. 37 

Existe, de acordo com STEAD 86 , uma clara 

evidência da disseminação intramural da doença nas prisões e~ 

taduais dos Estados Unidos, onde a morbidade por tuberculose 

é 6,5 vezes maior que os dados da p~pulação geral, e a inci

dência de "infecçãq tuberculosa é 10% maior nos detentos con 

finados do que nos recém admitidos. O próprio STEAD86~ cons 
I 

tatou tuberculose clínica em detentos que ao ingressarem numa 

prisão de Arkansas-USA, eram seguramente não infectados. 

ABELES et col. 1 estudando o comportamen 

to da tuberculose em uma prisão de Nova York concluiram que 

as taxas de infecção sao 3 vezes maior~s que as taxas encon-

tradas no país, de grupos etários semelhantes, evidenciando 

que a prisão de uma grande cidade é um reservatório de. tuber-

culose. 

Nos hospitais destinados ã pacientes men 

tais, KlMURA & TWITCHE"LL 36 e WIJSMULLER & GOLDMAN 98 , mostraram 

que estes pacientes poss~em um alto risco de adquirir tuber

culose, sendo a prevalência 3 vezes maior e incidência de ca 

sos 20 vezes maior que as taxas do país. 

ABELES et col. l salientaram a necess~da 

de de um bom programa de controle da tuberculose nas prisões 

dos Estados Unidos, em virtude do conhecimento de grande núme 

ro de detentos com tuberculose ativa (2/1000 admissões) e e"le 
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yado numero de reatores fortes ã tuberculina (17,4%) sendo 

este último, 3 vêzes maior que as taxas encontradas no país. 

STEAD86 encontrou taxas de morbidade 

por tuberculose nas prisões de Arkansas nos Estados Unidos 

de 670/l00.0rrO, quando a taxa nacional era de 15,0 e para 

Arkansas de 21,1/100.000 habitantes. Nesta pesquisa ele 

chama a atenção também para a difusão extramural da doença, 

relatando o caso de 1 detento que infectou a esposa e dois 

filhos, tendo um deles (de 1 ano de idade) falecido por 

"meningite bacteriana" resistente ã antibioticoterapia. 

-O que nao se pode esquecer no entanto, 

é que os detentos de uma prisão vivem sob contínua tensão 

emocionil, frequentemente em celas pouco ventiladas e em 

contacto Íntimo com outro ou outros detentos l
, surgindo daí 

a necessidade de um controle efetivo dessa população, ape-

sar dos entraves encontrados na introdução das atividades 

do programa, em um sistema correcional onde o interesse pri 

mordial é a segurança. l 

As 'altas taxas de conversoes tuberculÍ-

nicas, de prevalência de infecção e incidência decasós,ve 

rificadas nas bibliografias consultadis, sugeriram o inte-

resse para o estudo de alguns aspectos epidemiológicos da 

tuberculose na Casa de Detenção de São Paulo (CDSP). 

A importância atual da doença no contex 

to da Saúde Fública, a falta de informes sobre alguns aspec 

tos epidemiológicos da tuberculose em prisões do nosso meio, 
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~elativos aos dados de infecção e morbidade, justificam o in 

teresse de realizar a presente pesquisa. 

A CDSP apresenta características espe

ciais para o estudo da epidemiologia da tuberculose, em vir 

tude da promiscuidade e rotatividade dos detentos onde a 

transmissão da doença pode propagar-se em condições ambien

tais altamente favoráveis, difundindo-se intramuros e disse

minando-se na comunidade. 



2 - OBJETIVOS 
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.1 - Estudar a preval~ncia da infecçio tuberculosa em deten 

tos da Casa de Detençio deSio Paulo. 

2 - Estuoô.r ::L preval~ncia da infecção tubeTculosa em rec·lu 

sos admit.idos mensalmente naquele Estabelecimento Pe-

nal. 

3 - Estudar as características do processo de busca de ca

sos de tuberculose pelo m~todo bacterio16gito, naquela 

Instituição. 

4 - Estudar as conversoes tuberculínicas nos detentos nao 

reatores, 180 dias após a primeira-aplicação do teste 

tuberculínico. 

·5 - Verificar a taxa de transmissibilidade da tuberculose 

naquele Estabelecimento Penal. 

BIBLIOTECA. 
flllQl..DADt DE SAÚDE l"IlBI..ICa 
muvoslDAD! DE sAO PAULO 



I 

3 - MATERIAL E METODOS 
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3.1 . DEFI'Nn;Ã-o 'DA 'Á"REA DE ESTUDO 

A Casa de Detenção de São Paulo (CDSP), 

fundada em 1951, pertence ao Departamento de Institutos Pe

nais do Estado de São Paulo da Secretaria do Estado da Jus 

tiçà. Situada à Avenida Cruzeiro do Sul n 9 2.360 - Vila 

Guilherme, ocupa uma área total de aproximadamente 48.000 m2, 

sendo 20.437 m2 de área construída (FIGURA 1). 

A CDSP contém 5 pavilhões, 'sendo 4 iden 

tificados pelos -numeros 2, 5, 8, e 9, destinados ao aloja 

mento de detentos e 1 identificado pelo número 6, reserva 

do às atividades administrativas. Estes pavilhões sao sepa 

rados entre si, por um muro de aproximadamente 15 metros de 

altura, havendo um portão para comunicação entre os mesmos. 

Cada pavilhão dispõe de -páteo externo e' interno, onde os de 

tentos têm a oportunidade de convivência comum em certas ho 

ras do dia. 

-3.2 CARACTERIZAÇAO DO LOCAL DA PESQUISA 

Os pavilhões 2, 5, 8 e 9, que consti-

tuem objeto do presente estudo, possuem 5 pavimentos, sendo 

o térreo utilizado para serviços comuns de carceragem, ambu 

latório médico e odontológico, enfermagem geral, barbearia 

e zeladoria. Nos demais pavimentos localizam-se as celas 

destinadas ao alojamento dos detentos. O acesso entre um 

pavimento e outro de cada pavilhão é feito por uma escada 

interna. 



FIGURA 1 
14 

CASA DE DETENÇÃO DE SÃO PAULO - BRASIL , 1976 
iiiiiiii;;......,~~ 
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Cada pavilhão possui celas com capacida

des diferentes. O pavilhão 2 possui 67 celas com capacidade 

unitária para 7, 9, 15 e 25 detentos. abrigando em média 900 

pessoas. O pa\[ilhão 5 possui 489 celas, cada uma delas com 

capacidade par~ 1 e 3 detentos, abrigando em média 700 pes

soas. O pavilhão 8 possui 425 celas, com capacidade para 2 

e 4 detentos por cela, abrigando em média 1.200 pessoas. O 

pavilhão 9, possui 409 celas com capacidade para 1, 2, 3 e 7 

detentos por cela, abrigando em média 2.400 pessoas. 

As celas, ficam dispostas em duas alas, 

urna em frente a outra, separadas por um corredor. Suas jane 

las são voltadas para os páteos internos ou externos, carac

terizando assim cada conjunto de celas em interno e externo. 

As celas tem dimensões diferentes, abrigando em média· maior 

número de pessoas do que a sua real capacidade. 

simples possuem dimensões de 4 m2 (2 metros de 

As celas 

comprimento 

por 2 me tros de largura)-, tendo uma j ane la (de 0,9 O metros 

por 1,10 metros) e uma porta (0,85 metros por 1,90 metros). 

As celas coletivas possuem áreas de 16 m2 , contendo 2 jane

las e 2 portas, onde apenas uma das portas dá acesso ao cor

redor, enquanto a outra permanece sempre fechada. 

Os detentos sao distribuídos nos pavi-

lhões de acordo com sua si tuação carcerária (primários ou rein 

cidentes para a CDSP) , capacidade de trabalho, periculosida 

de e estado de saúde. De maneira geral, o pavilhão 2 abriga 

detentos primários e reincidentes de melhor comportamento e 

que possuem alguma habilidade manual. Todos deste pavilhão, 

com exceçao dos idosos, trabalham. O pavilhão 5 possui tam 
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bém detentos primários e reincidentes, principalmente os de 

maior periculosidade e os de má condição de saúde física ou 

mental. O pavilhão 8 aloja exclusivamente detentos reinci

dentes e o pavilhão 9 os detentos primários. 

Os andares térreos dos pavilhões parad~ 

tentos possuem dependências específicas, sendo que no pavi

lhão 2, além das salas comuns a todos os pavilhões, existem 

as destinadas aos advogados, carc~ragem central, copa e co

zinha dos funcionários e da Diret,oria Geral, biblioteca cen 

traI, cabine de som, sala de esportes, diversos locais de 

trabalhos manuais, oficina mecânica para manutenção de veícu 

los e uma sala denominada "capelania" que serve para a reali 

zaçao de diversos cultos religiosos. 

No pavilhão 5 localizam-se os serviços 

de saúde, com salas para exames Clínicos e psiquiátricos, sa 

las destinadas a detento~ com doenças infecto-contagiosas e 

um setor educacional, com escola preparatória de supletivos 

de 1 9 e 2 9 graus. 

No pavilhão 8, além das salas com servi

ços comuns a todos os pavilhões, há um~ "capelania", tenda 

de umbanda, alfaiataria geral e algumas seções de trabalho 

da Organização Central de Controle de Patronato. O pavilhão 

9, onde localiza-se o maior número de detentos, dispõe das 

mesmas salas para serviços comuns a outros pavilhões, além 

de "capelania", serviço de arquivo geral com todos os pron

tuários e papéis de detentos que já passaram pela CDSP. 
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No pavilhão 6, estão concentradas as ati 

vidades relativas aos serviços de cozinha geral, lavanderia, 

estoque de alimentos, protocolo, expediente geral, setor de 

fotografia, cinema '. datiloscopia, mecanografia, seção de pe~ 

soaI, de compr~s> Diretoria Técnica e de Planejamento, que 

contam com a participação dos detentos do pavilhão 2. 

para caracterizar a movimentação de pe~ 

soas e atividades da CDSP, foi realizado um levantamento das 

informações contidas nos mapas diários e relatórios referen 

tes aos anos de 1976 e 1977*. A partir da utilização da -me 

dia aritmética aproximada obteve-se os seguintes dados: 

A população de detentos é de aproximada-

mente 5.000 pessoas. Considerando as admissões e saídas men 

sais que correspondem a, em média, 400·detentos, a rotativi

dade anual média é de 4.800 pessoas. 

As visitas aos detentos sao feitas aos 

domingos, totalizando cerca de 260.000 visitas anuais, sendo 

183.000 de mulheres, 48.000 de homens e 29.000 de crianças. 

Além destas visitas são registradas 8.000 visitas de advoga

dos que prestam aproximadamente 25.000 atendimentos jurídi

cos. As requisições judiciais para julgamento atingem cerca 

de 23.000 por ano, com média mensal aproximada de 1.900, re 

ferentes a detentos que se locomovem até o Tribunal de Justi 

ça para julgamento e retornam aos seus respectivos pavilhões. 

* R~JÚ.o/.) anuaÃ...6 e MapM ciW.JU..M da.. eMa de. Vuenção de são Pau1.o, 
1976 - 1977. 
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Anualmente sao recebidos na eDSP cerca 

de 39.000 correspondências e expedidas cerca de 107.000. O 

protocolo movimenta 12.000 atividades entre atestados de pe.! 

manência, ac6rdã6s, c6pias de process6s, revogações, etc. 

O setor de cozinha geral fornece anual

mente cerca de 300.000 refeições para detentos alojados no 

DEIe, DOPS e DEGRAN, 100.000 para policiais e funcionários, 

150.000 refeições extras, além das refeições destinadas pa 

ra os detentos internos. 

o setor de rouparia movimenta 14.000 

peças anuais entre lavagem e consertos. São confeccionadas 

aproximadamente 12.000 peças, entre calças, japonas, jaque

tas e palet6s. A lavanderia geral lava cerca de 600.000 pe 

ças anuais. As barbearias de todos os pavilhões realizam 

90.000 cortes de cabelos e 400.000 cortes de barba. 

Os detentos sao originários praticamen

te de todos os Estados do País, brasileiros ou naturaliza

dos, havendo cerca de. 3% de estrangeiros. A maioria (78%) po~ 

sui instrução primária, (13%) instrução secundária, (9%) sao 

analfabetos e menos de (O ,5%) têm nível superior. Quanto a reli 

gião, a maioria (98%) é classificada como cat6lita, apreSen 

tando as demais religiões os seguintes índices - protestag 

te (0,5%), espíri ta (0,5%) e outras (0,5%). Aproximadamente 

40% dos detentos têm profissão definida e classificada segundo 

o critério da eDSP e 60% não têm profissão ou não trabalha-

vam na época de sua reclusão. De acordo com os dados obtidós, os 
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motivos que causaram a detenção sao vários, sendo 35% por fur 

to, 27% por roubo, 14% por comércio de entorpecentes, 5% por 

esti1ionato, 9% por homicídio e 10% por causas diversas. 

3.3 PERíODO DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

O inquérito tubercu1ínico compreendeu urna 

fase preparatória de fevereiro a março de 1976 e uma fase de 

execução, de' abril de 1976 a outubro de 1977. 

O inquérito bacteriológico também foi rea 

1izado em 2 fases, uma preparatória de dezembro de 1975 a ja

neiro de 1976 e outra de execução de abril de 1976 a março de 

1980. 

, 
3.4 ESTRATEGIA E TREINAMENTO DE PESSOAL 

A partir de setembro de 1975, foram ini-

ciados os contatos com pessoal administrativo da CDSP, a fim 

de realizar a pesquisa proposta. Foi elaborado um documento 
" 

contendo procedimentos, atividades e ações baseadas no sub-

programa de controle da tuberculose da Secretaria de Estado 

da Saúde do Estado de são Paulo. Os tópicos visavam basica

mente a proteção do suscetível através da identificação dos 

casos de tuberculose existentes, com posterior isolamento e 

tratamento dos mesmos, embora o tratamento não constituisse 

objeto do presente estudo. 
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Aceita a proposta, foi realizado o trei

namento de dois guardas do presídio e reciclagem do t€cnico 

de laboratório responsável pela realização dos exames bacte-

riológicos. Os mesmos guardas do presídio, treinados para a 

realização do exame bacteriológico, e o autor deste traba-

lho, foram treinados, aferidos e considerados aptos para a 

aplicação e leitura do teste tuberculínico, por Supervisor 

padrãojOMS do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de 

Saúde Pública, USP. 

Paralelamente ao preparo da equipe de 

operadores responsáveis pela aplicação e leitura do teste tu 

berculínico, foi formada uma equipe composta por 12 membros 

do local, que ficou reduzida a partir de maio de 1976 a 6 

membros com as seguintes atribuições: 

1 - Preenchimento das fichas de aplicação do teste tu
berculínico (ANEXO 1). 

2 - Seleção de fich~s para aplicação do reteste nos in 
divíduos não reatores ao 1 9 teste (ANEXO 2). 

3 - Ordenação das fichas por pavilhão, por 
dia de aplicação, em ordem alfab€tica. 

pavimento, 

4 -.Realização de listagem de testes tuberculínicos apli 
cados e suas respectivas leituras. -

5 - Entrevista e preenchimento das fichas de encaminha
mento de detentos com sintomas respiratórios (~~E
XO 5). 

6 - Listagem dos sintomáticos respiratórios e distribui 
ção dos potes de plástico para a coleta de escarro 
matinal. 

7 - Recolhimento dos potes de escarro em todos os pavi
lhões com elaboração de listagem de envio ao labora 
tório. 

8 - Separação de casos bacilíferos e encaminhamento dos 
mesmos ã enfermaria do pavilhão 5 para tratamento. 
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Não foi possível fazer o esclarecimento 

de toda a população da CDSP sobre os objetivos do trabalho 

e q~al seria a utilidade da aplicação do teste tuberculíni 

co. Somente a equIpe de detentos treinada, como também os 

detentos responsáveis pelas enfermarias de cada pavilhão, 

foram esclarecidos sobre a utilidade do teste tuberculínico 

para a avaliação da prevalência da infecção tuberculosa e o 

significado das conversões tuberculínicas. 

Por sugestão dos membros participantes 
I 

da equipe de aplicação do teste, o mesmo foi denominado 

"vacina" para facilitar as atividades operacionais no local 

de trabalho. 

Foi realizado um pré-teste relativo a 

sintomatologia respiratória (ANEXO S), durante a aplicação 

do 1 9 teste tuberculínico nos detentos do Estabelecimento. 

Foram entrevistadas SO pessoas sobre o conteúdo das pergu~ 

tas a serem formuladas, solicitando informações relativas 

aos sintomas respiratórios (tosse e ou tosse e expectora-

ção, febre, dor torácica, perda de pêso, perda de apetite, 

hemoptise). Na ocaSlao o pré-tes~e mostrou-se perfeitamen 

te exeqUível. 

Essa sistemática, no decorrer da reali-

zação do trabalho, foi subs ti tuí da por out ra, onde foram co~ 

siderados apenas a presença e o tempo de duração dos sinto-

mas de tosse e expectoração, baseada nas seguintes ativida-

des: 
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busca passiva de casos entre detentos que se apresen

tavam ao serviço de enfermagem de cada pavilhão mani 

festando sintomas respiratórios e/ou encaminhados pe 

los médicos do próprio Estabelecimento. 

busca ativa de casos entre os detentos ingressantes 

na CDSP, por entrevista realizada na ocasião do 1 9 

teste tuberculínico. 

3.5 ASPECTOS OPERAcIONAIS DA PESQUISA 

A pesquisa foi conduzida visando basica-

mente a população de detentos, sendo realizado na ocaSlao o 

levantamento dos índices de infecção tuberculosa, conversa0 

tuberculínica dos não reatores, e a descoberta de casos de 

tuberculose pelo exame bacteriológico dos sintomáticos do 

aparelho respiratório. 

