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1. I NTRODUÇ~O 

A tuberculose é uma doença de evolução e ritmo 

s e c U 1 a re s . C o n s ti tu i um dos p r o b 1 e mas de S a ú de P ú b 1 i c a 

mais importantes nos países em desenvolvimento e mesmo em 

. t - t· t d 1 . d 6 46 N B ·1 mUl os palses ecnlcamen e esenvo Vl os' . o raSl , 

segundo parecer da Comissão Tecnica da Divisão Nacional de 
1 1 O .. Tuberculose' e ainda um grave problema de Saúde Pu-

blica. 

Estudos realizados por Paz de Almeida 2 em treze 

Capitais brasileiras sobre o índice de prevalência da in

fecção tuberculosa em escolares com idade media de 7 anos 

demonstram que o Estado de São Paulo possui um índice rela 

tivamente baixo, quando comparado aos índices dos dema i s 

Estados. Assim, foram encontrados índices de prevalência 

da infecção, considerando apenas os reatores fortes de 6,6% 

em São Paulo - SP, 6,4% em Curitiba - PR, 19,6% em Ma-

naus - AM e 25,9% em Be1em - PA, com uma méd i a geral 

de 12,2% nas treze Capitais. No entanto, CERTAIN e col . 15 

encontraram em cerca de l60.mil crianças examinadas no p~ 

ríodo de 1971 a 1974, índices de prevalência da infecção 

de 6,6%, 7,6%, 7,3%, 7,2% de reatores fortes, respec

tivamente para os anos de 1971, 72, 73, 74, mostrando que 

a propagaçao da doença está se mantendo em ritmo ascenden 

te · 
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Dados obtidos no Departamento Técnico Normativo, 

da Divisão de Epidemiologia da Secretaria da Saúde do Esta 

do de São Paul0 7 , 8, assinalam que o Estado tem ainda a 

tuberculose como uma das enfermidades que maior número de 

casos notificados apresenta em quase todas as Divisões Re

gionais de Saúde. 

A população do Estado encontra-se em grande par

te aglomerada em grandes centros urbanos, ou dispersa em 

pequenas comunidades e regiões rurais. Estas ültimas con 

tam praticamente com pouca ou nenhuma assistenciasanitã~ 

ria 37 , o que vale dizer que o mesmo acontece no setor da 

tuberculose 43 , facilitando a propagação da doença e difi

cultando o seu controle. Estas observações mostram que os 

programas de controle da tuberculose não atingem, em pro

fundidade, as ãreas rurais e as regiões desfavorecidas pe

lo desenvolvimento. 

Quanto ã descoberta de casos, nota-se a tendên

cia em dirigir os recursos diagnósticos a uma população ~ 

parentemente sadia, resultando em baixo rendimento e um al 

to custo operacional. 

o tratamento muitas vezes é iniciado com base a-

penas nos achados radiológicos, permitindo que uma determi 

nada proporção de pacientes seja incorretamente rotulada 

como tuberculose. HITZE
28 , salienta que estes pacientes 

Uetiquetados" de tuberculose são tratados desnecessariamen 

te, consumindo recursos importantlssimos que deveriam ser 

primariamente concentrados no tratamento dos casos realmen 
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te necessitados. 

A alta incidincia da infecçio tuberculosa em no! 

so meio evidencia que o sistema atual de luta antitubercu~ 

lose nio tem podido interromper de maneira evidente a ca-

deia de transmissão da doença. 

Os recursos diagnósticos não são colocados conve 

nientemente ã disposição de toda a populaçio do Estado e, 

portanto, não se adaptam as suas reais necessidades. 

O Comiti de Peritos em Tuberculose da Organiza

çao Mundial da Saúde (OMS) no seu 99 Informe 46 salientou 

que os programas antituberculose nacionais poderio ser ex~ 

cutados em qualquer situação, sempre que seu planejamento 

e aplicação se baseiem em conhecimentos objetivos das con

dições epidemiológicas, ticnicas, econ~micas e sociais. A

inda no mesmo Informe o Comitê especifica que os programas 

deverão abranger todo o pals, ser permanentes, adaptar-se 

às necessidades da população e estar integrados na estrutu 

ra sanitária da coletividade. 

Os mêtodos diagnósticos deverão obviamente-ser 

estruturados dentro dos programas de luta antituberculose, 

assentados tambêm em considerações epidemiológicas, econô-
~ 

micas, sociais e têcnicas. Se tais reflexões nio forem a-

dotadas, o processo de descoberta de casos serã soluciona-

do apenas parcialmente. 

Os esquemas modernos de controle da tuberculose 

preconizam a integração progressiva do programa nos servi 
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ços gerais de saúde e consideram a bacteriologia uma fer

ramenta fundamental para a descoberta de casos, o diagnós

tico etiolõgico, o controle da eficácia do tratamento e p! 

ra a orientação de certos aspectos terapêuticos e epidemi~ 

ló9icos 61 • 

No momento atual, a Rede de Laboratórios de Bac

teriologia da Tuberculose € uma organizaçio realista - que, 

no Brasil e em muitos países da Am€rica Latina, tem se- mos 

trado eficaz, tanto para cumprir objetivos de ordem cl1ni-

e ope~acl·ona120, 49, 61 ca, como de ordem epidemiolõgica , 

Este trabalho teve por objetivo estudar as pos

sibilidades da implantação de. uma Rede de Laboratõrios de 

Bacteriologia da Tuberculose no Estado de São Paulo. Foi 

realizado um estudo preliminar na "Divisão Regional de Ri

beirão Preto (DRS-6), Com o fim de avaliar a viabilidadee 

exequibilidade, estabelecendo-se- algumas diretrizes bási

cas que podem ser adotadas como subsídios para o processo 

da sua implantação. 



2. BACTERIOLOGIA - MEDIDA DIAGNOSTICA PRIORIT~RIA NUM PRO

GRAMA DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE 

2.1. CONSIDERAÇOES GERAIS 

O número estimado de pessoas infectadas pelo ba

cilo da tuberculose no Brasil, baseado em inquéritos tube~ 

culinicos, atinge quase metade da população 10
• Isto sem dú 

vida alguma representa um potencial de futuros casos ati-

vos realmente significante. Tal situação epidemiológica 

propiciou aos métodos de descoberta de casos ocupar um lu

gar prioritário nos programas de combate ã doença. 

Esses métodos são indispensáveis para a e1abora

çao dos programas de luta antituberculose e devem ser valo 

rizados de acordo com as condições epidemiológicas da doen 

ça na região. 

Dos métodos empregados, a radiologia desempenhou, 

por longo tempo, papel predominante no diagnóstico da en

fermidade, cedendo lugar, após o advento dos quimioterápi-

cos, ã bacteriologia, cujo papel foi extraordinariamente 

valorizad0 33 , constituindo hoje a medida prioritária nos 

programas de controle da doença, onde a tuberculose ainda 

constitui problema de Saúde Pública. 
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Entretanto, nao foi apenas em função do uso dos 

quimioterãpicos que a bacteriologia passou a ser elemen

to de escolha na descoberta de casos. Os países do mun

do inteiro, principalmente aqueles em vias de desen vol

vimento, passaram a elaborar os programas de combate ã 

doença baseados em dados epidemiológicos, econômicos, 

sociais e técnicos, enaltecendo a bacteriologia como 

o procedimento fundamental na descoberta de casos de tu

berculose5, 18, 19, 22, 28, 29, 32, 38, 40, 43, 45, 55 

2.2. CONSIOERAÇOES EPIOEMIOLOGICAS 

A cadeia epidemiológica da tuberculose, apresen

tada na FIGURA n~ 1, salienta que, entre os indivíduos de 

uma população, alguns contraem a infecção e outros não (A 

e B). Entre os infeotado8 (B), que HITZE 28 chamou de re-

8ervatório da infeoção~ alguns contrairão a enfermidade 

e farão parte do grupo dos oasos ativo8 (C), os quais, 

por sua vez, propiciarão novas infecções e a manutenção do 

reservatório da infecção. Os oaS08 ativo8 poderão faLeoer 

(O) ou ourar-se (E). Os ourado8 poderão sofrer uma re-

oalda e voltar ao grupo dos oa808 ativo8 ou faLeoer. 

Tornou-se necessária a explicação dos elementos 

bãsicos da cadeia epidemiológica da tuberculose para que 

se entenda a importância dos casos ativo8~ ou seja, dos ca 

sos epidemiologicamente mais importantes que transmitem a 

infecção, que são os oaS08 baciL{fero8. 
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FIGURA 1 - CADEIA EPIDEMIOLOGICA DA TUBERCULOSE. 