- GRUPO 1 

O GRUPO 1 compreende os detentos existen 

tes na CDSP no início da realização da pesquisa, em abril de 

1976. Para o conhecimento da situação epidemiológica da tu-

berculose no mesmo foram realizadas as seguintes atividades: 

a) levantamento da prevalência da infecção tuberculosa; 

b) entrevistas individuais para conhecimento dos sinto

máticos respiratórios, a fim de obter o material pa 

ra a realização do exame bacteriológico; 



23 

c) seleção de indivíduos nao reatores para aplicação do 

reteste tuberculínico após 180 dias e verificação das 

conversões tuberculínicas. 

- GRUPO 2 

o GRUPO 2 abrange as coortes de detentos 

que ingressaram mensalmente na CDSP no período compreendido 

entre maio de 1976 a abril de 1977, para as quais foram rea-

lizadas as mesmas atividades especificadas para o GRUPO 1. 

. -

3.6 INQUÉRITO TUBERCULfNICO 

O teste tuberculínico foi realizado de 

acordo com a Segunda Recomendação da Comissão Técnica da Cam 

panha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT)2o utilizando como 

antígeno o PPD-Rt 23, na dose 2 UT (0,04 mcg) em 0,1 ml de 

diluente estabilizante com Tween 80, preparado no Statens 

Seruminstitut de Copenhagen - Dinamarca, e diluída no Labora 

tório de Refer~ncia da Divisão Nacional de Pneumologia Sani-

tária (DNPS). 

As diversas partidas de antígeno emprega 

das foram mantidas sob refrigeração à temperatura de 40 C a 

8 0 C sendo observados sistematicamente os prazos de validade 

do mesmo e evitada a ação da luz!O 

Foram utilizadas seringas "Omega Microstat" 

e agulhas "Unicef Luer Mount" calibre 26 e 13 milímetros de 
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comprimento. O antígerio, as seringas, as agulhis, as arrue

las e an€is de borracha; as r€guas milimetradas padronizadas 

para a leitura, foram fornecidas pela DNPS para o Departamen 

to de Epidemiologia, irea de Tisiologia, da Faculdade de Safi 

de Pública da Universidade de são Paulo. 

As ficha's, empregadas para anotar as apli 

caçoes e reaplicações do teste tuberculínico, sao as mesmas 

utilizadas nos Centros de Saúde da Secretaria de Estado da 

Saúde do Estado de São Paulo (ANEXO 1). 

O verso da ficha foi utilizado para as 
" . 

anotações dos resultados do reteste tuberculínico onde, atra 

vés de carimbo, foram reservados espaços para as anotações 

das datas das aplicações e o resultado em milímetros do re-

teste (ANEXO 2). Somente foram convocados para aplicação 

do reteste, os detentos não reatores na primeira aplicação. 

O teste foi aplicado por via intrad€rmi 

ca, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo na 

dose de 0;1 ml da diluição do antígeno. 

As leituras foram realizadas conformees. 

tabelecido nas normas recomendadas e feitas após 72 horas da 

aplicação do teste, pela medida do diâmetro transversal da 

enduração local. 

Foram considerados nao reatores, os de-

tentos com enduraçãode O a 4 milímetros , reatores fracos, os 
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com enduração de 5 a 9 milímetros e reatores fortes, com en

duração de 10 milímetros ou mais. 

o inquérito foi realizado em 9.532 deten 

tos, totalizando 11.571 aplicações e reaplicações do teste. 

Os resultados foram analisados segundo 

as variáveis - idade, cor, estado civil e situação -carcera-

ria do detento. 

Os dados anotados das fichas (ANEXO 1 e 

ANEXO 2) foram transcri tos para. uma folha de codificação (ANE 

XO 3), de acordo com os itens estabelecidos para a pesquisa 

(ANEXO 4). Feita a codificação, os dados eram perfurados em 

cartões IBM, sendo gravada posteriormente uma fita magnética 

contendo os diversos cartões,utilizando-se o computador Bur

roughs 6' .. 700 do Centro de Computação Eletrônica da USP. As 

Tabelas foram elaboradas com o auxílio do Statistical Package 

for the Social Science - SPSS. 

3.6 . 1 Taxade·P reVa:lênc·iada ·1 nfe·cçãúTuher:cülo·s a 

A taxa de prevalência da infecção tuber-

culosa foi calculada na porcentagem de reatores fortes 

10 mm ou mais, em relação ao total de detentos que com 

pletaram o teste tuberculínico. 

3.6.2 Taxa: ·deConversão Tuberculínica: 

A taxa de conversa0 tuberculínica foi cal 
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culada em porcentagem, com base no nfimero de reatores ve 

rificados nos retestes tuberculínicos, realizados em de-

tentos inicialmente não reatores. 

3.6 . 3 Taxa Mensal· ·de· Tn"cidênciade· Tnfec·ção Tub"ercU16s a: 

A taxa mensal de incidência de infecção 

tuberculosa, foi estimada com base nas conversões tuber-

culínicas verificadas, transcorrido um determinado tem-

po, em relação ao nfimero de detentos inicialmente -nao 

reatores e que foram submetidos ao reteste. Os ~ilculos 

foram efetuados, segundo a fórmula utilizada por NYBOE 

& CHRISTENSEN 59 que e a seguinte: 

Número de conversoes tuberculínicas 

TAXA MENSAL X 100 = verificado durante a . pesquisa 
Número de indivíduos não reatores X 
iniciais submetidos ao reteste tempo(meses) 

3.6.4 Taxa Anual de Incidência .de Infecção Tub"ercülosa: 

A taxa anual de incidência de infecção tu 

berculosa foi estimada por pavilhão, a partir da taxa 

mensal de incidência de infecção tuberculosa correspon-

dente~ Os cilculos foram efetuados segundo a fórmula 

utilizada por NYBOE & CHRISTENSEN 59 que é a seguinte: 

R.a = 
12 1 - ( l-Rm ) onde: 

R.a = Taxa anual de infecção tuberculosa 

Rm = Taxa mensal de infecção tuberculosa 

A~ ~igla~ R.a e Rm 6o~am~ub~~i~uIda~ ne~~a pe~
qui~a ~e~p~c~ivamen~e pOh TAl e TMI . 
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3.7 INQUéRITO BACTERIOLÓGICO 

O inquérito bacteriológico foi realizado 

segundo as normas estabelecidas em várias publicações cientf 

ficas31, 45, 46, 63,82,83 A caracterização dos detentos com 

sintomatologia respiratória, bem como o tempo de duração dos 

sintomas, foram baseados em critérios estabelecidos para pro 

gramas de Saúde Pública 38 , 48, 55, 77, sendo considerados sin 

tomáticos respiratórios os que apresentam tosse e expectora

çao ou ap'enas tosse, por um período igualou superior a 3se 

manas. 

o inquérito bacteriológico foi realizado 

em toda a população carcerária, sem levar em consideração a 

separaçao por GRUPOS. 

o levantamento. dos dados referentes ã sin 

tomatologia respiratória foi feito por uma equipe treinada 

de detentos. O total de 2.791 detentos forneceram material 

para a realização dos exames bacteriológicos. Para cada ·de 

tento sintomático respirat6rio foram colhidas duas amostras 

da expectoração, em dois dias consecutiv6s, e o material foi 

examinado ã baciloscopia e cultura. 

O exame bacteriológico foi realizado de 

acordo com as técnicas padronizadas pela OMS/OPS no "Manual 

de Bacteriologia de la Tuberculosis - Técnica y Procedimien-

tos Basicos 63, que foram parcialmente transcritas no "Guia 

para el Diagnostico de la Tuberculosis por el Examen Micros

copico" 62 e na Ação Antituberculose a Nível periféric0 2 e em 
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publicações mais recentes 31 , 45, 46, B2, B3, e basicamente resu 

mido nas seguintes atividades: baciloscopia pelo método de 

Ziehl-Neelsen, descontaminação do material pelo método de 

Darzins 23
, cultura em meio de Lowenstein-Jensen e tipific~ 

ção das colônias (pigmentação, velocidade de crescimento, 

morfologia, teste da niacina, catalase ã temperatura ambien

te e catalase ã 68 0 C). 

A rotina bacteriológica foi realizada no 

Laboratório de Bacteriologia da Tuberculose do Departamento 

de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP (UillAT) , 

por uma técnica de laboratório, reciclada na ocasião da p~~ 

quisa e por 2 guardas de presídio, treinados segundo as Nor 

mas utilizadas pelo LABAT 55. 

Os resultados são apresentados segundo 

os meses e ano em que foram realizados, independentenente dos 

GRUPOS a que se referem. 

3.8 " TAXA DE TRANSMISSIB"I"LIDADE 

A taxa de transmissibilidade foi estimi~ 

da nesta pesqulsa por duas metodologias; a primeira que se 

baseia na relação entre a taxa anual de incidência de infec 

ção tuberculosa expressa em porcentagem e a prevalência de 

fontes de infecção (taxa por 100.000), proposta por STYBLO B7 

para o cálculo do parâmetro de "contagio"; a segunda relacio 

na os novos infectados transcorrido um determinado tempo !' 
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tre as convers6es ocorridas no temp6 t e o n~mero 

de casos detetados. 
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relação en 

ajustado 

A apresentação dos resultados ~fuita em 

TABELAS e uma FI~, analisadas no decorrer do trabalho. 

No inqu~rito tuberculínico, a população 

de estudo constitui-se de todo o universo populacional de 

detentos existentes no Estabelecimento em abril de 1976, e 

dos que ingressaram no período compreendido entre maio de 

1976 a março de 1977. 

No inqu~rito bacterio16gico, a popula

çao de estudo constitui-se tamb~m de todos os detentos com 

sintomatologia respirat6ria que se apresentaram espontanea

mente, ou que foram encaminhados por entrevista ou indica 

ção clínica. 

Para o preenchimento de ficha indivi

dual, o endereço foi substituído pelo n~mero do prontuário 

e respectiva situação-c~rcerária (primária ou reincidente). 

Os dados relativos i nacionalidade e naturalidade não foram 

utilizados por constarem dos prontuários anuais e por nao 

constituirem objeto do presente trabalho. Os dados sobre 

sexo e abreugrafia nao foram utilizados por se tratar de 

presídio masculino e por nao haver no local aparelho de 

abreugrafia. 

Os funcionários foram excluídos da pes

quisa por motivos operacionais. 
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Os cálculos das taxas de conversa0 tuber 

línica e das taxas mensais e anuais de incid~ncia de infec

çio tuberculo~a, foram realizados utilizando calculadora ma 

nual Hewlett-Packard 35. 

Nocál~ulodas taxas de transmissibilida 

de pela metodologia proposta por STYBLO 87 foram utilizados 

dados de todos os pavilhões e do pavilhão 9. Para o método 

de ajustamento de fontes de infecçio, foram utilizados ape

nas os dados do pavilhão '9, sendo realizado manualmente o 

ajustamento das fontes. 

Os resultados sao relatados em porcenta

gens com uma decimal. 

Na elaboração das TABELAS, devido a dis 

tribuição dos nfimeros observados no cálculo das porcenta-

gens, nem sempre os arr.edondamentos permi ti ram que sua soma 

fosse exatamente igual a 100,0%. 



-4 - RESULTADOS E DISCUSSAO 
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Para a apresentação e discussão dos resu1 

tados obtidos no presente trabalho, as TABELAS dos GRUPOS 1 e 

2, relativas as características 'da população e ao inqu€rito 

tubercu1íni~0, são estudadas em conjunto, segundo as varii-

veis a que se referem. 

Os resultados do inqu€rito bacterio16gico 

sao apresentados em conjunto, segundo os meses e anos em que 

foram realizados. Para tanto foram considerados os resu1ta-

dos da baci10scopia e da cultura do material obtido dos sitito 

miticos respirat6rios. 

-4.1 CARACTERIZAÇAO DA POPULAÇAO 

As TABELAS 1 e 2 mostram a distribuição da 

população de ani1i~e, constituída de 9.532 pessoas, 

os pavilhões e a idade. 

segundo 

Embora sejam grupos diferentes, as carac

terísticas por idade são seme1hant~s, mostrando, respectiva-

mente nos totais que 11,2% e 14,7% são menores de 20 anos, e 

9,0% e 10,3%.são maiores de 40 anos. Os grupos etirios de 20 

a 39 anos representam 79,9% e 75,1% da população de estudo. 

Estes elementos confirmam a importância do estudo da tubercu-

10se nes ta população, vis to que, autores naci onais 39, 53, 66 re 

ferem que a tuberculose em nosso meio apresenta sua maior 'in 

cidência no. grupo etirio de 20 a 39 anos. A distribuição por 

pavilhão, mostra nos totais, que nos pavilhões 2 e 5 a popUl! 

ção € menor que a correspondente aos pavilhões 8 e 9. Esta 
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TABELA 1- GRUPO 1. POPULAÇÃO POR PAVILHOES SEGUNDO OS GRUPOS ETÁRIOS. 

CDSP, ABRIL DE 1976. 

~ 2 5 8 

GRUPO 
ETÁRIO (ANOS) N9 % N9 % N9 % N9 

15 a 19 19 2,0 24 3,4 31 2,5 506 

20 a 24 174 18,7 240 33,8 343 28,0 1092 

25 a 29 197 21,2 202 28,5 380 31,0 481 

30 a 34 168 18,1' 107 15,1 227 18,5 168 

35 a 39 115 12,4 61 8,6 145 11,8 60 

40 a 44 94 10,1 36 5,1 67 5,5 20 

45 a 49 78 8,4 24 3,4 28 2,3 8 

50 a 54 43 4,6 8 1,1 4 0,3 -

55 a 59 ' 26 2,8 2 0,3 1 0,1 -
60 e mais 17 1,8 6 0,9 - - -
TOTAL 931 100,0 710 100,0 1226 100,0 2335 

--_ .......... _--~---~---

9 

% ! N9 

21,7 580 

46,8 1849 

20,6 1260 

7,2 670 

2,6 381 

0,9 217 

0,3 138 

- 55 

- 29 

- 23 

100,0 5202 

TOTAL 

% 

11,2 

35,5 

24,2 

12,9 

7,3 

4,2 

2, 7 

1,1 

0,6 

0,4 

100,0 lN 
lN 



TABELA 2- GRUPO 2. POPULAÇAO POR PAVILHOES SEGUNDO OS GRUPOS ETÁRIOS. 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

:~ 2. 5 8 .. 
GRUPO ... 

ETÁRIO (ANOS) NÇ % NÇ % NÇ % NÇ 

15 a 19 16 2,9 .29 6,9 55 5,6 535 

20 a 24 51 9,3 98 23,2 291 29,7 1061 

25 a 29 77 14,1 82 19,4 286 29,2 497 

30 a 34 70 12,8 56 13,3· 170 17,4 175 

35 a 39 83 15,2 43 10,2 129 13,2 80 

40 a 44 82 15,0 45 10,7 40 4,1 21 

45 a 49 87 15,9 37 8,8 8 0,8 8 

50 a 54 38 6,9 14 3,3 - - 2 

55 a 59 25 4,6 5 1~2= - - 1 

60 e mais 19 3,5 13 3, l. - - 1 

TOTAL 548 100,0 422 100,0 979 100,0 2381 

9 

% N9 

22,5 635 

44,6 1501 

20,9 942 

7 ,4 471 

3,4 335 

0,9 188 

0,3 140 

0,1 54 

- 31 

- 33 

100,0 4330 

TOTAL 

Ç. 
o 

14,7 

34,7 

21,8 

10,9 

7 , 7 

4,3 

3,2 

1,3 

0,7 

0,8 

100,0 v.l 
-1'..:. 
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situação pode ser explicada pelo número de celas existentes 

em cada pavilhão e por serem os pavilhões 2 e 5 destinados a 

laborterapia e carceragem especial. O pavilhão 9 representa 

o que aloja a população carcerária primária e concentra apro 

ximadamente 50,0% da população de estudo. 

As TABELAS 3 e 4 mostram a distribuição 

da população segundo o pavilhão e a cor. No GRUPO I há no 

total, e em todos os pavilhões, predominância de brancos. No 

GRUPO 2 há no total uma discreta predominância de nao bran-

cos, não obstante no pavilhão 2 haver porcentagem relativa 

mente inferior dos mesmos. Considerando o total da popula

ção dos GRUPOS 1 e 2há 5.097 brancos (53,5%) e 4.435 nao 

brancos (46,5%). 

As TABELAS 5 e 6 mostram a distribuição 

de detentos segundo o pavilhão e o estado civil. Nos totais 

de ambos os GRUPOS há predominância de indivíduos solteirOs, 

74,0% e 67,8'%, respectivamente. Em relação aos pavilhõe's, 

o pavilhão 2 mostra predominância de não solteiros, e nos de 

mais pavilhões predominam os solteirOs, destacando-se opaVi 

lhão 9 com maiores porcentageris, 82,8% e 76,9%, respectiva-

mente. 

As TABELAS 7 e 8 evidenciam a distribui-

çao da população segundo os pavilhões e a situação -carcera-

ria dos detentos. A situação carcerária primária predomina 

nos totais dos dois GRUPOS, 53,5% e 66,3%, e ~ justificada 

pela influência do número de detentos do pavilhão 9 que abri 

ga mais da metade da população primária do estabelecimento, 



TABELA 3 - GRUPO 1. POPULAÇÃO POR PAVILHOES SEGUNDO A COR. 

CDSP, ABRIL DE 1976. 

~ 2 5 8 9 

COR N9 % N9 ·0· . N9 ·0 . N9 .. . ·0· 
'ó 'ó 'ó 

BRANCA 657 70,6 421 59,3 657 53,6 1286 55,1 

NÃO BRANCA 274 29,4 289 40,7 569 46~4 1049 44,9 

TOTAL 931 100,0 710 100,0 1226 100,0 2335 100,0 
... . . 

--- -_._ ............. _ .. _---- . _- _ ......... _-~ ---_ ......... _ ... _-~----~ - ._----_ .. _. __ .. _-_. __ . __ ._~--_._-----------_._-_. __ ._.--~- _ .. __ ... __ ._ ............... _-- .. 

TOTAL 

N9 % 

3021 58,1 

2181 41,9 

5202 100,0 

----

-

I 

tN 
0\ 



TABELA 4 - GRUPO 2. POPULAÇAO POR PAVILHÕES SEGUNDO A COR. 

CDSP, MAIO- DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ 2 5 

COR N9 % N9 % N9 

BRANCA 337 61,5 210 49,8 480 

NAO BRANCA 211 38,5 212 50,2 499 
, 

TOTAL 548 100,0 422 100,0 979 

8 9 

% N9 % 

49,0 1049 44,1 

51,0 1332 55,9 

100,0 2381 100,0 

TOTAL 

N9 ~ 

2076 47,9 

2254 52,1 

4330 100,0 

(N 
'-.J 



TABELA 5 - GRUPO 1 . . POPULAÇAO POR PAVILHOES SEGUNDO O ESTADO CIVIL. 

CDSP, ABRIL DE 1976. 

~ 2 5 8 9 ESTADO 
CIVIL N? % N9 % N9 % N9 '}, 

SOLTEIRO 439 47,2 533 75,1 943 76,9 1934 82,8 

NÃO SOLTEIRO 492 52,9 177 . 24,9 283 23,1 401 17,2 

TOTAL 931 100,0 710 100,0 1226 100,0 2335 100,0 

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

TOTAL 

N9 % 

3849 74,0 

1353 26,0 

5202 100,0 

t.N 
co 



TABELA 6- GRUPO 2. POPULAÇAO POR PAVILHOES SEGUNDO O ESTADO CIVIL; 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ 2 5 8 
ESTADO 
CIVIL W) % N9 % N9 C}, 

SOLTEIRO 184 33,6 244 57,8 677 69,2 

NÃO SOLTEIRO 364 66,4 178 42,2 302 30,8 

TOTAL 548 100,0 422 100,0 979 100,0 

9 

N9 Ç. 

1830 76,9 

551 23,1 

2381 100,0 

TOTAL 

1\19 Ç. 

2935 67,8 

1395 32,2 

4330 100,0 

lN 
<..O 



TABELA 7 - GRUPO l.POPULAÇAO POR PAVILHOES SEGUNDO A SITUAÇAO CARCERÁRIA. 

CDSP, ABRIL DE 1976. 

~ 2 5 8 9 
SITUAÇAO 
CARCERÁRIA . N9 % N9 % N9 ~ NC? % \0 

. 
PRIMÁRIA 155 16,6 294 41,4 - - 2335 100,0 

REINCIDENTE 776 83,4 416 58,6 1226 100,0 - -

TOTAL 931 100,0 710 100,0 1226 100,0 2335 100,0 

TOTAL 

NC? \% 

2784 53,5 

2418 46,5 

5202 100,0 

~ 
o 



TABELA 8- GRUPO 2. POPULAÇÃO POR PAVILHOES SEGUNDO A SITUAÇÃO CARCERÁRIA. 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ 
2 5 8 

SITUAÇÃ 
CARCERÁRIA N9 % N9 % N9 % N9 

PRIMÁRIA 271 49,5 220 52,1 - - 2381 

REINCIDENTE 277 50,5 202 47,9 979 100,0 -

TOTAL 548 100,0 422 100,0 979 100,0 2381 

9 

% N9 

100,0 2872 

- 1458 

100,0 4330 

TOTAL 

% 

66,3 

33,7 

100,0 
. 

J:>, 

I-' 
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83,4%. No pavilhão 2 existe predominância de reincidentes 

nos 2 GRUPOS, enquanto que no pavilhão 5 os reincidentes 

predominam. no GRUPO 1 e os primários no GRUPO 2. Os pav~ 

lh5es 8 e 9 possuem situação distinta quanto i condição caE 

cerarla dos detentos, havendo no pavilhão 8 apenas reinci

dentes, e no pavilhão 9 apenas primários. 

4.2 INQUéRITO TUBERCULfNICO 

4.2 .1 Reati vidade TUhe"r"cülfn'i'ca" Segun"do" os PaVilhões : 

Na TABELA 9 estão os resultados do in

quérito tuberculínico de 5.202 detentos relativos ao 

GRUPO I, onde houve um total de 4.271 (82,1%) reato

res, sendo 3.769 (72,5%) reatores fortes e 502 (9,7%) 

reatores fracos, com menor porcentagem no total de rea 

tores nas pessoas- aloj adas no pavi lhão 9. 

A TABELA 10 mostra que entre 4.330 tes 

tes realizados no GRUPO 2 3.222 (74,4%) foram positi

vos, respectivamente 56,6% de reatores fortes e 17,8% 

de reatores fracos, sendo os resultados dos totais dos 

reatores para cada pavilhão relativamente mais baixos 

do que os do GRUPO 1. 

Estes resultados mostram a situação da 

difusão da infecção tuberculosa nos dois GRUPOS de pe~ 

soas no início da realização da pesquisa e corresponde 

à prevalência da infecção na população de análise. A 



TABELA 9,.., GRUPO 1~ REATIVIDADE TUBERCULfNICA SEGUNDO OS PAVILHOES. 

CDSP, ABRIL DE 1976. 

~ 
NÃO REATORES 

REATORES PAVILHÃO .. FRACOS FORTES TOTAL 
. N9% Wr % N9 % N9 

2 113 12,1 68 7,3 750 80,6 818 

5 69 9,7 50 7 , O 591 83,2 641 

8 121 9,9 114 9,3 991 80,8 1105 

9 628 26,9 270 11,6 1437 61,5 1707 

TOTAL 931 17,9 502 9, 7 3769 72,5 4271 
--

% N9 

87,9 931 

90,3 710 

90,1 1226 

73,1 2335 

82,1 5202 

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

~ 

V-l 



TABELA 10- GRUPO 2. REATIVIDADE TUBERCULINICA SEGUNDO OS PAVILHOES. 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ 
NÃO REATORES 

PAVILHÃO REATORES FRACOS FORtES 
N9 % N9 q. N9 % N9 o 

2 142 25,9 116 21,2 290 52,9 406 

5 75 17,8 64 15,2 283 67,1 347 

8 148 15,1 138 14,1 693 70,8 831 

9 743 31,2 453 19,0 1185 49,8 1638 

TOTAL 1108 25,6 771 17,8 2451 56,6 3222 

TOTAL 
% N9 

74,1 548 

82,2 422 

84,9 979 

68,8 2381 

74,4 4330 

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

.j::. 
.j::. 
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maior porcentagem de reatores nas pessoas do GRUPO 1 p~ 

de ser devida a maior difusão da infecção tuberculosa 

no próprio Estabelecimento, onde as mesmas vivem emam 

biente de grande promiscuidade, sem 20ntar com os reCur 

sos de um programa de controle da tuberculose. Para o 

GRUPO "2, com exceção dos reincidentis, a reatividade ~u 

berculinica inicial revela a situação epidemiológica do 

ambiente de procedência das respectivas pessoas. Vale 

destacar que para os dois GRUPOS houve menor porcenta

gem de reatores fortes e dos totais de reatoris, para 

as pessoas do pavilhão "9, o que pode ser explicado por 

ser um pavilhão destinado a detentos primários. A me

nor porcentagem de não reatores e reatores fracos no 

GRUPO I em relação aos do GRUPO 2, pode ser atribuída i 

maior porcentagem de reatores fortes resultantes de 

maior contacto com prováveis fontes de infecção exist"en 

tes no Estabelecimento. 

As TABELAS 11 e 12 condensam os dadoscon 

tidos no ANEXO 6 (TABELAS 1 e 2), mostrando a distribui 

ção da população segundo a reatividade tuberculínica p~ 

ra os diversos grupos etários. Houve uma tendência em 

ambos os GRUPOS, para a elevação das porcentagens dos 

totais de reatores de acordo com o aumento da idade, e 

em decorrência, a diminuição das porcentagens de nao 

reatores e reatores fracos. Esta constatação está de 

acordo com o que € observado na população geril, onde 

há tendência para aumento da porcentagem de reatores 



TABELA 11- GRUPO 1. REATIVIDADE TUBERCULfNICA SEGUNDO OS GRUPOS ETÁRIOS. 

CDSP, ABRIL, 1976. 

~ 
NÃO REATORES 

GRUPO REATOR FRACO FORTE TOTAL ETÁRIO 
(ANOS) N9 % N9 % N9 % N9 % 

15 a 19 159 27,4 68 11,7 353 60,9 421 72,6 

20 a 24 428 23,2 197 10,7 1224 66,2 1421 76,8 

25 a 29 207 16,4 132 10,5 ' 921 73,1 1053 83,6 

30 a 34 81 12,1 52 7 , 8 537 80,2 589 87,9 

35 a 39 26 6,8 27 7,1 328 86,1 355 93,2 

40 a 44 14 6,5 13 6,0 190 87,6 203 93.,5 

45 a 49 8 5,8 10 7,3 120 87,0 130 94,2 

50 a 54 3 5,5 1 1,8 51 92,8 52 94,5 

55 a 59 5 17,2 1 3,5 23 79,3 24 82,8 

60 e mais - - 1 4 ';4 22 95,7 23 100,0 

TOTAL 931 17,9 502 . 9, 7 3769 72,S 4271 82,1 
- - -------- ---- ._-

TOTAL 

N9 % 

580 100,0 

1849 100,0 

1260 100,0 

670 100,0 

381 100,0 

217· 100,0 

138 100,0 

55 100,0 

29 100,0 

23 100,0 

5202 100,0 

.::::. 
O") 



TABELA 12- GRUPO 2. REATIVIDADE TUBERCULINICA SEGUNDO OS GRUPOS ETÃRIOS. 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ 
NÃO REATORES 

, 
GRUPO REATOR 

FRACO FORTE TOTAL ETÃRIO 
(ANOS) NQ % NQ ~ NQ ~ j.,l9 

15 a 19 217 34,2 122 19,2, 296 46,6 418 
20 a 24 437 29,1 272 18,1 792 52,8 1064 
25 a 29 232 24,6 179 19,0 531- 56,4 710 
30 a 34 98 20,8 85 18,1 288 - 61,2 373 
35 a 39 47 14,0 48- 14,3_ 240 71,6 288 . '. 

40 a 44 30 16,0 26. 13,8- 132 70,2 158 
45 a 49 30 21,4 19 13,6 91 65,0 110 
50 a 54 7 13,0 9-: 16, 7. 38 70,4 47 
55 a 59 6 19,4 2 6,5' 23 74,2 25 
60 e mais 4 12,1 9 27,3. 20 60,6 29 

TOTAL 1108 25,6 771 17,8 2451 56,6 3222 

I]. 

65,8 

70,9 

75,4 

79,2 

86,0 
84,0 

78,6 

87,0 
80,6 

87,9 

74,4 

TOTAL 

/\TQ I]. 

635 100,0 
1501 100,0 

942 100,0 
471 100,0 
335 100,0 
188 100,0 

140 100,0 

54 100,0 
31 100,0 

33 100,0 

4330 100,0 

..,. 
-....J 
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com o decorrer da idade 11t , 18, 19, 58,68,79,98 exceçao 

feita para grupos de idos6s, em que a reatividade tuber 

culínica tende a decrescer naturalmente .llt, 19 

Comparando os resultados dos testes tu

berculínicos, houve maior porcentagem de reatores for

tes no GRUPO I em relação aos do GRUPO 2, nas respect,!. 

vas idad~s, indicando maior difusão da infecção tube~cu 

losa naquela Instituição do que nos ambientes de origem 

das pessoas que para lá foram encaminhadas. 

Para análise da reatividade .tuberculíni

ca segundo a cor, foram elaboradas as TABELAS 13. e 14 

cujos dados estão especificados por pavilhão no ANEXO 6 

(TABELAS 3 e 4). Houve para os totais nos dois GRUPOS 

porcentagens discFetamente maiores de reatores na popu

lação não branca. A taxa mais elevada de reatores no 

GRUPO 1 caracteriza o momento epidemiológico da popula

ção confinada na Instituição ã época da realização do 

teste, enquanto que a taxa de infecçã6 do GRUPO 2 (ex

cluídos os reincidentes) reflete a situação epidemioló· 

gica da população recém-admitida. 

Segundo a afirmação de MAGALDl lt1 os in

quéritos tubercu1ínicos realizados em diferentes co1eti 

vidades, nem sempre estudam a reatividade tuberculínica 

associada ã cor. Inquéritos efetuados em algumas cida 

des brasileiras salientam maior porcentagem de reatores 



TABELA 13- GRUPO 1. REATIVIDADE TUBERCUL!NICA SEG_UN.DO_ A COR. 

CDSP, ABRIL, 1976. 

~ 
NÃO REATORES 

COR REATORES FRACOS FORTES 
N9 % N9 ~ ~ N9 C}, 

BRANCA' 620 20,5 326 10,8 2075 68,7 

NAO BRANCA 311 14,3 176 8,1 1694 77,7 

TOTAL 931 17,9 502 9; 7 3769 72,5 

TOTAL 
N9 q. 

2401 79,5 

1870 85,7 

4271 82,1 

N9 

3021 

2181 

5202 

TOTAL 

C}, 

100,0 

100,0 

100,0 

.j::. 

\D 



TABELA 14- GRUPO 2. REATIVIDABE.~ TUBERCULrNICA SEGUNDO A COR. 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ NÃO REATORES 
REATOR FRACO FORTE TOTAL COR N9 % N9 % N9 9. 1I.T9 

BRANCA 602 29,0 438 21,1 1036 49,9 1474 

NÃO BRANCA· 506 22,5 333 14,8 14'15 62,8 1748 

TOTAL 1108 25,6 771 17,8 2451 56,6 3222 

9. 

71,0 

77,6 

74,4 

TOTAL 

1I.T9 9. 

2076 100,0 

2254 100,0 

4330 100,0 

U1 
o 
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fortes nos nao brancos. 5, 6. /fI, 5/f, 57. 95 Um inquéri to 

realizado em funcionários da Associação de Educadores 

da cidade de Nova York realizado por REICHMAN & O'DAy67. 6E 

mostrou porcentagem mais elevada de reatores em 

duos não brancos do que em brancos. Contudo, é 

indiví 

justo 

de lembrar, como afirma MAGALDI/fl, os maiores índices 

infecção entre os não brancos decorrem mais por influ~n 

cia de condições sócio-econômicas menos favoráveis do 

que propriamente pela variável cor. REICHMAN & OiDAy68 

correlacionando a infecção tuberculosa com idade, cor, 

raça e condição sócio-econômica emitem o mesmo parecer, 

ao constatarem que as pessoas de condições sócio~econô

micas mais baixas, apresentam níveis mais elevados de 

infecção tuberculosa. 

Embora a tuberculose no conceito dos Pe

ri tos da OMS 60, sej a considerada doença i,nfecta-contagio 

sa, os fatores eC9nômico-sociais influem 

na sua propagaçao. 

grandemente 

As TABELAS 15 e 16 correspondentes ao' 

ANEXO 6 (TABELAS 5 e 6), mostram a distribuição da po'pu 

lação segundo a reatividade tuberculínica e o estado 'ci 

vil. Nos totais de ambos os GRUPOS, houve maior porc'en 

tagem de reatores nos indivíduos não solteiros. 

A reatividade tuberculínica em relação i 

variável estado civil foi estudada para se tentar co~re 



TABELA 15- GRUPO 1. REATIVIDADE TUBERCULINICA SEGUNDO O ESTADO CIVIL. 

CDSP, ABRIL, 1976. 

~ 
NÃO REATORES 

REATOR ESTADO FRACO FORTE TOTAL CIVIL N9 % N9 % N9 % N9 % 

SOLTEIRO 752 19,5 403 10,5 2696 70,0 3099 80,5 

NÃO SOLTEIRO 179 13,2 99 7,3 1073 79,4 1172 86,8 

TOTAL 931 17,9 502 9, 7 3769 72,5 4271 82,1 

TOTAL 

N9 % 

3851 100,0 . 

1351 100,0 

5202 100,0 

VI 
N 



TABELA 16- GRUPO 2. REATIVIDADE TUBERCULINICA SEGUNDO O ESTADO CIVIL. 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ 
NÃO REATORES 

ESTADO REATOR FRACO FORTE TOTAL 
CIVIL NQ % N9 % N9 % NQ 

SOLTEIRO 790 26,9 514 17,5 1631 55,6 2145 

NÃO SOLTEIRO 318 22,8 257 18,4 820 58,8 1077 

TOTAL 1108 25,6 771 17,8 2451 56,6 3222 

% 

66,6 

77,2 

74,4 

TOTAL 
N9 % 

2935 100,0 

1395 100,0 

4330 100,0 

VI 
tN 
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lacionar o estado marital e o nível de infecção tubercu 

losa. 

Estudos efetuados por HORWITZ 32, na popu 

lação da capital e distritos rurais da Dinamar~a, duran 

te os anos de 1960 a 1968, mostram uma incid~ncia menor 

de tuberculose pulmonar entre os homens casados em to

das as idades. Os solteiros e viúvos apresentam uma "in 

cid~ncia duas v~zes maior, e no grupo dos homens diVor 

ciados a incid~ncia foi quatrD v~zes maior. 

"Em nossa pesquisa nao se conseguiu esta

belecer uma relação direta entre a infecção e estado ·ci 

vil, visto ser uma variivel bastante frigil para esta 

população, ·frente is informaç6es obtidis, ji que os ~a 

dos eram coletados por ocasião da aplicação do teste tu 

berculínico. 

Pela escolha de um grupo aleat6rio, ver i 

ficou-se que virios dos detentos informavam seu estado 

civil como solteiro, e na realidade viviam maritalmente 

e portanto as informações não refletem a situação real 

dos mesmos. 