(A) População geral 

(B)Infectad~:::/ 

---- .... , 

FONTE: Edwards, P.Q. (19) . 

. O Comitê d~ Peritos em Tuberculose da OMS, no 
. 45 seu 89 Informe , definiu, do ponto de vista epidemioló-

gico, caso de tuberculose como sendo toda a pessoa que pa

dece da enfermidade, cujo escarro é positivo ao exame bac-

teriolõgico (direto e cultura). Indivíduos apenas com im! 

gensradiológicas anormais seriam considerados como suspef 

tos~ requerendo uma vigilância baseada no exame bacterio

lógico. 

Inúmeros trabalhos científicos surgiram avalian 

do a importância do "caso" e do "suspeito". 
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RAJ NARAIN 88 , comparando a infecciosidade dos 

casos, mostrou que a proporção de crianças infectadas nas 

idades entre 0-14 anos, residindo com ca808~ com 8u8pei-

t08 e com nao ca808~ foi de 41%, 20% e 12%, respec-

tivamente. 

GRZYBOWSKI e ALLEN 89 estudaram a prevalincia de 

tuberculose ativa entre 1.116 contactos que conviviam com 

pessoas portadoras de tuberculose pulmonar. A prevalincia 

foi de 6,5% quando o escarro do caso "index" foi positi

vo pela microscopia direta; 1,3% quando o bacilo do caso 

"index" foi encontrado somente pela cultura e 1 ,1% qua~ 

do a cultura foi negativa. 

GRZVBOWSKI, BARNETT & STYBL0 24 verificaram que 

as crianças que tiveram contactos íntimos com pacien~s com 

escarro positivo pelo exame direto foram tuberculina posi

tivos em 35% nas idades de O a 4 anos; 43% nas idades de 

5 a 9 anos e 52% nas idades de 10 a 14 anos. 

6 I HEIJER e col. concluiram que os pacientes co~ 

siderados como fontes de infecção mais importantes "são a

queles em cujo escarro o bacilo da tuberculose pode ser de 

monstrado pelo exame direto". 

Baseados nestas pesquisas, podemos notar a dife

rença de significação epide~io1õgica do ca80 e do 8u8peito. 

Fazendo-se esta distinção evitar-se-ia, no momento epide -

miolõgico atual, o excesso de diagnóstico, "recarregando a 

capacidade limitada de um programa (ou centro sanitãrio) 
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com pacientes que, de acordo com a definiçio, não consti-
28 tuem o objetivo do programa" . 

Pode-se concluir, portanto, que ao procurarmos 

diminuir o numero de casos da população, ou seja, os casos 

com exame bacteriológico positivo, certamente estaremos di 

minuindo novas infecções. 

2.3. CONSIDERAÇOES ECONOMICAS 

Nos países em vias de desenvolvimento as verbas 

destinadas ã saúde são relativamente pequenas e reduzem-se 

ainda mais quando destinadas aos programas de tuberculose. 

Desta maneira, os métodos diagnósticos para a 

descoberta de casos deverão ser avaliados não somente pelo 

custo de cada exame, mas pelo custo aproximado de cada ca 

so descoberto. 

Não hã dúvida alguma que, analisando custo por 

caso, o exame direto do escarro representa prioridade eco

nômica. Além disso, após a confirmação diagnóstica, o p~ 

ciente poderã ser imediatamente tratado. 

HEYER e COUDREAU 39 salientaram que os dois imp! 

rativos que tornam a bacteriologia medida prioritãria nos 

programas de luta contra a tuberculose nos países em desen 

volvimento são: "19) a necessidade de permanecer nos 1imi 

tes das possibilidades financeiras; 29) a necessidade de 

agir com o miximo da eficãcia". 
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Há divergências de opiniões quando a radiologia 

i analisada no senti~o ticnico-individua1 36 , 39, 62 mas 

quando empregada indiscriminadamente, para o reconhecime~ 

to em massa, os pareceres são unânimes ao afirmar que o e-

xame radiológico é muito dispendioso em relação a seu ren

d i me n to 2 O, 28, 3 1, 34, 36, 54, 57 

De qualquer forma, os países em desenvolvimento 

nao podem colocar ao alcance de toda a população um apare

lhamento de alto custo e manutenção dificultosa, que exige 

para seu funcionamento técnicos especializados. 

2.4. CONSIDERAÇOES SOCIAIS 

o Comitê de Peritos em Tuberculose da OMS, no 

seu 79 Informe 44 conclui que a maioria dos doentes com tu 

berculose pulmonar contagiosa conhece sua doença e procura 

expontaneamente o médico. 

Muitas pesquisas foram efetuadas em virtude de 

numerosos países estarem empregando a radiologia em massa 

e de trabalhos realizados, SWALLON & SBARDAR059 , MARCHAL 

e co1. 34 , GOTHI e cOl. 21 , HITZE 28 , EDWARDS 19 e MEIJER, 

BARNETT, KUBIK & STIBL0 36 , concluiram que a maior parte 

dos casos novos não se descobre por campanhas de detec-

çao em massa, senão porque os enfermos com sintomas pulmo

nares (sintomáticos - respiratórios) buscam por sua pró

pria iniciativa os serviços de saúde. 
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36 ME' JER e co 1. , em traba 1 ho rea 1 i zado no Cana-

dá, C h e c o s 1 o v á qui a eP a í s e s Baixos, c o n c 1 u i r am que 5 O a 66 % 

dos casos com baciloscopia notificados se apresentaram ex

pontaneamente aos serviços de saúde sem terem sido desco

bertos ou convocados por eles. 

LABARQUI 30 , na Algeria, salientou que "o valor 

dos sintomas para a descoberta da tuberculose pulmonar im

põe num país em vias de desenvolvimento um esforço para se 

organizar uma rede de descoberta sintomática eficaz, a fim 

de reconhecer o máximo de tuberculosos excretores de baci 

los" e finaliza, comentando: "diz-se da importincia em 

concordar na descoberta bacteriológica, na qual a extensão 

permite, de um lado, a descentralização do diagnóstico ate 

as zonas rurais afastadas e, de outro lado, a integração 

da luta antituberculose na atividade normal das unidades 

de saúde pública. Todo outro meio de descoberta seria ir

realista, inaplicável ã escala de todo um pais e, sobretu-

do, ineficaz.". 

Devemos, pois, dirigir os metodos diagnósticos 

de descobertas de casos a todo paCiente com sintomatologia 

respiratória de maneira permanente e que atendam suficien 

temente às necessidades da população. 

2.5. CONSIDERAÇOES TECNICAS 

o advento da quimioterapia modificou o enfoque 

dos metodos de descoberta de casos de tubercu10se. Os me-

BIBLIOTECA 
FACULC"l.;i.: o::. ;:.Ali,.)":: PÚBliCA 
UNlVERSl!MflF 111'" c A,." nA ... ~ 
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todos tradicionalmente empregados e que visam radiografar 

toda uma população e descobrir a tuberculose incipiente, 

perderam sua importância em saúde pública, principalmente 

em virtude do seu baixo rendimento e alto custo operacio

nal nos programas de controle da tuberculose 28 , 34, 36 

Não há dúvida que, nos países em vias de desen-

volvimento, as medidas que visam ao diagnóstico deverão 

estar firmadas em técnicas simples, cujo rendimento e ope

racionalidade sejam adequados aos objetivos básicos do pr~ 

grama 28 , 39 

A bacteriologia pode contribuir bastante no dia~ 

nóstico e avaliação do tratament0 22 porque, além de forne 

cer o diagnóstico etiológico da doença, indica o esquema 

antibiótico a ser empregado e, finalmente, controla a efi 

cãcia do tratament025 • 

Dos metodos bacteriológicos, o exame direto do 

escarro pode ser executado por qualquer pessoa que possua 

um mínimo de escolaridade e tenha recebido um treinamento 

adequado, de no máximo 3 semanas 55 . E um método realmente 

simples, de fácil execução, barato, cuja maior exigencia em 

termos financeiros é o microscópio. 

Por força, portanto, destas quatro considerações 

(epidemiológica, econômica, social e tecnica) deve-se sit~ 

ar a bacteriologia como medida diagnóstica prioritária nos 

programas de luta contra a tuberculose. 



3. REDE DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA DA TUBERCULOSE NO 

BRASIL 

3.1. EVOLUÇJ\O H I STOR I CA 

Foi nos anos de 1947 e 1948 que a OMS começou a 

preconizar o emprego uniforme das tecnicas de controle da 

tuberculose e a necessidade de confirmação bacteriológica 

d · ... t' f t d d' 1 . 2 O E 1950 nos lagnos 1COS e e ua os por ra 10 ogla . m , o 

Comitê de Peritos em Tuberculose, no seu 59 Informe 20 , sa-

lienta que "somente se recorra i exploração radiogrifica 

de massa quando se dispuser de meios clínicos e de labora 

tõrio para vigiar a evolução dos casos". Foi justamente 

nesse período que se deu maior ênfase i medida de explora

ção radiogrifica de massa, que poderia descobrir a tubercu 

lose' incipiente. 