Mesmo assim, tornar-se-ia difícil estabe 

lecer uma comparação entre os dados da CDSP e os da Di

namar~a, visto qtie, os primeiros se referem i incid~n

cia de infecção e os segundos i incid~ncia da doença. 
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4.2. 5 Re'át'ivida'de' Tlib'e'YcülÍ'n'ic'a' 'Se'gündo' 'a' 'Sitüáç'ãO' Car 

'c'e'Yária 

As TABELAS 17 e 18 relativas ao ANEXO 6 

(TABELAS 7 e 8) condensam os resultados do teste tub'er 

cu1ínico segundo a situaçãocarcer~ria dos detentos. 

A TABELA 17 relativa ao GRUPO 1 mostra o 

total de 82,1% de reatores e maior porcentagem nos rein 
-

cidentes (93,0%). Considerando apenas os reatores for 

tes, houve igualmente maior porcentagem entre os mesmos 

de 86,1% em relação aos prim~rios de 60,6%. 

A TABELA 18 relativa ao GRUPO 2 mostra o 

total de 14,4% de reatores e maior porcentagem entre os 

reincidentes - 86 ,6%. Entre os reatores fortes houve 

também maior porcentage'm, de 73,8% em relação ao primá-

rios, de 47,9% .. 

Nos dois GRUPOS houve maior porcentagem 

do total de reatores e reatores fortes e menor po~ce~ta 

gem de reatores fracos entre os reincidentes. A maior 

porcentagem de indivíduos reatores no GRUPO 1 (princi

palmente reatores fortes) em relação aos do GRUPO 2 po 

de ser devida às características próprias dos dois GRU

POS no momento da realização do teste tuberculínico. 

Em pesquisas realizadas em prisões KING 

& GEIS 37 estudaram as taxas de conversões tuberculí-

nicas verificadas em detentos de uma prisão em urna gra~ 



TABELA 17- GRUPO 1." REATIVIDADE TUBERCULINICA SEGUNDO A SITUAÇÃO CARCERÁRIA. 

CDSP, ABRIL, 1976. 

~ 
NÃO REATORES 

REATOR 
SITUAÇÃO FRACO FORTE TOTAL 
CARCERÁRIA N9 % N9 % N9 % N9 % 

PRIMÁRIA 761 27,3 336 12,1 1687 60,6 2023 72,7 

REINCIDENTE 170 7,1 166 6,9 2082 86,1 2248 93,0 

TOTAL 931 17,9 502 9,7 3769 72,5 4271 82,1 
--

TOTAL 

N9 

2784 

2418 

5202 

-, % 

100,0 

100,0 

100,0 

V1 
o' 



TABELA 18- GRUPO 2. REATIVIDADE TUBERCULINICA SEGUNDO A SITUAÇÃO CARCERÁRIA. 

CDSP, MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

~ 
NÃO REATORES 

REATOR FRACO FORTE TOTAL 
SITUAÇÃO 
CARCERÁRIA N9 % NQ % N9 % N9 % 

PRIMÁRIA 912 31,8 585 20,4 1375 47,9 1960 68,3 

REINCIDENTE 196 13,4 186 12,8 1.076 73,8 1262 86,6 

TOTAL 1108 25,6 771 17,8 2451 56,6 3222 74,4 

---- -- - --~ ....... ~._-~ .... _~_ ...• ~--_ ........ _._ ..•. ~--_ ... _.--_ ..... __ ... _---- _. __ ........ _--

TOTAL 

N9 % 

2872 100,0 

1458 100,0 

4330 100,0 

VI 
'-l 
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de cidade do Condado de Cook, Chicago, especificando que 

quando as pessoas ficam confinadas podem ocorrer eleva

das taxas de convers6es tuberculínicis, mostrando que o 

confinamento, promovendo intensivo contacto entre pes

soas, propicia a transmissão da tuberculos'e, principal

mente se as mesmas proveem de regiões onde a incidência 

da tuberculose € alta. 

STEAD86 comenta que existe uma clara ~vi 

dência da disseminação intramural da doen~a, quando corts 

tatou tuberculose clínica em detentos de uma prisão de 

Arkansis, USA, que ao ingressarem eram seguramente nao 

infectados. Evidenciou na ocasião, que a morbidade por 

tuberculose nas pris6es;estaduais € '6,5 vêzes maior que 

na população geril, STEAD8~ mostra ainda que a incidên

cia de infecção tuberculosa naquele local foi 10,0% maior 

nos detentos confinados do que entre os novos admitidos. 

ABELES et al.'l. estudando o comportamento 

da tuberculose em 1.517 detentos de 16 a 21 anos de uma 

prisão de Nova York, concluiram que as taxas de infecção 

tuberculosa encontradas 'são 3 vêzes maiores que as taxas 

de grupos da mesma idade encontradas no país, e que es

tes estabelecimentos são um reservat6rioda tuberculose. 

As populações de pessoas internadas em 

certos estabelecimentos hospitalares podem ser compara

das as das prisões, sob o ponto de vista do confinamento 

e da possibilidade de transmissão da doença. 
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KIMURA & TWITCHELL 36 mostraram que as t~ 

xas de prevalência de infecção tuberculosa em pessoas 

internadas em um hospital para doentes mentais no Esta

do de Maine, USA, é 3 vêzes maior que as taxas da popu

lação geral do país. 

WIJSMULLER & GOLDMAN 98 citam que a popu

lação consti tuída por pacientes com problemas mentais de 

um hospital na Virgínia, USA, é uma população de alto 

risco de adquirir tuberculose, e mostram que as taxas 

anuais de incidência de casos nestes grupos é 20 vezes 

maior que as taxas anuais de incidência do país. 

4.2. 6 Táxá "de "ConVers"ãú"Tub"erctilínica: 

A repetição do teste tubercu1ínico nos 

nao reator~s, foi feita para cada pavilhão, 180 dias 

após a primeira aplicação. Os dados obtidos possibili

taram fazer o cálculo das taxas de conversão tuberculí-

nica, onde: 

. TeT· = 
N~~ero de reatores ao reteste 
N~mero de não reatores do 1~ 
teste submetidos ao reteste 

x 100 

A TABELA 19 mostra os resultados do re-

teste tubercu1ínico do GRUPO 1 para cada pavilhão. Con 

siderando como conversão a reatividade tubercu1ínica > 

S mm, houve o total de 77,1\, com índice mais baixo pa-

ra o pavilhão S de 68,3\ e mais alto para o pavilhão 9 

de 79,0% de convers6es. Se forem consideradas como eon 



TABELA 19 - GRUPO 1. RESULTADO DO RETESTE TUBERCUL!NICO EM DETENTOS NÃO REATORES 

AO PRIMEIRO TESTE. CDSP. OUTUBRO DE 1976. 

~ 
NÃO REATORES 

REATORES FRACOS FORTES TOTAL 
PAVILHÃO N9 '% 'N9 % N9 'Q N9 % 'ó 

2 17 27,0 30 47,6 16 25,4 46 73,0 

5 13 31,7 15 35,6 13 31,7 28 68,3 

8 19 24,4 27 34,6 32 41,0 59 75 ,6 

9 80 21,0 106 27,8 195 51,2 301 79,0 

TOTAL 129 . 22,9 178 31,6 256 45,5 434 77,1 
-- - - -- -- - -_._- -- -

N9 

63 

41 

78 

381 

563 
-

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
- 0\ 

o 
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versoes, as reaçoes com diimetro~ > 10 mm houve o total 

de 45,5%, com índice mais baixo no pavilhio 2 (25,4%) e 

mais elevado para o pavilhio 9 (51,2%). 

A TABELA 20 mostra os resultados dos re

testes efetuados no GRUPO 2. Para a reatividade tuber 

culínica> 5 mm houve um total de 66,1%, com índice 

mais baixo para o pavilhio 5 de 56,7% e mais alto para 

o pavilhio 8 de 71,4%. 

Para as reaçoescom diimetros > 10 mm, 

houve o total de 46,3%, com índices mais baixos nos pa 

vilh6es 2 e 5 (40,0%) e mais alto no pavilhio 9 (47,5%). 

As diferenças percentuais observadas nos 

dois GRUPOS podem ser explicadas .pelascBracterísticas 

próprias da populaçio de análise de cada GRUPO, pelas 

condições específicas de carceragem de cada pavilhio e 

o pequeno número de retestes efetuados nos pavilhões 

2,5 e 8. 

Vale destacir, que o reteste tuberculíni 

co nio pôde ser feito'no total de detentos nio reato

re's', em razio da aceleraçio ~as resoluções dos seus p'r~ 

cessos jurídicos. De 931 pessoas do GRUPO 1 foram fei 

tos retestes em 563 (60,5%) e de 1.108 do GRUPO 2 foram 

feitos retestes em 475 (42,9%). No pavilhio 9 foram 

realizados o maior número de retestes - 768 (74,0%). 

Considerando corno conversa0 as reaçoes 



TABELA 20 - GRUPO 2. RESULTADO DO RETESTE TUBERCULINICO EM DETENTOS NÃO REATORES 

AO PRIMEIRO TESTE. CDSP. NOVEMBRO DE 1976 A OUTUBRO DE 1977. 

~ 
NÃO REATORES 

REATORES FRACOS FORTES TOTAL 
PAVILHÃO N9 % N9 % N9 % N9 li, N9 o 

, 

2 11 36,7 7 23,3 12 40,0 19 63,3 30 

5 13 43,3 5 16,7 12 40,0 17 56,7 40 

8 8 28 ,6 8 28,6 12 42,9 20 71,4 28 

9 129 33,3 74 19,1 184 47,5 258 66,7 387 

TOTAL 161 33,9 94 19,8 220 46,3 314 66,1 475 
.. 

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

o
N 
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com diâmetrO ~ 10 mm, as pox:centagens totais de conver

ç5es mantiveram-se praticamente inalteradas nos dois 

GRUPOS e particularmente no pavilhão 9, mesmo com are 

tirada de fontes bacilíferas. 

O que chama a atenção nos dois GRUPOS 
... 
e 

a elevada porcentagem de conversões tuberculínicas veri 

f"icadas no período de observação, que poderiam ser devi 

das às seguintes causas: 

- falhas na seleção de nao reatores no 
teste inicial; 

- efeito booster; 

- existência de fontes de infecção no Es 
tabelecimento. 

A seleção de nao reatores foi feita por 

técnicos devidamente preparados que realizaram os tes

tes tuberculínicas segundo os padrões recomendados pela 

DNPS 20 relativos ao antígeno, aplicação e leitura do 

teste. 

Embora ocorressem algumas tendências nas 

interpretações das reaç5es dos testes tuberculínicb~ as 

mesmas estiveram dentro dos padrões de concordânciaes 

tabelecidos.7, 73, 74, 75 

Podem ocorrer igualmente falsos negati-

vos em pessoas que se apresentam infectados recentemen 

te e que se encontram na fase pré-alérgica por ocasião 

da realização do teste. 
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Respostas negativas podem ocorrer ainda 

ocasionadas por condições bio16gicas individuais que in 

terferem na resposta imuno16gita, principalmente condi 

çoes que induzem ã anergia (supressão da hipersensibili 

dade retardada, infecção, vacinação por vírus vivo, do

ença neoplásica, sarcoidos'e, terapia por imunossupres's~ 

res) e declínio da sensibilidade com a idade 67
, que nao 

puderam ser apurados nas condições da presente pesquisa. 

Deve ser ressaltado que os testestuber

culínicos foram aplicados e lidos antes da administra

ção de qualquer vacina e cerca de gO,O% da população de 

análise têm menos de SO anos. 

o efeito nbOoh~e~n ou fen5meno nbOOh~n 

foi estadudado e ci tado por uma série' de pesquisadores 21
, 

22,24.25, 29, 30, 34, 36, 41,43,49,51,52, 80, 85,93,96,99 

mostrando que na ausência de nova infecção, quando um 

teste tuberculínico é repetido, poderá ocorrer nesta Se 

gunda aplicação uma reaçao positiva nas pessoas ante-

riormente não reatoris, ou uma reaçao de diimetro maior 

nas pessoas anteriormente reatoras. 

o estímulo do primeiro teste ,tuberculí

co, acionaria uma reação de "memória" 21" 25, em pessoas 

com declínio da sensibilidade ã antígenos homólogos e 

heter6logosBo ) e então,o segundo teste aplicado após 1 

semana9 3, 1 mes, 2 meses, 12 meses ou 18 meses 25
• 49 de

tetaria ou aumentaria a reação .21, BQ, B5 
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o efeito boo~~e4 portanto pode ocorrer em 

pessoas que no passado tenham sido infectadas pelo 

M. ~tlbeJr..ctlR..o~..t~, M. bov..t~ ou alguma micobactéria atípi 

ca 65, 93, 96 sendo mais evidente naquelas pessoas com I'ea 

ções intermediárias de 8 a 13 mm ao PPD-l UT. 49 

o efeito boo~.te4 tem sido muito pouco p'e~ 

quisado em populações presidiárias. embora ele seja es'tu 

dado e demonstrado por várias v~zes na populaçio, gera1 24
, 

29, 34, 49, 51 , em crianças vacinadas" 3, em instituições 

destinadas a doentes mentais 21
, e ainda em estudantes de 

medicina e enfermagem. 6Q, 61 

Quantitativamente, qual teria sido a in

flu~ncia deste fen6meno nas conversões verificadas na 

CDSP principalmente naquele grupo específico de pesso~s, 

vivendo sob aquelas condições? 

STEAD65 encontrou efeito boo~~e4 numa 

frequ~ncia de '7,0% do total em 24 detentos, 11 dos quais 

com teste prévio totalmente negativos e em 13 .cujo teste 

inicial media de 10 a 12 mm. 

Embora nao sejam grupos comparáveis, o 

efeito boo~~e4 foi verificado por GLASSROTH & THOMPSON29 

em '3,6% de pesso~s, numa pesquisa realizada na Georgia, 

sendo que este efeito foi três (3) v~zes maior em pes

soas com idade igualou maior de 3S anos, do que em pes-

soas com menos de 3S anos. Menos da metade de indiví-

duos com reações intermediárias mostram aumento da I'ea 
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ção na repetição do teste.~9 Crianças" vacinadas e com 

declínio da alergia tuberculosa causada pela vacina, au 

mentam os diâmetros médios em6,6 e "8,Z mm quando retes 

tados mais de uma vêz .~3 Das pessoas que reagi ram nos 

dois testes,EDWARDS & SMITH2~ notaram que em 87,0% hou 

ve uma diferença de menos de 6 mm entre um teste e ou

tio, e somente em "Z,5% dos testes as reações diferiram 

de 10 mm e mais e em 10.0% dos testes as reações dife"ri 

ram até o limite de 10 mm. 

COMSTOCK 21 cita a pesquisa de FEREBEE et 

colo realizada em instituições mentais, visando a tria 

gem para um programa de quimioprofilaxia, onde foi veri 

ficado que 16.0% a Z5,0%das pessoas com O a 7 mm no 

teste inicial mostraram conversões com diâmetros de 8 mn 

e mais no reteste. 

SMITH & JOHNSTO~o ci tam o trabalho de 

FEREBEE et" col., em que a extensão do efei to boo.6.te..!l. va 

ria com a idade de 9,0% naqueles de ZO anos e no m5ximo 

de 30,0% nos de 55 anos de idade. 

WOOD 99 e GLASSROTH & THOMPSON 29 preconi

zam que, uma mudança de mais de 6 mm em endurações me"no 

res ou maiores de 10 mm deve ser observada para identi

fi cação de convertores. o que é recomendado pe la American 

Thoracic Society (ATS). 

FRIMODT-M0LLER28 estabelece que as pes-

soas recentemente infectadas, são as que têm no teste 
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tuberculínico inicial uma reatividade de diâmetro entre 

o a 4 mm~, no segundo teste, reaçoes com diâmetros 

iguais ou superiores a 10 mm. 

o reteste foi realizado apenas em pes-

soas nao reatoras, das quais cerca de 87% com diâmetros 

de induração de O a 1 mm. Se forem consideradas como 

conversões as reações de diâmetros ~ 10 mm, houve nos 

dois GRUPOS porcentagens bastante elevadas de conversão 

(45,5% e 46,3%). 

Taxas elevadas de conversoes tuberculíni 

cas também foram observadas por KING & GEIS 37 que enc'on 
" -

traram em uma prisão do Condado de Cook nos Estados Uni 

dos, uma taxa de conversão de 71,0% em detentos nao rea 

tores após 3 meses de convivência com uma fonte conhe"ci 

da, taxa calculada apenas para os indivíduos que convi

veram diretamente com a fonte de contigio. STEAD 86 en

controu em uma prisão de Arkansas nos Estados Unidos, 

uma conversão de 40,0% em detentos que ingressaram em 

1973 e foram retestados em 1977, embora esta conversa0 

seja menor quando medida anualmente. 

Relativamente i existência de. fontes de 

infecção no Estabelecimenfo, responsáveis pelas conver 

ções tuberculínicas encontradas, foram descobertos 43 

casos de tuberculose no período da realização do inqué

rito tuberculínico (testes e retestes), de abril de 

1976 a outubro de 1977. Outros 28 casos foram deteta-

dos nos seis meses seguintes e mais 34 casos nos 

meses subsequentes. 

seis 
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Outro aspecto, a ser considerado é se a 

população de detentos estaria sujeita ã infecção por mi 

cobact6rias atípicas. 

Pesquisas realizadas em todo terri.tório 

nacional t6m sugerido a presença das mesm~s, ... responsa-

veis por reaç6es tuberculínicas frac~s, tanto em adul-

tos 12
, como em crianças na idade pré-escolar e esco-

Dados obtidos de exames bacteriol~gicos 

relatam a presença de micobact6rias atípicas em indiví-

duos normais 26. e em casos clínicos 9, 10, 42 cuja incidên 

cia não ultrapassa a "Z,al, sendo esta taxa um pouco 

maior nas regi6es do Norte e Nordeste do País. 

ARANTES et colo ,12 realizando testestube!. 

culínicos em pess<>as de todas as idades, de uma popula

ção residente em Ribeirão Preto, S.P., sugeriram a eXi~ 

t6ncia de infecç6es por micobactérias atípic~s, mostran 

do que o risco de contraí-las não tem variado, nao co"ns 

tituindo assim problema de saúde pública. 

Frente ao grande numero de fontes bacilí 

feras encontrad~s, as condições em que. vivem os deten-

tos em ambiente de grande promiscuidade que facilitam 

a maior difusão da infecção tuberculosa e a ausência de 

um programa espe~ífico de controle da doença na Estabe

lecimento, as convers6es constatadas teriam sido causa-

das por infecç6es específicas. 
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4.2. 7 Ta'xaMe'ns'al 'e' Anüal 'de Tnc'idê'n'ci'a 'de Tnfecçao Tu 

he'rcülos a : 

As taxas mensal e anual de incidência de 

infecção tuberculosa foram calculadas de acordo com o 

número de conversões tuberculínicas ocorridas durante o 

tempo de observação, em relação ao número de detentos 

nao reatores iniciais submetidos ao reteste. Oscãlcu-

los das taxas anuais foram estimadas a partir das taxas 

mensais. 

A TABELA 21 mostra as taxas mensais e 

anuais de incidência de infecção tuberculosa das pes-

soas do GRUPO 1, segundo os pavilhões. Considerando os 

valores com diâmetros' > 5 mm houve no total de todos os 

pavilhões uma taxa mensal de infecção de 20,9%, sendo 

tal taxa maior no pavilhão 9 (21,8%) e menor no pavi-

lhão 5 (17,3%). Estabelecendo os valores com diâmetros 

> 10 mm houve no total de todos os pavilhões uma taxa 

mensal de infecção de '9,8%, sendo maior no pavilhão 9 

(11,5%) e menor no pavilhão 2 (4,8%). Com relação as 

taxas anuais de infecção, considerando-se os valores 

com diâmetrO> Snim, temos 9'4,0%' para todos os pavi-

lhõ~s, havendo uma distribuição relativamente uniforme 

destas taxas em todos os pavilhões. Para valores com 

diâmetro~ ~ 10 fim, houve no total uma taxa anual de 

71,0%, sendo maior no pavilhão 9 com 76,8% e menor no 

pavilhão 2 com 44,9%. 

A TABELA 22, mostra as taxas mensais e 



TABELA 21 - GRUPO 1. INCIDENCIA MENSAL E ANUAL DE INFECÇÃO (%) TUBERCULOSA SEGUNDO 

OS PAVILHOES. CDSP. ABRIL DE 1976. SÃO PAULO. 

~ 
MENSAL ANUAL 

INFECÇÃO 
. PAVILHÃO > 5mm > 10mm > 5mm > 10mm - - - -

2 19,2 4,8 92,2 44,9 

5 17,3 6,3 89,7 54,1 

8 20,3 8,6 93,4 66,0 

9 21,8 J:l,5 94,7 76,8 

TOTAL 20,9 9,8 94,0 71,0 

. 

'I 
o 



TABELA 22 - GRUPO 2. INCIDENCIA MENSAL E ANUAL DE INFECÇÃO (%) TUBERCULOSA SEGUNDO 

OS PAVILHOES. CDSP. MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. SÃO PAULO. 

~ 
MENSAL ANUAL 

INFECÇÃO 
PAVILHÃO > 5mm > 10mm > 5mm > 10mm - - - -

2 15,4 8,3 86,6 64,8 

5 13,2 8,3 81,6 64,8 

8 18,5 9,1 91,4 67,8 

9 16,7 10,4 88,8 73,2 

TOTAL 16,5 10,0 88,4 71,9 
_ ... _---- -~.~. 

---.] 

I-' 
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anuais de infecção tuberculosa das pessoas do GRUPO 2, 

segundo o pavilhão. Considerando os valores de diâme

tro > 5 mm, houve no total de todos os pavilhões uma ta 

xa mensal de 16,5'%, sendo mais aI ta no pavilhão 8 (18,5%) 

e mais baixa no pavilhão 5 (13,2%). Para valores com 

diâmetros> 10 mm houve o total de 10,0% de taxa mensal 

de infecção para todos os pavilhõ~s, sendo a mais alta 

(10,4%) para o pavilhão 9, e '8,3% para os pavilhões 2 e 

5 • 

A taxa anual de infecção para todos os 

pavi lhõ~s, para diâmet ros ~ 5 mm é de 88,4'%, tendo para 

os diversos pavilhõ~s, taxas anuais pr6ximas a este va

lor. Para diâmetros> 10 nim, a taxa anual de incidên-

cia de infecção para todos os pavilhões é de 71,9%, ~e~ 

do mais elevada no pavilhão 9 (13,2%) e um pouco meno-

res nos demais pavilhões. 

Os cilculosdas taxas mensais de infec-

çao foram baseados nos estudos de NYBOE & CHRISTENSEN 59 

que estabelecem a seguinte relação, e cujaf6rmula pode 

ser assim enunciada: 

onde: 

TMI' = X 100 
NR x t 

TMI,' = Taxa mens aI de infecção 

CO = Nfimero de conversões ocorridas du
rante o período de observação 

NR = Número de não reatores no início 
da pesquisa 

t = período de observação (em meses) . 
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NYBOE & CHRISTENSEN 59 estabelecem um aju~ 

tamento no período de observaçio que & baseado no segúin 

te argumento: o tempo relativo às pessoas nio infectadas 

& exato, enquanto que o dos infectados & diversificado 

em virtúde das infecções poderem ocorrer durante todo o 

período de observaçio. Como as ocasiões em que estes 

eventos (as infecções) ocorrem sio desconhecidas, deve-

se assumir que os mesmos sio distribuídos uniformemente 

durante o tempo de observação, e subtrair a metade do 

tempo de observação das pessoas infectadas. 

A es~olha da metodologia de cilculoda ~a 

xa mensal de incidência de infecçio tuberculosa pelom& 

todo sugerido por NYBOE &CHRISTENSEN 59 foi feita em vir 

tude da mesma ser complementada pelo cálculo das taxas 

anuais de incidência de infecçio, cujo m&todo & forneci-

do pelos própriosautore's, baseado nafórnIula assim eIiun 

ciada: 

onde: 

TAl = I - ( I - TMI )12 

, TAl, = Taxa anual de incidência de infec
ção tuberculosa 

TMI = Taxa mensal de incidência de infec 
çio tuberculosa. 

Os resultados baseados na metodologia em 

pregada por NYBOE & CHRISTENSEN 59 concordam com os da me 

todologia proposta por RUFFINO NETTO 71 no cálculo da ta-
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xas mensais de infecção tuberculoia, desde que seja uti

lizada a unidade de tempo em meses de observação.* 
• 

As "taxas anuais de infecção calculadasnes 

ta pesquiia, sao pr6ximasdas taxas estimadas pela meto

dologia propos ta por STYBLO 90 para cálculo de taxas anuais. 

As taxas de incid~ncia de infecçãotuber

culosa podem ser calculadas por m€todos indi~et6s, ou s~ 

ja, atrav€s das taxas de preval~ncia de infecção, em gru 

pos de idade específicos, ou diretamente atrav€s de re

sultados de testes tuberculínicos iepetidos ap6s um de

terminado intervalo de tempo .52, 91 

LOTTE et. col. 40 estimam a incid~ncia anual 

de infecção atrav€s d~ conhecimento da preval~ncia da "in 

fecção tuberculosa e da idade dos grupos etários estuda 

dos. 

STYBLO et col. 90 tamb€m calculam a incid~n 

cia de infecção a partir dedados de preval~ncia, apesar 

deste m€todo corrigir as subestimativas do m€todo citado 

por LOTTE et col ~ 4 o 

Em nosso meio RUFFINO NETTO & ARANTES. 72 

estimando o coeficiente anual de infecção tuberculosa em 

pessoas de todas as idades que demandaram a um centro de 

safide da cidade de Ribeirão Preto, SP, obtiveram valo-

res que variaram de 0,66% a 1,85% com um coeficiente 

anual para todas as idades deI ,02%. MAGALDI 41
, reaIizan 

* "In6o~maç~o pe~~oal do P~o6e~~o; ANTONIO RUFFINO NETTO. 
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do inquérito tuberculínico em escolares de primeira se

rie primiria de zonas urbanas de Botucatu, Conch~s, sio 

Manoel e Avaié, todas localizadas no Estado de Sio Pau 

lo, encontrou índices de incidência que variaram entre 

0,14% e 1,61%. CARANDINA17
, estudando populaçio esco

lar das primeiras séries do primeiro grau na zona urba 

na de Botucatu (S.P.), encontrou variaçio do risco anual 

de infecçio de '0,13% a 1,.25%, utilizando metodologias 

preconizadas por LOTTE ef co1. ItO
, S1YBLO et col~o e RUFFINO 

NETTO. 71 

MORAES 1t7, estudando o risco de infecção 

tuberculosa ~ partir de levantamentos tuberculfnicos 

realizados pelo Departamento de Epidemiologia (Área de 

Tisio10gia) da Faculdade de Safide Pfiblica da USP, em 

alunos do primeiro ano primirio de escolas oficiais do 

Município de são Paulo, encontrou valores para o ano de 

1971 de 1,2688% cQnsiderando limite de infecção uma en 

duraçi6 ~ 5 mm e 0,8979% para o limite de infecçi6 ~ 10 

ram. 

Dados relativos as taxas de incidência de 

infecçio tuberculosa em prisões, nio sio referidos nas 

bibliografias consultadas, sendo relatadas apenas taxas 

de prevalência de infecçio 1, 37, Bit e taxas de conver

sões tuberculínicas. 37, B6 

As taxas mensais e anuais de incidência 

de infccçio tuberculosa encontradas na CDSP sio bastan

te elevadas quando comparadas ~s taxas citadas anterior 
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mente e is obtidas de virias fontes de informação por 

STYBLO & SUTHERLAND 89 que descrevem taxas anuais de in-

cid~ncia de infecçio tuberculosa para países de baixa 

preval~ncia, que variam entre "O,lg%,0,38% e 0,75%, e 

de países de alta preval~ncia que oscilam entre 

3,0% e "6,0% na população geral. 

"I ,5% , 

Alguns aspectos no entanto, devem ser 

lembrados, com respeito as elevadas taxas mensais e 

anuais de incid~ncia de infecção, já que as mesmas fo-

ram estimadas baseadas no número de conversões ocorri-

das durante o período de observação. 

o primeiro aspecto € que estas taxas "di 

zem respeito somente à população não reatora e nao ato 

da população carceriria, que seria infectada ou reinfec 

tada no período de observação, do que se deduz que tais 

estimativas podeiiam não refletir as taxas mensais e 

anuais 'a que estaria suj eira toda a população do Estabe 

lecimento. 

Outro aspecto diz respeito ao pequeno nú 

mero de pessoas retestadas nos pavilhões '2, 5 e 8 (exce 

çio feita ao pavilhão 9) das quais as estimativas de "in 

cid~ncia anuais de infecção poderiam estar sujeitas 

grandes variações. 59 

... 
a 

Com relação as delimitações de infecção 

e não infecção, as taxas mensais e anuais talvez tives-

sem maior fidedignidade quando consideradas reações de 
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diâmetros ~ lOmm o que reforçaria a idéia de que somen 

te u~ grande aumento da alergia deve ser considerado ~o 

mo evidência de uma nova infecção.28 , S2 

o último aspecto diz respeito aos casos 

de tuberculose encontrados na CDSP, cuja incidência -" me 

dia levando em conta apenas os anos de 1977, 1978 e 

1979 é de mais de 1.000/100.000 pessois, taxa bastante 

elevada quando comparada às taxas de incidência de ca

sos encontradas na população geral39
, .92 mostrando que 

a população da CDSP é uma população com características 

especiais no tocante à tuberculo~e, e sujeita a um alto 

risco de infecção tuberculosa. 

4.3 INQU~RITO BACTERIOLÓGICO: 

. 
A TABELA 23 mostra o número de sintomáti-

cos respiratórios e a porcentagem de casos de tuberculose de 

tetados na CDSP segundo o mês e o ano, em toda a população de 

análi~e, no período de abril de 1976 a março de 1980. 

Na análise da TABELA sobressai o 
.... 

numero 

elevado de sintomáticos respiratórios (360) e a baixa porcen 

tagem de casos (0,6%) no mês de abril de 1976. Este fato po 

de ser devido à conduta inicial de realizar o inquérito bacte 

riológico nos detentos que referiam sintomas respiratórios, 

segundo o critério clínico inicialmente adotado (tosse, expec 

toração, dor torácica, febre, perda de pêso e hemoptise). 



TADELA 23 - ~INTll~IÁTlCOS RESI'I RATOlnOS E rOHct:N'I'!\r.E~1 DE CASOS Dl: 'I'UUEHCUI.OSE, SE(;UNlJO O ~1r:S 

E ANO, CDSI' , 1976-1980, 

! ~ 1\/76 ' 1977 .l!J 78 197!J 1980 TOTAL 
SII\1' , 

CASOS SINT CASOS 
I 

SINT CASOS SINT CASOS SINT CASOS SINT CASOS SlNT CASOS 

~II:S 
1'9 \ 

I 
N9 \ N9 \ ' N9 \ N9 \ N9 \ 

, , 
J,;~:tl RO - - 100 9,0 85 5,9 43 11,6 47 12,8 275 9,1 

HVEREIRO - - 14 O 36 5,6 40 5,0 2é 3,8 llb 5,; 

, . 
~!,\I{ÇQ - - 70 5,' . 70 10,0 &3 22,2' 21 14,3 224 12,5 

ARRIL 360 0,6 65 9,2 b4 6,3 35 11,4 - - 524 3,1 

IL-\IO 43 4,2 52 3,8 82 11,0 ' 28 14,3 - - 210 8,1 

JUSIIO 77 2,6 57 7,0 70 J 2,9 H3 7.,2 - - 287 7,3 

JULHO 26 7,7 70 7,1 45 11,1 16 31,3 - - 157 10,8 

-" 
ACCST(} 43 9,3 73 8,2 62 6,5 29 3,4 ..: - 207 ' 7.2 

':iF.TE~IlIRO 47 4,3 \/8 5,1 33 -j 52 5,8 - - 230 4,3 

OUTUbRO 47 4,3 80 2,5 55 12,7 - - - - 182 6,0 

1'i0Vr:WJRO 84 7,1 56 12,5 35 11,4 - - - - 175 9,7 

D~ZEMUR(} 80 5,0 b3 4,8 24 20,8 37 H,l - - 204 7,4 

T O T A L SiZ 3,2 798 6,6 b61 '9,2 426 10,8 94 10,6 27n 7,1 

-

-...J 
00 
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A conduta inicial foi a da realização de 

busca ativa de sintomiticos respirat6rios por meio de entre-

vistas (ANEXO 5) durante a aplicação do primeiro teste tuber 

culínico. Esta orientação foi seguida apenas durante as 4 

semanas iniciais do inquérito por ter sido verificado que 

muitas pessoas embora tivessem compreendido o teor das per-

guntas formuladis, manifestavam sintomas que na realidade 

não existiim~ falseando os resultados' esperados. Assim, na 

primeira semana foram selecionados 70 pessoas para exames 

de escario, sendo todos negativos i baciloscopia; na segunda 

foram atendidas 80 pessois, também negativas; na terceira s~ 

mana outras 80 pessois, com um (1) caso positivo; e na quar-

ta semaria, 90 pessoas examinadas com um (1) caso positivo. 

Fazendo uma revisão com a equipe de trabalho, foi aventada 

a hip6tese de alguma anormalidade na realização do exame, 

visto que, segundo a experiência feita por SENTIES etco.l. 78 

na irea piloto de puebla, no Méxi~o, o percentual de casos 

de tuberculose entre sintomiticos respirat6rios examinados 

esteve entre '2,1% e 22,2%. Pesquisas efetuadas em oito 
.. 

pa~ 

ses da América do Sul e Centrar 4 (incluindo o Brasil), mos-

tram que a prevalência de tuberculose entre as pessoas maio

res de 15 anos com sintomas respirai6riris, esteve entre 1,3% 

e 10,0%, quando estas consultavam pela primeira vêz as Unida 

des de Saúde. 

No total de 360 sintomiticos examinados 

houve apenas dois (2) casos positivos dando a porcentagem de 

0,6%. As proviveis causas de insucesso poderiam estar rela 

cionadas i realização do exame (falha técnica), ao material 

fornecido, ou ao sistema de colheita do mesmo. Foram revisa 
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das todas as lâminas e excluída a hipótese de falha técnica. 

Quanto ã qualidade do material, foi verificado que a maio-

rla das amos~ras continha apenas saliva, o que justificaria 

por si mesma o resultado encontrado. Este fato foi confir-

mado posteriormente pela total negatividade dos exames -a 

cultura. Em relaçio a colheita do material para exame e in 

dagaçio quanto ã sintomatologia, foi verificado que os de

tentos frequentemente simulavam sintomas para obter mais 

atençio por parte do serviço médico local. 

Por esta razao foi adotada uma nova sis 

temática para a pesquisa de casos, baseada em atividades 

mi.stas simultâneas. 

Um total de 2.791 detentos (TABELA 23) 

com sintomatologia respirat6ria, realizou exame de escarro, 

tendo havido 7,1% de positividade, ou seja 198 casos bacte-

tiologicamente confirmados. 