Ate aquela época, no Brasil, os laboratõr;os de 

bacteriologia da tuberculose pertencentes aos serviços de 

saúde de cada Estado funcionavam isoladamente e apenas rea 

lizavam diagnõsticos complementares dos casos radi010gica

mente suspeitos. 

O ano de 1960 foi um ano decisivo para a bacte

riologia da tuberculose. No seu 79 Informe, o mesmo Comi-
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tê de Peritos 44 concluiu que Uo índice mais fidedigno da 

magnitude do problema, que se pode obter com levantamentos 

sobre a preva1~ncia de tuberculose, ~ provavélmente a pre-

valência de individuos que eliminam bacilos; em segundo 

lugar a prevalência'-de imagens significativas nas explor~ 

ções radiogrãficas db tórax e tamb~m muito importante as 

reações positivas ã tuberculina u
• 

Em 1964, o Comitê da OMS definiu no seu 89 Infor 

me ucaso de tubercu10se n e recomenda que todos os casos 

seJam objeto de tratamento ime"diato, enquanto que as pes

soas com imagens radiológicas anormais someate recebam vi 

gilância baseada no exame bacterio1ógic045 . 

A partir dessa época o Ministério da Saúde e Se

cretarias da Saúde de todos os Estados do B~asi1 começam 

a enaltecer a necessidade da confirmação bacteriológica 

nos indivíduos suspeitos radiologicamente e algumas idéias 

principiaram a surgir no sentido de se organizar um servi

ço nacional de laboratórios de bacteriologia da tuberculo

se que pudesse cobrir integralmente a população nacional. 

Em julho de 1966 é realizada na cidade de Panamá 

a I Reunião de Diretores de Campanhas Antituberculosas da 

América Central e Panamá. r dado o primeiro passo no sen

ti do de se consegui r a regi ona 1 i zação e coordenação dos pr~ 

gramas das Campanhas Antituberculose 18 • Nos tópicos que 

se referem ã Epidemiologi.a e Métodos Diagnósticos, o gru

po de trabalho concluia sobre a Bacteriologia da seguinte 

maneira: 
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"1 - Fica ratificada a utilidade que tem a radio
logia e a descoberta do doente juntanente com 
a prova da tuberculina, insistindo-se na ne
cessidade de equiparar o estudo bacteriolõg! 
co ao ritmo dos outros métodos em sua utili
zação de acordo com os recursos disponíveis. 

2 - A recomendação deve ser a utilização dos três 
métodos. O mínimo deve ser a utilização da 
prova tuberculínica e radiologia; ou de tu
berculina com baciloscopia; ou só tuberculi 
na, determinados pela acessibilidade e disp~ 
nibilidade de recursos". 

Mais adiante, no ponto 4 do mesmo Informe, lê-se: 

4 - "a bacteriologia será utilizada nos sintomá
ticos, assim como também nas pessoas que a
presentam imagens suspeitas". 

Em 12 de agosto de 1966 a Comissão Técnica da 

Campanha Nacional Contra a Tubercu10se 13 reuniu-se e esta 

beleceu as diretrizes gerais para o funcionamento da Rede 

de Laboratórios de Bacteriologia da Tuberculose, da Campa

nha Nacional Contra a Tuberculose. Elaborou-se o esquema 

geral, admitindo-se que na um laboratório central deve ser 

atribuída a condição de Laboratório de Referência para o 

País, de modo a permitir que se converta efetivamente em 

órgão central de caráter normativo em relação ã Rede de La 

boratõrios, cumprindo função executiva somente no que diz 

respeito ao levantamento de dados de rotina mais signif;c~ 

tivos e ao controle de programas de pesquisas nacionais e 

internacionais". No próprio esquema acentuou-se: Ralém 
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do laboratório central, participarão da Rede de Laborató

rios, em número crescente para atender às necessidades do 

País, laboratórios regionais, cujo trabalho deve acompa

nhar o padrão tecnico do Laboratório de Referência"; mais 

adiante: "finalmente nesse conjunto, integrando a Rede de 

Laboratórios de Bacteriologia da Tuberculose, se inserem 

as unidades de bacterioscopia, que devem ser tão numerosas 

quanto os hospitais, dispensários, ambulatórios e postos 

de saúde em toda a parte onde se faça diagnóstico e trata 

mento da tuberculose". As atribuições destes diferentes 

tipos de laboratórios, a padronização tecnica, as investi

gações nacionais e participação em programas internacionais 

e a coordenação das atividades laboratoriais são os tópi

cos principais levantados neste trabalho. Nesta mesma oca 

sião, dentro do programa de padronização técnica, um ajus

te de cooperação é firmado entre o Serviço Nacional de Tu

berculose do Ministerio da Saúde e a Secretaria da Saúde 

do Estado da Guanabara (S.S.A.). Tal ajuste prevê como 

cláusula primeira: 

"Ao Laboratório Central de Tuberculose, da S.S.A., 
fica atribuída a condição de Laboratório de Ref~ 

rência da Campanha Nacional Contra a Tuberculo
se". 

Estava firmada, portanto, em termos teóricos, a 

implantação da Rede de Laboratórios de Bacteriologia da Tu 

berculose no Brasil. 

Em outubro do mesmo ano (1966) reuniu-se em Sue 

nos Aires, Argentina, o Comitê Regional Latinoamericano 
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da União Internacional Contra a Tuberculose para a realiz~ 

ção da VII Reuniio, cujo tema foi "La Bacteriologia en los 

Programas de Control de la Tuberculosis. Métodos Técnicos 

y Administrativos Aplicables en la America Latina 32 ". Da 

reunião participaram eminentes autoridades em tuberculose 

como, por exemplo: Dr. Luis Herrera Malmsten (Chile), D~ 

Milton Fontes Magarão (Brasil), Dr. Victor Chiesa (Argen

tina), Dr. Juan de Dios Echevers (Panamá), Dr. José Igná 

cio Baldó (Venezuela), Dr. K. Bartamann (Alemanha), Dr. 

John Holm (na ocasião, secretário executivo da Unión Inter 

nacionale Contre la Tuberculose (U.I.C.T.), além do Dr. 

Pedro Iturbe (Venezuela), que coordenou os trabalhos des

ta reunião. Discutiu-se a validade da bacteriologia como 

medida imprescindível num programa de luta contra a tuber

culose, devendo-se concentrar as ações diagnósticas no gru 
, -

po de pacientes sintomáticos, preconizando-se como metodo 

prioritário o exame direto do escarro que descobriria a 

grande maioria dos casos mais infectantes. Enfatizou-se a 

viabilidade do emprego da bacteriologia em toda a America 

do Sul pelas características epidemiológicas, sócio-econô

micas, políticas e geográficas semelhantes dos vários pa! 

ses. Com respeito ao numero de laboratórios existentes, 

notou-se uma grande deficiência quanto ao grau de cobertu-

ra dado ã população pelos serviços, salientando-se 

principal problema a população rural. 

Foi nesta oportunidade que o Dr. Milton 

como 

Fontes 

Magarão apresentou um tema sobre "Meios técnicos e adminis 

trativos para melhor utilização de microbiologia nos pro-
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gramas de luta contra a tubercu10se 33 " onde, pela primei-

ra vez, se mostrou as diretrizes para a organização e de

senvolvimento intensivo de um programa diagnóstico para os 

países su1americanos e, principalmente, para o Brasil. 

Em 18 de maio de 1972 o Ministerio da Saúde e a 

Organização Panamericana da Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (OPS/OMS) firmaram Um acordo no sentido de desenvo1 

ver um programa de bacteriologia da tuberculose, de onde 

surgiram medidas que hoje em dia são adotadas em todos os 

países latinoamericanos. 

Em 20 de janeiro de 1973, através da Portaria n9 

2, de 20 de janeiro de 1973, publicada no Diário Oficial da 

União em 06 de fevereiro de 1973 12 foi oficializada a , 

criação da Rede Nacional de Laboratórios de Bacteriologia 

da Tuberculose, bem como da Coordenação da Rede Nacional 

de Laboratórios de Bacteriologia da Tuberculose, de acor

do com os seguintes itens: 

"1 - As atividades de bacteriologia de tuberculo
se ficam organizadas sob forma de sistema, 
cuja atuação integrada será objeto de instr~ 

mento de previsão, orientação e coordenação, 
a "Rede Nacional de Laboratórios de Bacterio 
logia de Tuberculose". 

U2 - Integrarão a Rede, respeitada a subordinação 
aos órgãos que pertençam, os 1 abora tórios que 
realizam ou possam fazer bacteriologia de t~ 

berculose, sejam de caráter oficial, autãrqu2. 
co ou pertencentes a instituições particu1a
re s U • 
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"3 - Para possibilitar a coordenação das unidades 
integrantes do sistema, fica criada junto ã 
Campanha Nacional Contra a Tuberculose a Co 
ordenação da Rede Nacional de Laboratórios 
de Bacteriologia de Tuberculose". 

A partir dessa epoca, o progresso da Rede Nacio

nal tem caminhado lentamente e somente nos Estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Es-

pirito Santo, Sergipe, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piau;, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia ela conseguiu re

almente efetivar-se graças aos incansáveis esforços de al 

guns tecnicos que vêem na implantação da Rede, a diminui

ção efetiva do numero de casos realmente contagiantes, que 

asseguram permanentemente a manutenção do reservatório da 

infecção. 

3.2. ESTRUTURA 

A estrutura atual da Rede de Laboratórios de Bac 

teriologia de Tuberculose no Brasil pouco difere daquela 
r 

apresentada pelo Or. Milton Fontes Mag,rão na Argentina,no 

ano de 1966. Com a criação definitiva da Rede Nacional e 

respectiva Coordenação, ficou assim estruturada a Rede de 

Bacteriologia de Tuberculose, integrada aos, Laboratórios , 
de serviços de saúde, constituída pelos seguintes nivei~: 

- Coordenação da Rede; 
. 

- Laboratório de Referência; 



20 

- Laboratórios Centrais de cada Estado, integrando 
o Laboratório Central de Saúde; 

- Serviços Regionais, integrando o Laboratório Re
gional de Saúde; 

- Serviços Locais, integrados no Laboratório Ge
ra 1 ; 

Postos de Colheita de Amostras (PCA) em serviços 
de saúde sem laboratórios. 

3.3. ATIVIDADES 

Das funções atribuídas a cada serviço cabe ã: 

3.3.1. Coordenação da Rede 

a) articular-se com os órgãos e entidades pú
blicas e privadas, com o fim de estimular a 
integração dos seus laboratórios na Rede Na 
cional; 

b) padronizar métodos e tecnicas de trabalho 
de rotina e especializados em bacteriologia 
da tuberculose, a fim de uniformizar e per
mitir a execução dessas atividades de modo 
simplificado e adaptado a qualquer região 
do Pais; 

c) promover a coleta uniforme e sistemática de 
dados bacteriológicos, de modo a permitir o 
conhecimento da situação epidemiológica da 
tuberculose no País; fornecer subsídios e 
fixar diretrizes adequadas aos programas na 
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cionais de luta contra a tuberculose em con 
sonãncia com a política nacional de saúde; 

d) promover o aperfeiçoamento de pessoal 
a execução de tarefas específicas no 
da bacteriologia da tuberculose; 

para 
campo 

e) promover a padronização do material e do e
quipamento indispensável ao funcionamentod~ 
laboratórios de bacteriologia de tuberculo
se do Pais; 

f) avaliar periodicamente a concepção dos pro
gramas da Rede e sua adequação aos objeti
vos em vista; 

g) programar investigações de tipo 
epidemiológico e operacional; 

tecnico, 

h) manter a coordenação com a chefia da Rede 
em cada Estado; 

i) fazer a supervisão direta e indireta·e a a
. valiação das redes estaduais; 

j) assessorar na aquisição e distribuição dos 
reativos, dos potes de colheita de escarro 
e outros materiais. 

3.3.2. Laboratório de Referência 

a) ser o Laboratório de Referencia da especia
lidade para todo o Pais; 

b) ser o centro de estudos das resistências pri 
márias e secundãrias do ponto de vista epi-
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demiológico; 

c) efetuar os estudos de sensibilidade de or
dem clínica e de tipificação das micobact! 
rias, solicitados pelos laboratórios do Pa 
is' , 

d) adestrar pessoal novo e readestrar o antigo 
nas técnicas de cultivo, provas de sensibi
lidade e tipificação; 

e) atuar como serviço central da área em que 
está localizado, e também de outras áreas 
que não contem com serviços especificos. 

3.3.3. Laboratório Central do Estado 

a) efetuar baciloscopias e cultivo para a área 
a que serve; 

b) efetuar o adestramento do pessoal novo e o 
readestramento do antigo, nas técnicas de 
colheita de amostra de escarro e de bacilos 
copia; 

c) manter a coordenação dos serviços do Estado 
para a remessa das amostras de escarro; 

d) fazer a supervisão direta e indireta dos ser 
viços da Rede; 

e) os laboratórios que já realizam teste de se~ 
sibilidade e os que venham a ter condições 
para fazê-lo devem cumprir essa ação; 

f) recorrer ao Laboratório de Referência para 
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as tecnicas mais especializadas; 

g) levantar a estatistica quantitativa e qual! 
tativa dos exames realizados no Estado; 

h) distribuir os reativos, potes de colheitas 
de escarro e outros materiais aos serviços 
locais. 

3.3.4. Laboratórios Regionais e Locais 

di-a) efetuar unicamente o exame microscópico 
reto das amostras de escarro da sua pró

postos pria área, como das que receba dos 
de colheita das áreas vizinhas; 

b) encaminhar ao Laboratório Central do Estado 
as amostras para exames mais especializados; 

c) recolher a informação minima estabelecida e 
remetê-la, periodicamente, ao 
Central do Estado. 

3.3.5. Postos de Colheita de Amostras 

Laboratório 

a) colher amostra de escarro no pote adequado, 
enviá-la ao laboratório local ou regional c~ 
respondente. 

3.3.6. Laboratórios Especiais de Bacteriologia da 
Tuberculose 

Situados em sanatórios, hospitais para pac~ 
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entes broncopulmonares e em cátedras de ti
siologia e pneumologia, tais serviços esca
pam a essas normas gerais; deverão, por~m, 
integrar-se na Rede Estadual, visando c~ 

operar com o Laboratório Central do Estado. 



4. SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE S~O PAULO 

A Reforma Administrativa da Secretaria da Saúde 

do Estado foi iniciada no ano de 1967, graças a um grupo 

de trabalho composto por sanitaristas da" Secretaria da Saú 

de e da Faculdade de Saúde Pública, que fixou as diretri

zes bãsicas para o estudo da Reforma 53 . Com a colaboração 

do Grupo Executivo da Reforma Administrativa, Uma serie de 

estudos parciais foi sendo concluida e a partir dai diver

sos Decretos foram promulgados atendendo aos aspectos pri~ 

ritãrios e em conformidade com o próprio plano. 

Quatro áreas de ação conjugadas foram esboçadas, 

obedecendo a principios de organização administrativa: á

rea deliberativa, área executiva, área assistencial as

sessora e ãrea assistencial auniliar53 . Este esquema b~ 

sico foi complementado por diretrizes que orientaramos tra 

balhos de: integração dos serviços em nivel local, erigi~ 

do-se o Centro de SaGde como unidade sanitãria polivalen-

te; desoentraZizaçao e~eoutiva atraves da criação de -or 

gãos regionais (Divisões Regionais de Saúde e Distritos Sa 

nitários); oentraZizaçao normativa, visando ao pronto a-

tendimento na prestação de serviços, ao lado da atuação 

normativa centralizada e especializada; sistema, visando 

ao efetivo entrosamento de todos os órgãos, funcionando o 
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organismo como um todo indivisível; supervisão permanente 

e contínua; criação de oarreiras específicas do campo da 

saúde publica, formação e adestramento de pessoal que con~ 

titui a necessidade básica da reforma; e saneamento ambi-

ental onde se incluem atividades de significação fundamen

tal para a execução dos programas de Saúde Pública. 

Quatro Coordenadorias foram criadas: Saúde da 

Comunidade, Assistência Hospitalar, Saúde Mental e Ser 

viços Técnicos Especializados 53 . Com exceção da Assis

tência Hospitalar, as atividades de Saúde prestadas ã co-

munidade constituem atribuição da Coordenadoria de Saúde 

da Comunidade, que alberga 11 Divisões Regionais, 1 Divi 

são Especial e 69 Distritos Sanitários, distribuídos por 

todo o Es tado. 