Quarito às porcentagens totais de casos 

encontrados entre os sintomáticos examinados durante os 4 

anos, a referente ao ano de 1976 foi a mais baixa (3,2%) , 

embora tenha havido nesse ano taxas mais altas de 7,7% e 

9,3% referentes aos meses de julho e agosto. Excluindo os 

dados do m~s de abril, pelas raz6es anteriormente expostas, 

houve para o mesmo ano 452 sintomáticos e 5,3% de positivi.. 

dade, porcentagem ainda inferior à dos demais anos. Compa-

rando os totais, as porcentagens dos diferentes anos estuda 

dos, apresentam uma tendência crescente respectivamente de 

3,2% (5,3%),6,6%,9,2%, 10,8% e 10,6% para os anos de 
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1976, 1977, 1978, 1979 e 1980. Este fato poderia estar rela 

cionado a duas causas fundamentais: 

- agravamento da situação epidemiológica da tuberculo
se na Instituição; 

- aprimoramento do sistema de busca de casos pela bac 
teriologia. 

Embora tenha havido a preocupaçao cons-

tante no aprimoramento do sistema de busca de casos durante 

os anos da pesquisa, não pode ser excluída a hipótese do agra 

vamento da situação da tuberculose naquela Instituição em 

função da admissão de maior número de pessoas doentes, ou 

ainda do ingresso de algumas pessoas já doentes e outras que 

teriam adoecido na própria CDSP. 

Por motivos administrativos internos, no 

ano de 1979, houve interrupção do inqu€rito bacteriológico 

nos meses de outubro e novembro~ 

Vista no conjunto, a TABELA 23 parece 

nao mostrar nenhuma influência sazonal quanto ao número de 

casos de tuberculose encontrados. Levando em consideração 

apenas as porcentagens totais, os meses de maior incidência 

foram os de março e julho, que tiveram igualmente maior inci 

dência no ano de 1979, sem contudo apresentar homogeneidade 

de resultados nos demais anos. 

A FIGURA 2 ilustra a distribuição de ca 

sos de tuberculose detetados entre os sintomáticos respirat.§: 

rios, segundo o mês e o ãrio, mostrando a inexistência de uma 
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FIGURA 2 - CASOS DE TUBERCULOSE (%) DETETADOS, SEGUNDO 
ME S E ANO. C DS P • 19 76 - 19 8 O • 
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tend6ncia sazonal por mes6s, nos anos estudados, e portanto 

uma tend6ncia mais eventual dos casos detetados. 

Os resultados da baciloscopia sao apre

sentados de acordo com as normas estabelecidas pela OMS/OPS 

62, 63 e a DNPS "5 segundo a presença ou aus6ncia de bacilos 

encontrados no material fornecido por detentos sintomáticos 

respiratórios: 

( -) Aus6ncia de bacilos álcool-ácido resistentes em 
cem campos microscópicos observados; 

( +) Menos de um bacilo álcool-ácido resistente por 
campo, em cem campos observados; 

(++) Um a dez bacilos álcool-ácido resistentes por 
camp·o, em cinquenta campos observados; 

(+++ ) Mais de dez bacilos álcool-ácido resistentes por 
campo, em vinte campos observados. 

A baciloscopia tem valor qualitativo e 

quantitativo para o diagnóstico e controle da sequ6ncia do 

tratamento da tuberculose pulmonar. Sua utilização será ba 

sicamente empregada em quatro circunstâncias: 

- na descoberta de casos; 

- na indicação terap6utica; 

- no controle da eficácia do esquema terap6utico pres
crito; 

- no controle de cura e decisão de alta. 

A TABELA 24 mostra os resultados dos exa 

mes microscópicos de casos confirmados de tuberculose pulmo 

nar descobertos durante os anos de 1976 a 1980. 
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TABELA 24 - RESULTADOS DE BACILOSCOPIA DE CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE PULMONAR 

SEGUNDO O ANO. CDSP, 1976-1980 .. 

I 
-

ANO 1976 1977 1978 1979 1980 

T O T A L 
BACIL. N9 % N9 % N9 % N9 % NQ % NQ ~ o 

-
-

(-) 5 19,2 10 18,9 18 29,5 10 .21,3 1 9,1 44 22,2 

(+) 5 19,2 11 20,8 17 27,9 11 23,4 3 27,3 47 23,7 

(++) 16 51,5 16 30,2 15 24,6 11 23,4 1 9,1 59 29,8 

(+++) - - 16 30,2 11 18,0 15 31,9 6 54,5 48 24,2 

T O T A L 26 100,0 53 100,0 61 100,0 47 100,0 11 100,0 198 100,0 

00 
.::::. 
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Verificando os resultados dos totais, hi 

uma distribuição relativamente homogênea das porcentagens en 

contradas de acordo com a classificação do exame baciloscóp! 

co. Estudada por ano, a tabela mostra que em 1976 não houve 

nenhum caso com (+++) e elevada porcentagem de 51,5% de ca

sos (++). No ano de 1977 houve predominância de casos com 

(++) e (+++), ambas com 30,2%. No ano de 1978 houve um dis

creto declínio das porcentagens de acordo com a distribuição 

quantitativa dos resultados dos exames. No ano de 1979 hou 

ve maior porcentagem de casos (+++). No ano de 1980, no 

qual foram realizados apenas 3 meses de inqu€rito, houve pr~ 

dominância: 54,5% com (+++). 

A TABELA 25 mostra os resultados do exa 

me bacteriológico (baci10scopia e cultura) de casos confirma 

dos de tuberculose pulmonar no Estabelecimento, onde a maio 

ria (76,3%) foram positivos i baciloscopia e cultura. Em 

apenas 3 casos (1,5%).a ~u1tura foi negativa com baci10sco

pia positiva. Este fato pode ser explicado pela presença de 

bacilos inviáveis no material examinado ou mesmo falha t€c-

nica durante o processo de descontaminação que antecede -a 

realização da cultura. o total de 44 casos (22,2%) negati-

vos i baciloscopia e positivos i cultura indica a necessida 

de da realização da cuitura neste tipo de Estabelecimento, 

p01S, caso a mesma não fosse efetuada, 44 casos deixariam de 

ser descobertos no momento da pesquisa. A confiabilidade da 

baciloscopia para busca de casos em estabelecimentos nas con 

dições da CDSP € no máximo de 77,8%. 

A distribuição percentual dos resultados 
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TABELA 25 - RESULTADOS DA BACILOSCOPIA E CULTURA DE CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCU 

LOSE PULMONAR SEGUNDO O ANO. CDSP, 1976-1980. 

ANO 1976 1977 1978 1979 1980 
. T O T A L 

EXAME N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 
I 

BAC+CULT+ 20 76,9 43 81,1 42- 68,9 36 76,6 10 90,9 151 76,3 

BAC+CULT- r 4,2 - - 1 1,6 1 2,1 -- - 3 1,5 

BAC-CULT+ 5 20,8 lO' 18,9 18 29,S 10" 21,3 1 9,1 44 22,2 

T O T A L 26 100,0 53 100,0 61 100,0 47 ' 100,0 lI. 100,0 198 100,0 

-- - - -- - ~ 00 
C\ 
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dos exames bacterio16gicos com (BAC+CULT+) e (BAC-CULT+) dos 

casos de tuberculose detetados durante a realização da pes-

quisa, é relativamente uniforme durante os anos de estudo, 

diferindo apenas no ano de 19&0, provavelmente em função do 

pequeno número de meses pesquisados. 

A necessidade da cultura para comp1emen 

tar o exame baci10sc6pico tem sido preconizada em nosso meio 

por SANTIAGO 76., ARANTEs 11
., NIER0 56 e NIERO*, que sugerem a 

implementação da cultura; quando possível nos 

que executam a rotina das unidades sanitirias. 

laborat6rios 

A TABELA 26 mostra a distribuição dos ca 

sos de tuberculose pulmonar descobertos segundo o ano e tem

po de perman~ncia do detento na CDSP. 

Do total de 198 casos que foi descoberto 

durante o tempo de dur.ação da pesquisa, 24 (12,1%) foram de 

tetados no primeiro mês de perman~ncia do detento na CDSP. 

Mais 13 casos (6,6%) foram encontrados entre o primeiro e 

terceiro mes~s, perfazendo o total de 37 casos (18,7%) e que 

podem dar origem a duas hip6teses: a primeira, de que as pe~ 

soas poderiam estar doentes ao ingressarem, com formas.de tu 

bercu10se incipiente, assintomitica ou que tivessem sintomas 

porem nao os declarando (atitude incomum neste tipo de popu

lação que tende mais a simular sintomas do que a omiti-los) 

e a segunda, de que parte delas teria adoecido na pr6pria 

CDSP e por isto não foram detetadas no ingresso. 

* NI ERO, R. et c.oL CompaJLação e.n-tAe. a. ba.cLeo.ó c.opia. e. a. C.uUWzi1 110 dia.g
nó.ótic.o da. tube.~c.ulo.óe. puimon~ 11 (1973-1977). 



TABELA 26 - CASOS DESCOBERTOS DE TUBERCULOSE PULMONAR SEGUNDO O ANO E O TEMPO 

DE PERMANENCIA NA CDSP. SÃO PAULO 1976-1980. 

ANOS 1976 1977 1978 1979 1980 

CASOS 
PERMA.NtNCIA N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 
(MESES) 

O I- 1 8 30,8 S 9,4 S 8,2 6 12,8 - -

11- 3 1 3,8 2 3,8 3 4,9 4 8,5 3 27,3 

31- 6 2 7 , 7 4 7,5 6 9,8 6 12,8 1 9,1 

6 ~ 12 2 7 , 7 11 20,8 6 9,8 2 4,3 3 27,3 

12 e mais 13 50,0 31 58,5 41 67 ,2 29 61,7 4 36,4 

T O T A L 26 100,0 S3 100,0 61 100,0 47 100,0 11 100,0 

T O T A L 

N9 % 

24 12,1 

13 6,6 

19 9,6 

24 12,1 

118 59,6 

198 100,0 
00 
00 
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Considerando a primeira hip6teie, o pro-

cesso de busca foi ineficaz para detetar 13 casos por oca-

sião do ingresio, correspondendo a 35,1% dos casos descober 

tos nos 3 primeiros meses. 

·De qualquer maneira, não Íoi possível 

chegar-se a alguma conclusão, porque dispunha-se na -epoca 

apenas do método bacterio16gico de deteção e não existia na 

Instituição aparelho radio16gi~0, que poderia dar mais subsí 

dios para a avaliação do processo de busca. 

Outros 43 casos (ll,7%) Íoram descober

tos entre 3 e 12 mes~s, e 118 (59,6%) ap6s esse período, 

com o total de 161 casos (8l,3i), indicando o elevado risco 

de adoecimento na Instituição. 

Os casos descobertos ap6s 12 meses, va-

riaram entre 12 e 84 ~eses, sendo 31. casos (l6,3%) de 12 a 

24 meses, 29 casos (24,6%) de 24 a 36 meses, 20 casos (17,0%) 

de 36 a 48 meses e 38 casos (32,2%) de 48 a 84 meses. 

A TABELA 27 mostra a distribuição dos ca 

sos de tuberculose pulmonar detetados segundo o ano e respec 

tivo pavilhão. 

Do total de 198 casos que Íoram descober 

tos durante o inquérito bacterio16gico e de acordo com o pa 

vilhão, 26 (13,1%) foram relativos ao pavilhão 2, outros S9 

(29,8%) ao pavilhão 5, mais 37 casos (18,7%) foram descober 

tos no pavilhão 8 e 76 casos (38,4%) no payi1hão 9. 



TABELA 27 - CASOS DESCOBERTOS DE TUBERCULOSE PULMONAR SEGUNDO O ANO E 

RESPECTIVO PAVILHÃO. CDSP. 1976-1980. SÃO PAULO. 

~, 

ANOS 1976 1977 1978 1979 1980 

CPSOS 
PAVILHÃO N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

, . ... 

. 
2 4 lS ,4 7 13,2 10 16,4 4 8,S 1 9,1 

5 6 23,1 20 37,7 17 27,9 . 12 25 ,5 4 36,4 

8 S 19,2 10 18,9 11 18,0 9 19,1 2 18,2 

9 11 42,3 16 30,2 23 37,7 22 46~8 4 36,4 

TOTAL 26 100,0 53 100,0 61 100,0 47 100, O 11 100,0 
.. 

---_._ .... _----~ .. _-_._ ...... __ ........ _ .. _-- .. - --- ~ -_ ... ~ ....... - ....... _-----_ ... -

T O T A L 

N9 % 

26 13,1 

S9 29,8 

37 18,7 

76 38,4 

198 100,0 
.- ~-

\.D 
o 
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No total de casos descobertos de acordo 

com o ario, 26 casos (13,1%) o foram durante o ano de 1976, 

mais 53 casos (26,8%) durante o ano de 1977, outros 61 ca

sos (30,8%) no ano de 1978, mais 47 casos foram descobertos 

no ano de 1979 e também 11 casos no ano de 1980. 

Os percentuais menores relativos aos 

anos de 1976 e 1980, talvez se expliquem pelo número de me

ses pesquisados: 9 meses no ano de 1976 e apenas 3 no ano 

de 1980. Outro aspecto relativo ao ano de 1976 seria devi

do ao início do processo de busca de casos. 

Considerando ao ano de 1977, 1978 e 

1979, a incidência anual média de casos descobertos é de 

1.073/100.000 detent6s,taxa elevada quando se considera as 

da população geral que estão em torno de 100 a 200 por 

100.000 habitantes. 39 , 92 

As ·variações quanto ao número de casos 

e respectivos perce~tuais, de acordo com o ano de deteção, 

e os diversos pavilhões sio casuais e refletem condições 

peculiares da população carcerária (número de detentos por 

pavilhão, si tuação carceráTia, habilidade profissional, grau 

de periculosidade). 
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4.4 TAXA DE TRANSMISSIBTLIDADE 

A taxa de transmissibilidade expressa a 

relação entre as pessoas que foram infectadas e as fontes de 

infecção existent~s. no período de um ano. 

Essa taxa ~ variivel para cada tipo de 

coletividade, dependendo da gravidade da fonte de infecção 

(número e virulência dos bacilos eliminados) proximidade e 

repetição de contigios, condições individuais das pessoas 

suscetíveis, e características específicas da população es-

tudada. 

STYBL0 87 denomina esta taxa de parâmetro 

de ~'contigiott. e salienta que ela expressa o número m~dio de 

pessoas que se infectam com bacilos tuberculosos procedentes 

de um fonte de infecção; segundo o pr6prio autor, na ausen-

cia de infecção boviria, o único transmissor da doença 
... 
e o 

paciente tuberculoso que elimina bacilos. 

A taxa de transmissibilidade foi estima-

da nesta pesquisa por duas metodologias: a primeira, que se 

baseia na relação entre a taxa anual de incidência de infec 

ção tuberculosa (expressa em porcentagem) e a prevalência de 

fontes de infecção (por 100.000). proposta por STYBLO 87 para 

o cálculo do parâmetro de Itcontigio", e que se enuncia da se 

guinte maneira: 



TT 

onde: 

TT 

TAl 

PFl 

= TAl -C p·o!' 100 ) 
PFl (por 100.000) 

X 1.000 
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= Taxa de transmissibilidade (~uparâmetro 
de "contágio") e 7 

= Taxa anual de incidência de infecção 

= Prevalência de fontes de infecção. 

e a segunda, (m€todo de ajustamento de fontes de infecção), 

que relaciona as conversões verificadas no tempo· t e o nú~e

ro de casos detetados, que € assim enunciada: 

onde: 

TT = ·CO 
NFA 

TT = Taxa de transmissibilidade 

co = Conversões ocorridas 

NFA = Número de fontes de infecção ajustado. 

Para o cálculo da taxa de transmissibili 

da de segundo esta metodologia houve necessidade de ser feito 

o ajustamento das fontes de infecção, em virtude das mesmas 

terem convivido com a população do seu ambiente durante tem 

po variável. 

Nas condições da CDSP, e sem contar com 

aparelhagem radiológica que pudesse oferecer outros subsÍ-
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dios de complementação di~gnôstica, ficou muito difícil esta 

belec~r, quando descoberta a fonte baci1ífeia, hi quanto tem 

po ela estaria transmitindo a infecção. 

Levando em consideração as fontes de in

fecção que teriam convivido com a coorte 1, a medida .que 

cada fonte de infecção passa mais tempo sem ser detetada, 'ca 

da coorte receberi a influência de maior número de fontes, 

e consequentemente a relação fonte/infecção seri menOT. 

Considerando para ~ilcu1n um período de 

transmissão da infecção de 3 meses, as infecções ocorridas 

na coorte 1 (pavilhão 9) teriam sido ocasionadas por aproxi 

madamente 6 fontes; considerando um tempo de transmissão de 

6 meses, o número de. fontes seria de 10, para 9 mese"s, em 

torno de 15 fontes, para 12 meses, aproximadamente 18 fontes 

e para 18 mes~s, cerca de 24 fonte~, e assim sucessivamente. 

Por condições específicas da população 

de detentos e da prôpriaCDSP, dificilmente uma fonte bacíli 

fera ficaria sem ser detetada por mais de 12 meses. 

Para exemplificação da metodologia empr~ 

gada, ficou estabe lecido o ,'período de 6 meses, embora na TA

BELA 30 sejam mostrados os resultados das taxas de transmis

sibilidade com períodos variiveis de 3,6, 9 e 12 meses. 

Foram portanto assumidas as seguintes 

considerações: 
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os períodos de convlvencia de cada fonte com cada 
coorte foram no mínimo de 10 dias, e no máximo de 6 me
ses: 

- a hipersensibilidade tuberculínica s6 pode ser det~ta 
da depois de 2 meses da instalação do bacilo no orga= 
nismo; 

- cada fonte de infecção, quando detetada, estaria trans 
mitindo a infecção há 6 meses. 