A nível local, as atividades de Saúde Pública pr~ 

conizam os seguintes programas: 

1 - Programa Mínimo 

a) imunizações e, eventualmente, quimioprofila-
xia; 

b) saneamento do meio; 

c) visitação sanitária; 

d) educação em saúde pública; 

e) assistência médico-sanitãria intermitente. 
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2 - Programa Resumido 

a) controle de doenças transmissíveis; 

b) saneamento do meio; 

c) higiene materna e da criança; 

d) assistência medico-sanitária não especializa
da; 

e) controle da tuberculose e da hanseníase, a ca!. 
go de clínico geral; 

f) epidemiologia e estatística; 

g) enfermagem; 

h) educação em saúde pública; 

i) administração. 

3 - Programa Desenvolvimento com Algumas Exceções 

a) controle de doenças transmissíveis; 

b) saneamento do meio; 

c) higiene materna e da criança; 

d) assistência medico-sanitária; 

e) controle da tuberculose e da hanseníase, não 
obrigatoriamente por especialistas; 

f) odontologia sanitária; 

g) nutrição; 

h) epidemiologia e estatística; 

i ) enfermagem; 

j} educação em saúde pública; 



1) laboratório; 

m) administração. 

4 - Programa Desenvolvido 

a) controle de doenças transmissíveis; 

b) saneamento do meio; 

c) higiene materna e da criança; 

d) assistência médico-sanitãria especializada; 

e) controle da tuberculose e da hanseniase; 

f) odontologia sanitãria; 

g) nutrição; 

h) epidemiologia e estatística; 

i) enfermagem; 

j) educação em saúde pública; 

1) laboratório; 

m) administração. 

28 

As atividades deste programa são executadas pe

los respe~ti~bs Centros de· SaGde (C.S.), classificados nu 

mericamente, segundo o tipo de programa, de I a V e dis

tribuídos pelas diversas Divisões Regionais de Saúde (DRS), 

segundo a TABELA n~ 1 e salientadas na FIGURA n~ 2. 
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TABELA DQ 1 - POPULAÇÃO, NÚMERO E TIPO DE UNIDADES SANITÁ 
RIAS SEGUNDO AS DIVISOES REGIONAXS DE SAtDE DO ES= 
TADO DE SÃO PAULO - 1975 

DIVISOES RE- NQ/Tipo Unidade Sanitária 

GIONAIS DE POPULAÇÃO TOTAL 
SAÍ1DE CS1 CS2 CS3 cs4 CS5 

DRS-I-Grande 
são Paulo ••• 10.488.429 '21 12 15 27 114 189 

DRS-2-Litora1 981.627 3 2 1 4 4 14 

DRS-3-Vale do 
f Para loba •••• 883.510 3 4 4 6 16 33 

DRS-4-Soroca-
ba • • • • • • • • 1.164.412 . 5 3 8 12 '2 60 

DRS-5-Campi -
nan • • • • • • • • 2.'36.875 8 6 10 25 59 108 

DRS-6-Ribeirm 
Preto • • • • • 1.459.676 5 , 9 20 45 82 . 

DRS-7-Bauru • 515.393 3 - 5 9 25 42 

DRS-8-Rio Pre 
to -• • • • • • • • • 905.631 5 - 5 25 51 86 

DRS-9-Araçat~ 
553.398 4 ba • • • • • • • • 2 1 11 19 37 

DRS-IO-Presi-
den te Pruden - 661.77' 2 28 56 te • • • • • • • • • 2 12 12 

DRS-11-Mar:b:ia 6".271 4 2 5 13 23 47 

DEVALE • • • • • 152.975 - 2 - 5 8 15 

-T O T A L ••• 20.576.995 61 37 78 169 424 769 

FONTE: Divisão de Estudos e Programas da Coordenadoria de 
Saúde da Comunidade, Secretaria da Saúde do Estado de 
são Paulo. 



FIGURA nQ 2 - NUMERO DE UNIDADES SANITARIAS SEGUNDO 
AS REGIDES AD~INISTRnTIVAS DO ESTADO DE SAO 
PAULO - 1975. 
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FONTE: Divisão de Estudos e Prooramas da Coordenadoria 
de Saúde da Comunidade, são Paulo. 



5 •. LABORATORIOS PERTENCENTES ~ SECRETARIA DA SAODE DO ESTA 

DO DE SJ':O PAULO 

5.1. CONSIDERAÇOES 

Em 1968, através do Decreto nQ 50.192, artigo nQ 

9, item lI, letra "d" 53 , ficou atribuída aos Centros de 

Saúde, alem dos serviços normais de atendimento ã popu1a-

çao, a execução de Serviços de Laboratório nas 

Sanitárias. 

Unidades 

O Decreto nQ 52.182, de 16 de julho de 1969 53 , 

que dispôs sobre a organização da Secretaria de Estado da 

Saúde, no seu artigo 34 atribuiu ã Coordenadoria de Sa6de 

da Comunidade (CSC) a competência de estudar, planejar, ~ 

rientar, coordenap, superintender e executar, em conformi

dade com as normas técnicas emanadas dos órgãos correspo~ 

dentes, atividades de exames laboratoriais (item VI). Es

te mesmo Decreto, no artigo 108 correspondente ã Coordena

doria de Serviços Tecnicos Especializados, atribuiu a esta 

Coordenadoria a responsabilidade de estudar, planejar, o

rientar, coordenar, supervisionar e executar atividades de 

exames laboratoriais de interesse da Sa6de Pública 

111). No seu artigo 113 subordinou o Instituto 

(item 

A do 1 fo 



Lutz ã Coordenadoria de Serviços T€cnicos Especializados. 

Em 28 de abril de 1970 foi elaborado um Decreto 

que dispõe sobre a organização do Instituto Adolfo Lutz53 . 

No capitulo I, referente ã organização, o artigo nQ 2 re 

lata que o campo funcional do Instituto Adolfo Lutz compr~ 

ende: 

I - Supervisionar, coordenar, executar e controlar 
as atividades dos laboratórios de Saúde Pública 
do Estado. 

11 - Realizar: 

a) exames de laboratório necessários ã elucida
ção do diagnóstico das mol€stias transmissi~ 

veis, parasitárias e neoplásicas; 

b) exames necessários ã verificação de portado
res de germes, do estado de imunidade e os de 
mais necessários ao controle da Saúde Públi-
ca; 

................................................ 

VI - Prestar assistência tecnológica ã rede de unid! 
des sanitárias e aos demais órgãos da Administr~ 
çao Pública que atuam em programas do setor saú 
de; 

VII - organizar cursos de formação t€cnica, aperfeiço~ 
mento e estágios, para aprimoramento de conheci
mentos t€cnico-cientificos no campo de suas ati
vidades. 

Ainda no mesmo Decreto,o artigo nQ 15 dispõe so 
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bre a Divisão de laboratórios Regionais, que compreende: 

I - Diretoria, Com Seção de Expediente. 

II - 11 (onze) laboratórios I , com a seguinte estrutu 
ra padrão: 

a) Seção de Patologia Clínica, abrangendo Setor 
de Microbiologia e Setor de Parasitologia e 
Análises Clínicas; 

b) Seção de Bromatologia e Química; 

c) Seção de Administração. 

III - 7 (sete) Laboratórios lI, com a seguinte estrutu 
ra padrão: 

a) Setor de Microbiologia e Análises Clínicas; 

b) Setor de Parasitologia; 

c) Setor de Administração. 

5.2. DISTRIBU1ÇAO 

- laboratórios I - Situam-se em Santos, Ribeirão Preto, 
Campinas, Taubate, Bauru, São Jose do Rio Preto, Presi
dente Prudente, Araçatuba e Sorocaba, restando dois a 
serem instalados na medida das necessidades do Instit~. 

- laboratórios 11 - Situam-se em Botucatu, Itapetininga,M! 
rília, São Carlos, Franca, Santo Andre e São Caetano do 
Sul. 

Nota-se, portanto, que duas Coordenadorias (S~r

viços Técnicos Especializados e da Comunidade) responsabi-

BJ ELIO-;':::CA 
f1.CUL ~;i,C(~ Ut -:i!~j;;:::. P,JSLlCA 
UI'.uVlh::)lu/,ut uE SÁu PAULO 
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lizam-se pelos exames de laborat5rio, atrav~s das Unidades 

Sanitãrias existentes, e os Laboratórios do Instituto Adol 

fo Lutz (Tipo I e 11), conforme TABELA n~ 2 e FIGURA n~ 3. 

Temos, portanto, jã implantados em todo o Estado 

Um potencial de laborat5rios estimados em 64 unidades per-

tencentes ã Secretaria da Saúde, com um potencial min imo 

de 140 microsc5pios, que podem perfeitamente ser adaptados 

às exigências da Rede Nacional de Laborat5rios de Bacterio 

logia da Tuberculose, a fim de executar exames bacilosc5Pl 

cos e culturas, de acordo com suas respectivas capacidades 

t~cnicas • 

T.lEl1..t. nl 2 -1l1fimlo Dl HICB0SC6PIOS It Il6 ~OS. smmmo J.S Rmlli!:s AD:tmISTlIAmAS DO IS

fADO Dl sIo P.mLO - lrJ? 

~ 
51 DE HI LABOaATdllIOS 
CROSC6PIa3 

- -
REGICES msmm 

UIIIWlES ADOLro LUTZ 

.l1l:tmISmmAS x EM OO'iDI SJllutRus 
CE!lTRAL I Tipo I I Tipo 

TOTAL 
ç03'.s musõ II 

DRS..l - Gnmde sio Paulo •••••• u- 9 - 1 - 2 -
12 

D1lS-2 - Li torol •............. 4 2 - 1 - :3 

DRS-:3 - Valo do Pant!b:1 ........ 4 :3 - 1 - 4 

DRS-4 - Sorocab:L ••.•.••...... .5 2 - 1 2 5 

DRS-5 - Ca:spiJIu •............ 25 u - 1 - 12 

DRS-6 - Ribeirão Preto ....... 14 4 - 1 2 7 

DRS-7 - &nru ••.............. 16 2 - 1 - :3 

ms-s - S. JOlJ' do Rio Proto •• 13 2 . 1 - :3 

DRS-9 - .l.roçatub:1 ............ 5 2 - 1 - 3 

DRS-lO- PreIid8nto Pradento ••• 10 2 - 1 - :3 
DRS-ll.- Har!lla •............. 12 .5 - - 1 6 

DlVJ..LE •..............••..•... :3 2 - - 1 :3 

.TOTAL •..•.•............ 122 46 1 9 6 64 

mm:: Di'fia80 do Estudol • Prc;;n::wI da Ccordcnador1a do slUÍda da COWlÚdada o Instituto Adolfo 
Luts, da Secretaria da sCÍda do Estado da siio Pa.u.lo. 

om,: - Fnltcrc:l Wor=çõell rolOreutal co Granda são Pmzlo, noa R1-l. ~-2. 
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FIGURA nQ 3 - DISTRIBUICAO DOS LABORATORIOS EXISTENTES SE-
GUNDO AS DIVISOES REGIONAIS DE SAUDE DO ESTADO DE 
SAo PAULO - 1975, 

, . . ...... _. 
•••• "51(0 JOSE • 

,.) 00 RIO PRETO \t ! 
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FONTE: Divisão de Estudos e Programas da Coordenadoria de 
Saúde da Comunidade e Instituto Adolfo Lutz da Secre 
taria da Saúde do Estado de são Paulo. 



6. IMPLANTAÇAO DA REDE DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA DE 

TUBERCULOSE NO ESTADO DE SAO PAULO 

6.1. CONS I DERAÇOES GERA I S 

O momento epidemiológico atual indica a implant~ 

ção quase que imediata da Rede de laboratórios de Bacterio 

10gia de Tuberculose em todo o Estado. 

Não hã duvida que os metodos diagnósticos, empr~ 

gados atualmente, cobrem uma parcela muito pequena da pop~ 

1 a ç ã o e se 1 i m i ta m a p e nas ã s ã re as u r b a nas • P r a t i c a me n t e 

inexiste programa de descoberta de casos nas regiões ru

rais e nos municípios com população abaixo de 20.000 habi

tantes 43 . 

Realizar um programa de descoberta de casos ba

seado unicamente na radiologia seria impraticãvel, altame,!!. 

te oneroso, pouco rentãvel e não atingiria o objetivo bisi 

co do programa, que i descobrir casos de tuberculose. Isto, 

no entanto, nio significa que devemos abolir os recursos 

radiolõgicos e trocá-los pelos bacteriológicos, mas apenas 

"limiti-los em nGmero e dirigi-los somente a grupos selecio 

nados. 

Recomenda-se que mai·or ~nfase deva ser dada aos 
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métodos bacteriológicos, multiplicando-os à medida do pos

sível de maneira permanenta ~~.tendendo às reais necessi

dades da população de todos 6s ,municípios, nas respectivas 

zonas urbanas e rurais. 

Um programa de descoberta de casos baseado prin

cipalmente na bacteriologia, atraves de uma Rede de Labor! 

t õ r i os, i n s tal a d a em to d o o E s t a do, s e r i a p e r f e i ta mente v i ã 

vel e exequível, permitindo descobrir os casos mais impo~ 

tantes do ponto de vista epidemiológico, ou seja, os casos 

bacilíferos, que representam o maior risco para a comunida 

de. Através da eliminação dos mesmos, conseguiríamos dim! 

nuir certamente, e em menor prazo de tempo, o reservatório 

da infecção em nosso meio. 

6.2. ETAPAS DA IHPLANTAÇAO 

o processo da implantação e efetivação da Rede 

de Laboratõrios de Bacteriologia no Estado de São Paulo p~ 

derã se processar em etapas, evitando-se erros que viriam 

prejudicar a concretização do mesmo. As funções específi

cas de cada laboratório são apresentadas no item relativo 

ãs atividades de cada laboratório. As tris etapas suce

dem-se da seguinte forma: 

6.2.1. Primeira Etapa 

Obedecendo as seguintes atividades gerais: 
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a) Levantar os dados referentes aos estabeleci 
~ mentos de saúde existentes no Estado, vias 

de comunicação, meios de transporte de mate 
rial e pessoal disponível; 

b) escolher uma ou mais ãreas programãticas p! 
ra testar a viabilidade e exequibilidade do 
empreendimento, visando ã extrapolação do 
método a outras ãreas; 

c) calcular, por estimativa, a prevalência de 
doentes bacilíferos nos municípios da reg~ 

ão e determinar o número de Laboratórios e 
Postos de Colheita de Amostras necessãrios 
ao atendimento permanente desta população; 

d) indicar o Laboratório Central doEstado, bem 
como os Laboratórios Regionais e Locais, a
lém dos Postos de Colheita de Amostras, na 
respectiva ou respectivas ãreas de teste; 

e) permitir que se realizem somente em nível 
Central todas as atividades especificadas 
ao Laboratório Central situadas no 
6.4.1. deste capítulo; 

i tem 

f) implantar o sistema iniciando-se por um pr~ 

cesso vertical de implantação, isto é, dis
tribuindo-se todo o material necessãrio às 
atividades de diagnóstico a todas as unida 
des participantes da Rede de Uma só vez e 
no menor tempo possível. 

Somente após a concretização e dinamização da Pr~ 

meira Etapa, é que se deverá prosseguir com a próxima eta-

pa. 
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6.2.2. Segunda Etapa 

. Constará das seguintes atividades: 

a) Estender o processo a outras áreas, ã medi
da das disponibilidades orçamentárias gove~ 
namentais, aproveitando as experiências ad
quiridas na área programática. Nas novas á 
reas escolhidas o processo deverá iniciar
se pela Primeira Etapa descrita anteriorme~ 
te, excluindo-se apenas o item (b) e a ind~ 
cação do Laboratório Central, no item (d); 

b) Atribuir aos Laboratórios Regionais as fun-
ções especi fi cadas no i tem 6.4.2.1. des te 
capítulo, referentes ã Segunda Etapa. 

6.2.3. Terceira Etapa 

Na Terceira Etapa poderão ser realizadas as 
seguintes atividades: 

a) Estender o processo a outras áreas, comple
tando assim todo o Estado, aproveitando 
as experiências anteriores e iniciando-se 
p..e' 1 à P r i m e i r a E ta p a , e x c 1 u i n d o a p e nas o i
te~ (b) e a indicação do Laboratório Cen
tral, no item/{d); 

" 

b/) Co'nferit- aos: Laboratórios Regionais, que a
/ -' inda não e~lcutam as funções específicas da 

Segunda Etapa, a autorização de executá~as; 

c) Atribuir aos Laboratórios Locais as funções 
especificadas no item 6.4.2.2. deste capít~ 
10, referentes ã Segunda Etapa. 
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Todas estas etapas não representam diretrizes e-
I 

xatas para a concretização da Rede ~e Laboratórios de Bac-

teriologia da Tuberculose no Estado de São Paulo, mas ap! 

nas simples sugestões do autor, no sentido de obter o má

ximo do beneficio de um método diagnóstico (no caso, a bac 

teriologia) em prol da realização de um dos objetivos do 

programa de controle da tuberculose, queeadescoberta de 

casos, ou seja, fundamentalmente, localizar os tuberculo

sos baci 1 iferos . 