Os períodos de conviv~ncia de cada fonte 

com cada coorte foram diferente"s, sendo cada caso retirado 

do seu ambiente de convívio no momento da sua descoberta, e 

encaminhado ao pavilhão 5 para celas individuais destinadas 

ao tratamento. Todo doente somente voltava ao seu pavilhão 

de origem ap6s ter realizado o tratamento completo, e obtido 

a alta dada por mEdico do serviço, ap6s confirmação da nega

tividade do exame bacterio16gico. 

Os números de conversoes para cada GRUPO, 

respeitando as delimi~ações das reações de acordo com os li 

mites de conversão, foram fix6s, tendo sido ajustado somente 

o número de fontes bacilíferas descobertas. 

Foi realizado o ajustamento das fontes 

de infecção, em virtude de cada fonte conviver ~om uma ou 

mais coortes simultaneamente, do número de conversões tuber-

culínicas ser fixo e do que foi exposto anteriormente. Para 

este ajustamento, foram utilizados dados do pavilhão 9, por 

ser o pavilhão que realizou o maior número de testes e retes 

tes, e a estimativa da taxa de transmissibilidade serla mais 

pr6xima da real. 
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Por motivos operacionais, nao foi possí

vel realizar o retestetuberculínico mensalmente, a fim de 

detetar as conversões ocorridas em cada mês, para cada coorte 

e relacioná-las às fontes descobertas. 

Considerando o prazo máximo de convivên 

cia de 6 meses e o aparecimento da reatividade tuberculínica 

no novo infectado de 2 mesis, ficou estipulado para o cálcu

lo do ajustamento de cada fonte de infecção, o tempo máximo 

de convivência fonte/coorte de 4 meses. 

A fim de realizar o ajustamento do nGme

ro de font~s, as mesmas foram distribuídas em papel milime

trado, sendo cada milímetro equivalente a um dia de convivên 

cia das fontes de infecção com as coortes estudadas (ANEXO·7 

FI GURAS 1 a 13). 

A-TABELA 27 mostra os resultados das ta

xas de transmissibilidade segundo a metodologia proposta por 

STYBLO B7
, onde para conversõe~ > 5 ~m, houve um total de 42 

pessoas infectadas no GRUPO 1 e de 40 no GRUPO ·2, levando-se 

em consideração valores das taxas anuais de infecção rel~ti 

vas à todos os pavilhões. Para conversões· ~ 10 mm, foram in· 

fectadas por uma fonte de infecção aproximadamente 32 pes

soas no GRUPO I e outras 32 no GRUPO 2. 

Calculando a taxa de transmissibilidade 

de acordo com as taxas anuais de incidência da infecção obt! 

das em detentos do pavilhão ·9, para conversões· > 5 mm foram 

infectadas 53 pessoas no GRUPO 1 e outras 50 no GRUPO 2; p~ 



TABELA 27 - GRUPOS 1 e 2. TAXAS DE TRANSMISSIBILIDADE DA TUBERCULOSE SEGUNDO O PAVILHÃO 

E OS NrVEIS DE CONVERSÃO TUBERCULrNICA. CDSP. 1976-1977. 

TODOS OS PAVILHOES PAVILHÃO 9 

> 5 mm » 10 mm >'·5 mm > 10 mm 

GRUPOS 

1 42 32 53 43 

2 40 32 50 41 

~ 
'-l 
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ra conversoes ~ 10 mm foram infectadas 43 pessoas no GRUPO 1 

e outras 41 no GRUPO 2. 

As taxas de preval~ncia de fontes de in 

fecção utilizadas para os cálculos das taxas de transmissibi 

lidade segundo a metodologia sugerida por STYBL08~ foram res 

pectivamente de 2.220/100.000 para todos os pavilhões e de 

1.781/100.000 quando se utilizaram dados relativos ao pavi

lhão 9. 

A TABELA 28 condensa os dados contidos 

em ANEXO 6 (TABELA 9) e ANEXO 7 FIGURAS de 1 a 13 relativos 

is fontes de infecção para cada coorte, e mostra o n6mero 

ajustado de fontes de infecção de 6 para a coorte 1 (GRUPO 1), 

e de 8 que corresponde i média das coortes de 2 a 13 (GRUPO 2). 

A taxa de transmissibilidade foi calcula 

da para 180 di~s,' com base na relação dos novos infectados 

em cada GRUPO, e o número de fontes de infecção ajustadas nes 

se período. 

A TABELA 29 das taxas de transmissibili

dade, mostra para as conversoes de' > 5 nim, 50 pessoas infec

tadas para cada fonte de infecção no GRUPO 1 e 32 no GRUPO 2. 

Para as conversões de > 10 mm houve 32 pessoas infectadas pa 

ra cada fonte de infecção no GRUPO 1 e 23 no GRUPO 2. 

O cálculo destas taxas foi baseado na re 

lação do número ajustado de fontes de infecção do GRUPO 1 e 

as conversões verificadas (301 para diâmetro de reação> 5 mm 



TABELA 28 - GRUPOS 1 e 2. PERrODOS DE CONVIvENCIA DAS FONTES DE INFECÇÃO DETETADAS COM 

CADA COORTE, E NOMERO AJUSTADO DE FONTES. PAVILHÃO 9. CDSP. 1976-1977 . 

. . CONVIVENCIA . FONTES 
COORTES 

. DIAS . MESES. AJUSTADAS APROXIMADAS 

1 700 23,3 5 ,8 6 

2 830 27,7 6,9 

3 960 32,0 8,0 

4 1070 35 , 7 8,9 

5 1050 35,0 8,8 

6 1170 39,0 9,8 

7 1700 35 , 7 8,9 8 

8 990 33,0 8,3 

9 830 27, 7 6,9 

10 810 27,0 6,8 

11 770 25,7 6,4 

12 740 24,7 6.2 
13 710 23;7 5 ,9 

1.0 
1.0 



TABELA 29 - GRUPOS 1 e 2. TAXAS DE TRANSMISSIBILIDADE DA TUBERCULOSE SEGUNDO 

OS NrVEIS DE CONVERSÃO TUBERCULrNICA. PAVILHÃO 9. CDSP. 1976-1977. 

> 5 mm > 10 mm 
GRUPOS 

1 50 32 

2 32 23 

I-' 
o 
o 
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e 195 para diâmetro > 10 mm); no GRUPO 2 foram consideradas 

as fontes ajustadas e as conversBes ocorridas (258 para di~ 

metros> 5 mm e 184 para diâmetros ~ 10 mm). As TABELAS 19, 

20 e 28 mostram os dados utilizados para est~cilculo. 

A TABELA 30 mostra as taxas de trans~is 

sibilidade da tubercu10ie, de acordo com o provive1 . .. . 
lnlClO 

da transmissão das infecç6es pela fonte bacilífera (se 3, 

'6, 9 ou 12 mesei), de acordo com os níveis de conversa0 

, ( ~ 5 mm e > 10 mm). 

As taxas de transmissibi1idade variaram 

de 100, 50, 27 e 20 infecç6es por fonte baci1ífera para Con 

versoes > 5 rum, considerando prováveis inícios de transmis-

são das infecç6es de '3, 5, 9 e 12 meses respectivamente. 

Para convers6es > 10 mm as taxas variaram de 65, 32, 18 e 

13 infecç6espor fonte descoberta, respectivamente para 3, 

'6, 9 e 12 meses de transmissão. 

Para oci1culo das diferentes taxas de 

transmissibi1idade foram ,utilizadas as conversoes ocorridas 

no pavilhão 9 e as fontes de infecção que teriam convivido 

com a coorte 1. Baseado no método de ajustamento de fontes 

de infecção, o nfimero provive1 de fontes de infecção (ajuS

tado) varióu de '3,6, 11 e 15 para prov~veis períodos de 

início da transmissão da infecção de3,6, 9 e 12 meses, e 

as conversoes tubercu1ínicas consideradas foram de 301 para 

diâmetro~ > 5 mm e 195 para diâmetros > 10 mm. 

Base ado no que foi mos t rado na TABELA 30, 



TABELA 30 - GRUPO 1. TAXAS DE TRANSMISSIBILIDADE DA TUBERCULOSE, SEGUNDO O TEMPO 
DE IN!CIO DA TRANSMISSÃO DA INFECÇÃO E OS N!VEIS DE CONVERSÃO TUBER
CUL!NICA. PAVILHÃO 9. CDSP. 1976-1977. 

3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 

CONVERSÃO 

> 5 mm 100 50 27 20 

> 10 mm 65 32 18 13 

...... 
o 
N 
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nas características especiais. da CDSP e principalmente da po 

pulação de estudo, torna-se difícil optar por algum provável 

tempo de início da transmissão, em virtude da falta de infor 

mações sobre taxas de transmissibilidade e períodos de adoe

cimento em populações semelhantes. 

Os resultados das taxas de transmissibi

lidade que mais se aproximam dos resultados obtidos segundo 

a metodologia sugerida por STYBLb 87 são os que foram calcu-_ 

lados baseados no tempo provável do início da transmissão de 

6 meses. 

Estudos realizados na população geral, 

por diferentes autoris, relatam que o nfimero m€dio de infec 

ções causadas por uma fonte bacilífera, no período de um ano 

€ variável. 

STYBL0 87 estipula que ao redor de 10 pe~ 

soas sao infectadas por bacilos tuberculosos durante cada 

ano, por um caso positivo ao exame direto. Salientá ainda, 

que o nfimero de infecções causado por fonte bacilífera na 

Holanda entre os anos de 1921 e 1938 esteve ao redor de 13,2. 

STYBL0 88 mostra ainda que cerca de 14 

pessoas em Lesotho e 10 pessoas em Uganda foram infectadas 

com tuberculose por fonte de infecção, estimativas baseadas 

nas pesquisas realizadas em Lesotho nos anos de 1957, 1962 a 

1964 e em Uganda nos anos de 1958, 1970 e 1971. 

ROUILLON et colo 70 estudando dados da po 
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pulaçio geril, admitem que sem tratamento,. uma fonte de in

fecção, infectaria de 5 a 10 pessoas por ano. 

JOHNSTON & WILDRICK 35 deduziram de al

guns estudos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos, 

que um doente infecta em média de 2 a 3 pessoas. 

VAN GEUNS et col. 97 indicaram para os 

Países Baixos uma cifra média de T,3 pessoas infectadas por 

um caso de tuberculose. 

Outro parâmetro conhecido é o da pesqui 

sa realizada por HOUK et col. 33 no submarino USS Richard E. 

Byid, da Marinha dos Estados Unid6s, com uma tripulaçio de 

308 pessois, onde a partir de uma fonte de infecção 

infectadas 139 pessoas das quais 7 adoeceram. 

foram 

As taxas de transmissibilidade encontra 

das na CDSP, nao podem ser comparadas is dos estudos cita

dos anteriormente, po~ características próprias da popula

çao carcerária, e os resultados obtidos não permitem dedu 

zir se o número de infecções ocasionadas por uma fonte baci 

lífera na CDSP é alto, ou se existe um maior número de fon 

tes de infecção na Instituição que nio foram detetadas pelo 

processo de busca de casos empregado na presente pesquisa. 



• 
5 · CONCLUSOES 
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1) A prevalência média de i:nfecçãotuberculosana CDSP foi 
. . 

de 65:,3%, maior no grupo de reclusos já existentes(72,5%) 

e menor no grupo recém-admitido (56,6%). 

2) A prevalência média de infecção tuberculosa foi de 54,1% 

nos detentos pri~irios e de 81,5% nos reincidentes. 

3) As taxas médias de conversa0 tuberculínicas foram de 

72 ,I % para conversões'. ~ 5 mm e 45,9 % para conversões > 10 Dnn. 

4) A incidência anual média de infecção tuberculosa foi de 

91,8% para conversõe~ > 5 mm, e 71,4% para 

> 10 mm. 

5) Para conversões' > 10 mm nao houve decréscimo 

conversoes 

da taxa 

anual de infecção tuberculosa, mesmo sendo excluídas as 
fontes de infecção encontradas . 

. 6) A incidência anual média de casos de .tuberculose deteta

dos foi de 1.073/100.000 pessoas. 

7) Dos casos de tuberculose encontrados na CDSP, 77,8% fo

rampositivos ao exame. direto e 22,2% somente o foram ã 
cultura. 

8) Foram detetados7,1% de casos d~ tuberculose (bacilosco

pia direta positiva e/ori cultura positiva) entre os sin 

tomi ti cos 'respi ratórios examinados. 

9) Baseadas nos dados do pavilhão .9, as taxas de transmissi 

bilidade foram de aproximadamente 52 e 42 (método de S1YBLO) 

e 41 e 28 (método d~ ajustamento de fontei), para conver 
soes' > 5 mm e' ~ 10 mm, respectivamente. 

10) As elevadas taxas de prevalência e incidência de infec

ção e de casos de ~uberculoie, indicam que a população 

da CDSP está sujeita a um alto risco de infecção e adoe

cimento por tuberculose. 
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rhlEfA l-GRUPO L. DISTRIBUlç.-\O DA E'OPULAÇÃO SEGUNDO OS I:>AVI LHOES. REATIVIDADE TUBERCULr>lICA E GRUPOS ETÁRIOS 

cnsp. ABRIL DE 1976. 

2 . S, 8 

:~i\O REATOR.IREATOR 8ACO I REATCR FOR1E I TOTAL 

~9 \:;9 \ :-l9 ~ N9 \ 

NÃO REATORI REATOR FRACO \ REATOR FRAm \ TOTAL I ~\O REATOR I RE.l,TOR FRAm \ REATOR FOR1E \ TOTAL 

S9 \:-i 9 \ N9 '!. ~9 \ I ~9 \ ~9 1. ~9 ~:-.t9 \ 

2 10,5 1 S,3 16 84,2 19 100,0 3 12,5 4 16.7 17 iO,8 H 100.0 I 6 19,4 2 , 6,5 23 74,2 31 100,0 

32 19,1 17 9,8 124 71,1 174 100,0 38 15,8 19 7,9 183 76,3 z~o 100,0 n 12,5 35 10,2 265 77,3 343 100,0 

35 17,3 14 7,1 143 75,1 197 100,0 17 3,4 14 6,9 171 34,7 202 100,0 H 10,8 ~4 11,6 295 77,6 380 100,0 

17 10,1 12 7,1 139 82,7 168 100,0 9 8,4 8 7,5 90 34,1 107 100,ú 13 7,9 16 7,0 193 as ,O 227 100,0 -
5 4,4 9 7,8 101 87,8 115 100,0 2 3,3 1 1,6 58 95,1 61 100,0 3 5,5 13 9,0 124 as ,5 145 100,0 

3 8,5 S 5,3 81 86,2 94 100,0 - - 3 8,3 33 91,7 36 100,0 3 4,5 3 4,5 61 91.0 67 1,00,0 

6 7,7 7 9,0 65 63,3 78 100,0 - - 1 4,2 23 ! 95,8 l4 100,P 1 3,6 1 3,6 26 92,9' 28 100,0 

3 7,0 1 2,3 39 90,7 43 100,0 - - - - 8 i 100,0 3 100,0 - - - 4 100,0 4 100,0 ; -
4 15,4 1 3,9 Zl 80,8 26 100,0 - - - - 2 100.0 2 100,0 I 100,0 - - 1 100,0 - -
- - 1 S,9 16 94.i 17 100,0 - - - - 6 100,0 6 100,0 - - - - - - - -

113 12,1 ba 7,3 750 30,6 931 100,0 69 9,7 SO 7,0 591 83,2 710 IOG,C 1121 9,9 lH 9,3 991 30,8 1226 100,0 

" 

9 

:-;AO REATOR I REATCR FRAmlREATOR FOR1E1 TOTAL 

:;. \ S9 \ N' \ N' \ 

148 29,2 61 12,1 297 58,7 S06 100,0 

31~ 23,8 126 11,5 652 59,7 1092 100,0 

114 23,7 60 12,5 307 63,3 481 100,0 

37 22,0 16 9,5 115 68,5 168 100,0 

11 18,3 4 6,7 45 75,0 60 100,0 

3· 15,0 2 10,0 15 75,0 20 100,0 

1 12,5 1 12,5 6 75,0 8 100,0 

- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -

628 26,9 270 ll,é 1437 65,5 2335 100,0 
- ! ____ L--___ 

I TOTAL 

NÃO REATOR I REA1Ul. fjlJ,CO I RF.A\GR RlR1E1 TOT AI. 

N' \ S9 \ X' \ S' \ 

lS9 27,4 68 11.7 

428 23,2 197 10,1 

207 16.; 132 10.5 

81 lZ,l 52 7,3 

26 6,a 27 i ,I 

14 ó.5 13 6,0 

8 5,3 10 7,3 

3 5,5 1 1.3 

5 17,2 1 3,5 

- - 1 ~ . .\ 
931 17,9 502 9,7 

353 ÔO,9 

1224 66,2 

921. 73,1 

537 80,2 

328 S6,1 

190 31,6 

120 87,0 

51 92,8 

Z3 79',3 

22 95,7 

3769 72,S 

580 

1849 

1260 

670 

381 

217 

138 

5S 

29 

23 

5202 

>, 
---l 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
, 

100,0 

100,0 

100,0 

iOO,O 

100,0 



.E~L,\ 2 - ~U?O 2. DITRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGU:-;OO OS PAVIL,1I0ES. REATlVIDAOE TUBERCuLf:-;ICA E GRUPOS ET~il.IOS. 