Entretanto, as medidas efetuadas para a descobe! 

ta de casos não podem de maneira alguma ser desvinculadas 

das medidas referentes ao tratament0 20 • Qualquer plano que 

se faça em torno de atividades de descoberta de casos im

plicaria, conseqaentemente, na introdução de um planocon

comitante de todo o caso descoberto. Atividades e custos 

sobre o tratamento, no entanto, fogem ao escopo deste tra

balho. 

6.3. ESTRUTURA DA REDE DE LABORATORIOS 

o Estado de São PAulo dispõe de um grande número 

de laboratórios que poderão perfeitamente satisfazer as e-

xigências da Rede, dos quais destacam-se os laboratórios 

pertencentes ã Coordenadoria de Saúde da Comunidade, loca

lizados em Centros de Saúde tipo I, 11, 111 e IV e distri 

buidosem todo o Estado; laboratórios do Instituto Adolfo 

Lutz, localizados na Capital e em vários murticipios do Es-
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tado; laboratórios pertencentes ã Coordenadoria de Assis-

tência Hospitalar; laboratório da Disciplina de Tisio-

logia da Faculdade de Saffde pGblica da Universidade de Sã~ 

Paulo; laboratórios da Associação dos Sanatorinhos Po-

pulares "Campos do Jordio". 

A Rede deverá estruturar-se nas bases já espec~ 

ficadas nas "Normas para Laboratórios de Bacterioscopia 

da Tuberculose" da Divisão Nacional de TUberculose 9 que, 

no capítulo referente ã estrutura da Rede, aconselha a 

existência de: 

a) um L a b o r a t ó r i o C e n t r a 1 ; 

b) Laboratórios Regionais e Locais (serviço Po
lo) ; 

c) Postos de Colheitas de Amostras (PCA) ou Unida
des Satélites; 

d) Laboratórios Especiais de Bacteriologia da Tu 
berculose. 

o Decreto nQ 52.182, de 16 de julho de 196953 , 

atribui ã Coordenadoria de Saffde da Comunidade e ã Coor 

denadoria de Serviços Técnicos Especializados a execução 

de exames laboratoriais, gerando ambigOidade de atribui 

ções. A solução prática a curto e medio prazo poderia 

ser obtida através de um sistema que possa evitar confl~ 

tos de mando, funções e atividades para a implantação 

do processo. 
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6.4. FUNÇOES DE CADA LABORATORIO 

6.4.1. O Laboratório Central 

Localizado na Capital do Estado, servirá de 

suporte tecnico científico às atividades pre1imin! 

res da área-piloto, como tambem à introdução da Re 

de de Laboratórios em todo o Estado. 

Deverã realizar todas as tarefas básicas a-

tribuídas a um Laboratório Central, ou seja: 

a) baciloscopia, cultivo, testes de 
cia, e deve dispor de meios para 

resistên
tipagem 

de micobacterias, quando solicitado; 

b} supervisão (direta e indireta) dos Laborató 
rios Regionais; 

c) adestramento de pessoal, dos Laboratórios 
Regionais e eventualmente Laboratórios Lo
cais; 

d) estatística qualitativa e quantitativa de 
exames realizados no Estado; 

e) distribuição de reativos, potes e outros 
materiais aos laboratórios Regionais; 

f) coordenar os serviços regionais do Estado 
para remessa de amostras. 

Caso o Laboratório Central nao possa exer-
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cer todas as funções especificadas, tais responsa-
. 

bilidades seriam distribuídas a out~as Unidades, 
<.';" '. 

em caráter temporário, e que estej-am ,-em condições 

de executá-las. 

6.4.2. Laboratórios Regionais e Locais 

6.4.2.1. Os LABORATORIOS REGIONAIS - que no 

caso do Estado de São Paulo se 10-

calizarão nos distritos sede de município 

de cada Divisão Regional de Saúde, terão na 

primeira etapa da implantação as seguintes 

funções específicas: 

a) realizar exame microscópico direto das a 
mostras enviadas pelos respectivos PCA; 

b) encaminhar ao Laboratório Central as a
mostras para exames mais especializados; 

c) recolher as informações estabelecidas e 
remetê-las, periodicamente, ao Laborató
rio Central do Estado. 

Na segunda etapa da implantação, os 

Laboratórios Regionais poderão executar fun 

ções mais amplas, tais como: 

a) realizar exame microscópico direto e cul 
tura das amostras e, se possível, testes 
de resistência enviados pelos PCA; 
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b) distribuir potes, reativos e outros mate 
riais aos Laboratórios Locais; 

c) fazer supervisão (direta e indireta) dos 
Laboratórios Locais; 

d) treinar pessoal dos Laboratórios Locais 
nos próprios Distritos Sanitãrios; 

e) recolher as informações estatísticas e 
enviã-las ao Laboratório Central. 

6.4.2.2. Os LABORATORIOS LOCAIS - também de 

nominados Serviços Polo, localiza

dos nos diversos municípios, realizarão na 

primeira etapa da implantação apenas a baci 

loscopia direta d9 escarro, tanto da sua ã

rea de ação como dos materiais enviados p! 

los respectivos PCA. Na segunda etapa pod! 

rão executar funções como: 

a) realizar cultura de amostras enviadas P! 
los respectivos PCA; 

b) distribuir potes reativos e outros mate
riais aos PCA; 

c) treinar pessoal dos respectivos PCA; 

d) fazer a supervisão dos PCA. 

6.4.3. Os Postos de Colheita de Amostras (PCA) 

Denominados Unidades Satélites, localizar-
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se-ão em serviços que não possuam laboratórios. S~ 

a função específica será apenas de colher adequa

damente a amostra e enviá-la ao Laboratório Local 

ou Regional correspondente. 

6.4.4. Laboratórios Especiais de Bacteriologia da 

Tuberculose 

Pertencentes a sanatórios, hospitais gerais 

e especializados, ou estabelecimentos de ensino ou 

pesquisa no setor de Tisiologia Sanitária, poderão 

integrar-se na Rede, visando cooperar com o Labora 

tório Central. 

6.4.5. Escolha da ~rea Programática 

o objetivo básico da escolha de uma área pr~ 

gramãtica é, sem dúvida, a obtenção de uma área de 

referência onde se possa realizar um determinado en 

saio, de forma que se possa adaptã-lo a toda uma 

região ou Estado. Essa área servirá de campo exp~ 

rimental a uma serie de variãveis que atuam sobre 

um programa ou ação. As experiências adquiridas 

serão avaliadas, ajustadas e finalmente extrapola

das a todo o Estado. 

Nosso trabalho não foi realizado numa área 

programãtica representativa, que seria ideal em ter 
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mos de Estado, mas se baseou nas facilidades de 

obtenção de dados reais levantados anteriormente 

por ARANTES 3 quando escolheu a Divisão Regional de 

Ribeirão Preto (DRS-6) para fazer um estudo de in 

tegração das atividades anti tuberculose nas Unida

des Sanitárias do Estado de São Paulo. 

Os capítulos subseqHentes relatam o estudo 

das diversas fases que podem ser utilizadas para o 

processo da implantação de uma Rede de Laborató

rios de Bacteriologia da Tuberculose, na DRS-6, s! 

lientando sua estrutura administrativa em saúde,p~ 

pulação, superfície, recursos laboratoriais exis

tentes, atividades referentes ao diagnóstico, pr~ 

vendo a efetivação do processo, atraves da criação 

de laboratórios regionais e locais, alem de postos 

de colheita de amostras. Algumas contribuiçõ~ são 

trazidas no que se refere a treinamento de pessoal, 

material, custo, supervisão e avaliação da metodo

logia empregada. 

6.5. ESTUDO PRELIMINAR PARA A IMPLANTAÇAO DE UMA REDE 

DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA DA TUBERCULOSE NA 

DIViSA0 REGIONAL DE SAODE DE RIBEIR~O PRETO - DRS-6 

Para que este estudo sobre a implantação da Rede 

se processasse, uma serie de informações básicas foi levan 

tada, obedecendo a seguinte ordem: 
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1 - nome e população do município sede da área pro
gramãti ca; 

2 - nome e população dos municípios que compõem a 
DRS-6, que não a sede; 

3 - distribuição dos distritos sanitãrios e respect~ 
vos municípios; 

4 - vias de comunicação visando: 

a) ao transporte de amostras dos 
PCA aos Laboratórios Locais; 

respectivos 

b) ã distãncia entre os Laboratórios Locais e o 
Laboratório Regional; 

c) ã distãncia entre o Laboratório Regional e o 
Laboratório Central; 

5 - Categoria e número do pessoal existente nos di
versos laboratórios e nas diversas Unidades Sani 
tãrias, que possa ser posteriormente treinado; 

6 - laboratórios existentes na região, pertencentes 
ã Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; 

7 - Obtenção do município de procedência dos casos 
notificados pela DRS-6 nos anos de 1969, 1970, 
1971 ; 

8 - atendimento ã população efetuado pelos diversos 
Centros de Saúde existentes (percentual da deman 
da estimada); 

9 - serviços de saúde existentes na área e sua res
pectiva categoria; 

10 - material permanente existente na DRS-6. 
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Mediante as informações obtidas nos primeiros oi 

to itens, foi possível quantificar a população em estudo, 

o número de baciloscopias que deverão ser realizadas, e fi 

nalmente estabelecer os diversos Laboratórios e Postos de 

Colheita de Amostras (PCA) que farão parte da Rede. 