CDSP. HAIa DE 1976 A ABRIL DE 1977 • 

. -------= PAVILJl.O .. s 9 2 5 

:;,W?OS~ 

~:-.~RIOS (;':;05) 
Ni\O REATOR I REATOR FRACO IREATOR FOfITE I 70TAL 
N 9 \ N0 \ N0 \ N9 \ 

I NÃO REATOR I REATOR FRACO I REATOR FORTE I TOTAL 
N9 \ N9 \:-;9 \ N9' ~ 

:>.:1.0 REATOR I REATOR FRAOO r REATOR FORIT I TOTAL I NÃO REATOR I REATOR FRA~\ ~ATOR FORITI TOTAL 
S' \ N0 \ N9 \. N0 \ N9 \ N9 ~ N° . \ N9 \ 

15 a 19 8 0;0.0 2 12,5 6 37.5 16 100.0 8 27.6 7 2~ .1 14 48.3 29 100.0 10 18.2 9 . 16,4 36 65.5 5S 100.0 191 35,7 104 19,4 24 O 4,9 535 100,0 

20 a 24 15 29,4 18 35,3 18 35.3 51 100.0 Z7 27,6 12 " ? 59 60,2 98 100.0 54 18,6 40 13,8 197 67,7 291 100,0 341 32,1 202 19,0 518 49,8 1061 100,0 
... L .... 

Z5 a 29 33 42.9 13 16,9 31 40.3 77 100,0 13 15,9 19 23,2 50 61,0 82 100,0 42 14.7 47 16,4 197 68,9 286 100.0 144 29,0 100 .20.1 25 3 50.9 497 100,0 

30 a 34 20 28.6 19 27,1 31 44.3 70 100,0 11 '19,6 12 21,4 33 59,0 56 100.0 23 13,5 . 21 12,4 126 74,1 170 100,0 44 25.1 33 18.9 9 8 56,0 175 100.0 
- -

3S a . 39 14 16,9 17 20,S 52 62,7 83 100,0 5 11,6 1 2,3 37 1:6,1 43 100.0 13 10,1 18 14,0 98 76,0 129 100,0 15 18,8 12 15.0 53 66,3 80 100,0 

JO a 44 , 17 20,7 16 19,5 49 59,8 82 100,0 5 11.1 6 13,3 34 75,6 45 :00,0 5 12.5 2 5,0 33 82,S 40 100.0 3 14.3 Z 9.5 16 76,2 21 100,0 
, ! 

45 a 49 21 24,1 15 17,2 51 58.6 87 100,0 4 10,8 3 8,1 30 81.1 37 100.0 1 12,5 1 12,5 6 75.0 8 100,0 4 
i 

50.0 - - 4 50,0 8 100,0 
, 

100,0 2 100,0 50 a 54 7 18.4 9 23.7 22 57.9 38 100,0 - - - 14 100,0 14 100.0 - - - - - - - - - , - - - 2 

;;5 a 59 5 20,0 2 8,0 18 72.0 25 100,0 20.0 L 80,0 5 100.0\ - - - 1 100,0 1 100.0 - - - - - - - - - - - -
t 

60 a rr.ais Z 10,5 5 26,3 12 63,2 19 100,0 - 7,7 4 30,8 E 61,5 13 100,0 - - - - - - - - 1 100.0 - - - - - -
lOTAl. 14: 25,9 116 n,2 290 52,9 548 100,0 I 75 17,8 64 15,2 283 67,1 422 100.01 1;5 15,1 138 14,1 693 70.8 979 100,0 743 3i.2 453 19.0 1185 49,8 2381 ) 00,0 

TorAL 

NÃO REATOR I REATOR h!AcoJ- REATOR FORIT 1 TOTAL 
N9 \ N9 ,,~9' . ~ S? .. 

217 34,2 122 19,2 

437 29,1 2n 18,1 

232 24,6 179 19;0 

98 20,8 85 18,1 

47 14,0 48 14,3 

30 16,0 26 .13,8 

30 21,4 19 13,6 

7 13,9- 9 16.7 

6 19.4 2 6,5 

4 12,1 9 27.3 

1108 25,6 771 17,8 

296 46,6 

792 52,3 

531 56,4 

288 61.2 

240 71.6 

132 70,2 

91 65,0 

38 70.4 

Z3 74,2 

20 60,6 

2451 56.6 

635 iOO, 

1501 100. 

94:: 100. 

471 100 

335 IDO 

18:; 100 

i4Q 100 

5~ 100 

31 ·,00 

53 IOC 

-
4330 

» 
I 

00 

lOC 



3 - GRUPO 1. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO OS PAVILHOES, COR E REATIVIDADE TUBERCULtNICA. 

CDSP, ABRIL DE 1976. 

- ---

--------
.• 
PAVILHÃO 2 5 .. 

: 

~ BRANCOS NÃO BRANCas TOTAL BRANCOS NÃO BRANCOS TOTAL I BRANCOS 

PPD N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 \ 'N9 % . I 

NÃO REATOR 102 15,5 11 4,0 113 12,1 47 11,2 22 7,6 69 
I 

9,7 86 13,1 

REA"l'OR FRACO 49 7,5 ·19 6,9 68 7,3 33 7,8 17 5,9 50 7,0 I 80 12,2 

i 

REATOR FORTE 506 77,0 244 ~9,1 750 80,6 341 81,0 250 86,S 591 83,2 491 74,7 
I . . 

.1*1; , 

TOTAL· 657 100,0 274 100,0 931 100,0 421 100,0 289 100,0 710 100,0 1657 ;O~ 
I 

8 9 

NÃO BRANCOS TOTAL BRANCOS . ·NÃO BRANCOS 

N9 % N9 % N9 % N9· % 
.. .i 

35 6,2 121 9,9 385 29,9 243 23,2 

34 6,0 114 9,3 164 12,8 106 10,1 

500 87,9 991 80,8 737 57,3 700 66,7 

569 100,0 1226 100,0 1286 100,0 1049 100,0 
---- -

TOTAL BRANCOS 
-.. 

N9 % N9 % ., 

. 628 26,9 620 20,S 

270 11,6 326 10,8 

1437 61,S 2075 68,7 

2335 100,0 3021 100,0 

TOTAL 

NÃO BRANCa; 

N9 'I. 

311 14,3 

176 8,1 

1694 77,7 

2181 "'lUO, O 

TOTAL 

N9 

931 

502 

3769 

5202 

'I. 

17,9· 

9,7 

72,S 

100,0 

» 
I 

\.O 



t 

,LA 4 - GRUPO 2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO OS PAVILHOES, COR E REATIVIDADE TUB~RCULrNICA. 

CDSp', MAIO DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

-------- PAVILHÃO 2 ,5 li 

~ 
BRANCOS NÃO BRA.~COS TOTAL BRANCOS NÃO BRANCOS TOI AL l BRA.,~COS , 

PPD N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ h~9 \ , 
, , I i , 

17,81 NÃO REATOR 
, 

80 16,7 100 29,7 42 19,9 142 25,9 44 21,0 31 1 14,6 75 
I 

15,2 i REATO R . FRACO 78 23,2 38 18,0 116 21,2 38 18,1 26 12,3 64 99 20,6 
: 

REATOR FORTE 159 47.2 131 62,1 290 52,9 128 61,0 155 73,1 283 67.1 301 62,7 

TOTAL 337 100,0 211 100,0 548 100,0 210 100,0 212 100,0 422 100,0 \ 480 100,0 -

8 9 

NÃO BRA.,~COS TOTAL BRANCOS NÃO BRANCOS 

N9 \ N9 " N9 '1. N9 \ 

68 13,6 148 15,1 378 _ 36,0 365 27,4 

39 7,8 138 14,1 223 21,3 230 17,3 

; 
: 

392 78,6 693 70,8 448 42,7 737 55,3 

499 100,0 979 100,0 1049 100,0 1332 100,0 

TOTAL BRANCOS 

N9 \ N9 " 
743 31,2 602 29,0 

453 19,0 438 21,1 

1185 49,8 1036 49,9 

2381 100,0 2076 100,0 

TOTAL· 

NÃO 3RANCOS 

N9 '1. 

506 22,5 
, 

333 14,8 

1415 62,8 

2254 100,0 

TOTAL 

N9 

1108 

771 

2451 

4330 

-
9 

25,6 

17,8 

56,6 

100,0 

>
I 

i--' 
o 



5 - GRUPO 1. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO OS PAVILHOES, ESTADO CIVIL E REATIVIDADE TUBERCULr~fCA. 

CDSP., ABRIL DE 1976. 

PAVILHÃO 2 5 I 
~ 

SOLTEIRO NÃO SOLTEI TOTAL SOLTEIRO NÃO SOLTEI- TOTAL SOLTEIRO 
. CIVIL RO RO 

PPD N9 \ N9 " N9 " N9 " N9 \ N9 \ N9 " i 
I 

NÃO REATOR 46 10,5 67 13,6 113 12,1 58 10,9 11 6,2 69 9,7 89 9,4 , 
I 

REATOR FRACO 34 7,7 . 34 6,9 68 7,3 41 7,7 :9 5,1 50 7,0 91 9,7 

REATOR FORTE 359 81,8 391 79,S 750 80,6 434 81,4 157 88,7 591 83,2 763 80,9 

TOTAL 439 100,0 491 100,0 931 100,0 533 100,0 171 100,0 710 100,0 943 100,0 
- - _._ ...... __ ._ ........ _ .... -

8 9 

NÃO SOLTEI- TOTAL SOLTEIRO NÃO SOLTEI 
RO RO 
N9 " N9 \ N9 " N9 " 

32 11,3 121 9,9 559 28,9 69 17,3 
-

23 8,1 114 9,3 237 12,2 33 . 8,3 
, -

228 80,6 . 991 80,8 1140 58,9 297 74,4 

283 100,0 1226 100,0 1934 100,0 401 100,0 

TOTAL SOLTEIRO 

N9 " N9 " 
628 26,9 752 19,5 

270 1~,6 403 10,5 

1437 61,5 2696 70,0 

2335 100,0 p851 100,0 

TOTAL 
NÃO SOLTEI-
RO 
N9· \ 

i 

179 I 13,2 
I 

99 7,3 

1073 79,4 

1351 100,0 

TOTAL 

N9 

931 

502 

3769 

5202 

\ 

17,9 

9,7 

72,5 

100,0 

::t> 
I 

f-i 
f-i 



GRUPO 2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO OS PAVILHOí'S. ESTADO CIV1L E REATIVIDADE: TUBERCULTNICA. 

CDSP. 1I..41Q DE 1976 A ABRIL DE 1977. 

PAVILHÃO 2 5 

~ 
SOLTEIRO NÃO SOLTEI- TOTAL -SOLTEIRO NÃO SOLTEI TOTAL SOLTEIRO 

PPD CIVIL RO RO 

N9 " N9 " t..;9 " N9 " )'\9 

" 
N9 t Ny " , 

NAO REATOR 57 31,0 85 23,4 142 25,9 48 19,7 27 15,2 75 17.8 95 14,0 
: , 

P.f.ATOR FRACO 38 20,7 78 21,4 116 21,2 40 16,4 24 13,5 64 15,2 94 p,9 

REATOR FORTE 89 48,4 201 55,2 290 52,9 156 63,9 127 71,4 283 67,1 488 72,1 

TOTAL 184 100,0 364 100,0 548 100,0 244 100,0 178 100,0 422 100,0 677 100,0 

8 9 

NÃO SOLTEI- TOTAL SOLTEIRO t\ÀO SOLTEI 
RO RO 
N9 " N9 " N9 " N9 " 

53 17,6 148 15,1 590 32,2 153 27,8 -
44 )4,6 138 14,1 342 18,7 . 111 20,2 

205 67,9 693 70,8 898 49,1 287 52,1 

303 100,0 979 100,0 1830 100,0 551 100,0 

TOTAL SOLTEIRO 

N9 'b N9 \ 

743 31.2 790 26,9 

453 19,0 514 17,5 

1185 49,8 1631 55,6 

2381 100,0 2935 100,0 

TOTAL 

NÃO SOLTEI-
no 
)'\9 . 

b 

, 
318 22,8 

, 

257 18,4 

820 58,8 

1395 100,0 

TOTAL 

)'\9 

1108 

771 

2451 

4330 

~ 

25,6 

17,8 

5ó,ó 

100,0 

~ 
I 

f-' 
N 
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TABEL-\ 7 - GRUPO 1. DISTRIllUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO OS PAVILIIOES, SITUAÇÃO CARCERÁRIA E REATIVIOADE TUBEIlCULfNICA, 

CDSP, ABRIL DE 1~76. 

~ 2 5 9 . B ' I 

, ,SITUAÇAO PRHIÁRIO REINCIDEN- TOTAL PRHIÁRIO REINCIDEN- TOTAL HEINCIDEN· PRHIÁIUO .ARC. 
TE TE TE 

PPD ' N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ 

NAo REATOR 86 55,S 27 3,5 113 12,1 47 16,0 22 5,3 69 9,7 121 9,9 62B 26,9 

REATOR FRACO 42 27,1 26 3,4 68 7,3 24 8,2 26 6,3 50 7,0 114 9,3 270 11,6 

-REATOR FORTE 27 17,4 723 93,2 750 80,6 223 75,9 368 88,S 591 83,2 991 8U,B 1437 61,5 

NÃO 'REALIZADO - - - - - - - - - - - -- - - - . 
TOTAL 155 100,0 770 lUO,O 931 100,0 294 100,0 416 100,0 710 100,0 122ó ,100,0 2335 100,0 

------ --

TOT,\I. 

PRHlÁRIO HIi [seI IJE~-I TUT.\!. 
TE 

N9 t t\- \ ~~ -L.. 

701 27,3 1711 7,1 ~JI 11,:) . 

336 12,1 loó 0,9 SU ~ ~I, i 

1087 00,6 2U~2 dO,1 3 7tl~1 7!,~ 

- - - - - . 

2784 IOO,!) 2·11 ~ 10U,O 5~()J Itlll ,(I 

>
I 
i-' 
tN 



TA.'>f.L\ B - 0UJr0 z. lJISTRlbUIÇ,\O DA PúPlfLAç,\O SEamoo ai PAVruOES, SITIlAÇAD CARCERAAIA E REATIVlllADB TIlBERaJl.nIlCA. 

OISI', ~L.uO DE 1976 A AlllUL DE 1977. 

~ PA\'II.II.~O 2 
. 

5 8 

~ 
PR nt..\R I O I REINCIDE,VrE 1 TOTAL PRI~IÁRIO I lU: I NCIDENTU I TOTAL (EINCIDENTE 

PI'D ,c. 
1\9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 \ N9 , N9 \ 

~~O REATOR 121 4~,7 2l 7,6 142 25,9 48 21,8 27 13,4 75 17, 148 15,1 

, 
REATOR FRACO 95 35,1. 21 7,6 116 21,2 37 16,8 27 13 ,4 64 15 .. 138 14 ,I 

RE:\TOR FORTE 55 20,3 235 84,8 290 52,9 135 &1,4 148 73,3 283 67, 693 70,8 

TOTAL 271 100,0 277 100,0 548 100,0 220 100,0 202 100,0 422 100,0 979 100,0 

9 

PRIMÁRIO 

NY \ 

743 31,2 

453 19,0 

lldS 49,8 

.. 
2381 100,0' 

, 
TUTAI. 

PRHIJ\RI,O rU:l:-.iC!lJISfE I 1'0T:\L 
N9 \ ~9 \ N~ 

912 :H,ll 190 13,4 lllld 

SSS 20,4 18n 12,8 771 

1375 47,9 lú70 73,6 2451 

. 2872 100,0 14SS lúLl,ll U311 

\ 

~5\(l 

17, j 

50.0 

lIh!,0 

» 
I 
I-' 
.j:::. 



TABELA 9 -DIAS DE CONVIVENCIA DE CADA FONTE DE INFECÇÃO COM CADA COORTE DA 

POPULAÇÃO ESTUDADA. PAVILHÃO 9. CDSP. 1976-1977. 

~ (DIAS) GRUPO 1 G R U P O 2 

FONTES Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO 

1 100 120 120 110 80 . 50 20 40 70 100 

2 120 120 110 80 50 20 10 120 60 80 , 

3 - 10 10 10 ,lO 10 20 100 70 40 

4 - 20 50 70 10 50 20 100 70 40 

5 10 10 10 10 70 20 10 60 30 120 

6 110 80 50 20 20 100 120 40 10 90 

Cll 

120 

50 

. 10 

10 . 

90 

120 

7 90 70 40 20 70 120 120 . 120 120 120 . 120 

a 110 80 . 50 20 110 120 120 .30 60 90 120 

9 40 20 10 40 110 120 90 30 120 80, 30 
", 

10 50 20 50 80 120 100 50 90 60 30 SO 

11 !lO 70 SO 80 120 60 90 30 110 20 50 

12 10 80 100 120 30 90 !lO 30 - - -
13 - 90 110 120 - 30 tiO 120 50 ., -

, 
14 - - 120 120 60 60 50 80 - - -
15 - 40 10 30 70 100 120 - - - -, 
16 - - 70 40 120 120 .110 - - - -. 
17 - - - 100 - - - - - - -

TOTAL 700 830 960 1070 1050 1170 1070 990 830 810 770 

. 

CIZ 

120 

20 

60 -
120 

90 

120 

60 

30 

120 

-
-
-
-
-
,-

-
-

740 

CU 

110 

30 

120 

60 

120 

90 

120 

10 

SO 

-
-
-
-
-
-
-
-

710 

:;t:
I 

f-I 
V1 



A-16 

A N E X O 7 



A-17 

• , .. 
~ 

o 
~ 

I. I 

-- - - - - - -- - - - -- - - --- .... -- --~-- ---
u 

it 

.-.- .- -- _-_-_--_.-_-_-1.- .- ~.- ... !-

-!- ~ I 

I t 
. -
-r-

-I-

. 

-- -- - -~ ... - -- - - ---- ---- --- -- I--- -

N co lf\ N 

FIGURA 1 - FONTES DE INFECÇÃO DA COORTE 
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A-18 
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FIGURA 2 - FONTES DE INFECÇÃO DA COORTE 2 
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FIGURA 3 - FONTES DE INFECÇÃO DA COORTE 3 
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A-20 
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FIGURA 4 - FONTES DE INFECÇÃO DA COORTE 4 
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FIGURA 5 - FONTES DE INFECÇÃO DA COORTE 5 
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