As experiências advindas deste estudo não trazem 

uma metodologia nova de aplicação, mas algumas diretrizes 

básicas que podem auxiliar, no futuro, a continuidade do 

processo. 

6.5.1. Estrutura Administrativa da DRS-6 e Respec

tivos Municípios 

A Divisão Regional de Saúde de Ribeirão Pre 

to - DRS-6, apresentada nas FIGURAS n~s. 4, 5 e 

6, está dividida em 10 sub-regiões, ou seja, dis 

tritos sanitários, tota1izando 82 unidades sanitá

rias, sendo 5 do tipo I, 6 do tipo 11, 10 do ti

po 111, 18 do tipo IV e 43 do tipo V. A popul~ 

ção estimada para 1975 ê de 1.459.676 habitan tes, 

distribuída numa área de 36.625 km 2 (dados obtidos 

junto ã Divisão de Estudos e Programas da Coorden~ 

doria de Saúde da Comunidade da Secretaria da Saú

de do Estado de São Paulo). 

Os municípios, a população e respectivos t~ 

pos de Unidades Sanitárias se distribuem de acor

do com a TABELA n~ 3. 



T!BnJ. Ui .3 - DIVIsIo RmI<Jl!L DE SAI1DE DZ RIBtIRlo PUTO, SEGtIlDO DIS'l'RITOO, li!! 
lIc!PIos I: RESnCTITJS POPULl.ÇOr.s,.1Rus I: TIPOS Dl!: OIIDADIS SAII'fiRuS -
,CiJ li .. 

H U ti I r I o POPULAÇAO K,,2 TI PO DE UNI-
C P 

DAOE SAN !Til 
RIA, -

Barrinha 8.682 141 V 
Cravinhos 13,145 313 IV. 

o Dumont 2.451 68 V ... L u i s Antonio , .955 &39 V 
OI 
l- Pontal 13.014 394 IV 
a. Pradopol is 5.876 162 V 

Ri bei rão Preto 250,228 1 .057 1 - I 1- IV 
o Sta.!{osa do Viterbo 11,399 287 I V 
'''' São Simão 11 .595 634 V l-.- Serra Azul 4.462 279 V 
'" J:J Serrana 9.192 128 V .- Sertãozinho 31.760 418 II o: 

-,lti nopolis 10,235 943 IV 

'" Batatais 28.566 83ó III .- Brodosqui 7.784 ,9:; V 
'" .. Cajuru 12.744 796 IV 
'" Cassia dos Coqueiros 2.422 191 V .. 
'" ,1ardinopolis 15.943 ,52 III 
'" Sto.Anto:lÍo da Alegria 4,506 306 V 

Cristais Paulista 4,015 351 V 
franca 114,300 590 J 
Itirapuãn 4,137 148 V 

'" 
Patrocinio Paulista 7.807 611 IV 

v Pedregulho 13,586 727 IV c: 

'" Kestinga 4,700 240 IV 
l- Ribeirão Corrente 1.932 163 IV IA. 

~ifania 7,837 158 V 
São José da Bela Vi s ta 6.128 286 V 

Arami na 5'.274 194 V 

'" lluritizal 6,130 253 V > Guarã 12,334 348 IV .., 
l- I garapava 18.793 452 11 OI 
> ltuverava 26.539 727 II 
" :1\ 9 u e 1 o poli s 18.166 837 IV ... - Jeriquara 1,479 137 IV 

'''' Ipuã 8.925 457 IV 
'O :'orro Agudo 1':.765 1,351 I': 

6 lIuporanga 5,293 341 , .., '" Orlandia 20,950 305 IV e I-
0- l- Sales de 01 hei ra 6.179 293 V 

'''tI::J 1'0 
V'I C'c:> São Joaquim da Barra 25.173 397 11I 

'" 
Barretos 64,953 1 ,527 II o Colina 9,736 

H~ .. 
Color.1bia IV 

OI 3,530 .. Guaira 
, .. 28,575 1,201 1I1 .., Jabor~ndl 

'" 4,670 254 V 
Fernando Prestes 3 ,928 140 V 

~ Candido Rodrigues 
'" 2 .133 294 V 

J:J Guariba 12.220 274 III '" Jaooticabal v 39,734 677 li - r':onte Alto 23.119 311 III .. S ta, Ernestlna o 3.220 130 V .a Taquaritinga 
'" 28,867 530 111 .., 'I i s ta AI eg re do Alto 2.019 78 V 

Bebedouro 39.396 723 II 
r~on te Azul Paulista 10,097 251 V 

o Pi ranji 4,916 180 V .. Pi tanguel ras 
" 15.241 528 IV o iaiaçu 2.871 108 V '" OI Taiuva 3.704 124 V J:J Terra Roxa .. 4.397 223 V ao Viradouro 8.214 195 V 

Américo Brasil i ense 6.800 133 V 
Araraouara 217 ,228 6.584 I 
ooa Esperença do Sul 5,583 736 Y 
Borborema 8.360 511 V 
Oobrada 2.642 160 V 

'" Ibltinga 23.983 649 1II I- I tapol is 19.391 996 111 '" " r~a tão 21,552 537 IV ~ Ilova Europa 2,550 160 '" V l- Rincão 6.10B 274 V '" .. Sta. Lúcia 4.481 150 V < Tóuatlnga 5.9~6 443 V 

Descalvado 16.960 794 IV 

'" Dourado 5 ,071 209 V 
o Ibatê 7,455 2H V o -'''' l- Ribeirão Bonito 6,355 481 Y 

VI .. São Carlos 94,585 1,120 I .... 
S~a.Ri ta C:O Passa Quatro 18,114 756 111 

T~tal - 1.459,676 3&.625 82 
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FIGURA nQ 4 - LOCALIZACAo DA DIViSA0 REGIONAL DE SAO 
DE DE RIBEIR~O PRETO NO ESTADO DE SAo PAULO 7 
1975 

RIBmlIo 

FONTE: Divisão de Estudos e Programas - Coordenadoria 
de Saúde da Comunidade, Secretaria da Saúde do Esta 
do de são Paulo. 
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FIGURA n9 5 DIVISA0 REGIONAL DE SAODE DE RIBEIRAO PRETO, 
SEGUNDO DISTRITOS E MUNICrPIOS. 

s 
G 

.I!..'!!!!. 
O·n' .... ' .••• 

FONTE Divisa0 Regional de Saúde de R be rao Preto. 
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FIGURA n9 6 DIVISA0 REGIONAL DE SAODE DE RIBEIRAO PRETO 
SEGUNDO VIAS DE TRANSPORTE (Asfa 1 tadas) 1975 • 

FONTE Divisa0 Regional de Saúde de Ribeirao Preto. 
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6.5.2. População Onde Devem ser Procurados os Ca

sos de Tuberculose 

6.5.2.1. Considerações Gerais 

Uma das finalidades dos programas 

de controle da tuberculose e cortar a ca-

deia de transmissão do agente etiológico. 

Isto significa, em outras palavras, desco

brir os oasos de tuberoulose na comunidade 

e submetê-los ao tratamento adequado. Não 

existe dúvida quando se afirma que o doente 

que representa maior risco para a comunida

de, é aquele em cujo escarro forem eviden

ciados bacilos da tuberculose pelo exame mi 
.... 36 croscoplCO 

Conclui-se, portanto, que todo in

divíduo que possui escarro bacteriologicame~ 

te positivo (positivo ao exame direto ou s~ 

mente ã cultura) e potencialmente uma fon

te de transmissão da doença. 

4\ Estudos realizados por RAJ tcARAlN , 

GRZVBOWSKI, BARNETT e STVBL0
24

, sal ienta -

dos no capitulo 2 deste trabalho, enaltecem 

a importância dos casos de tuberculose, ou 

seja, dos indivíduos bacteriologicamente 

confirmados, que do ponto de vista epidemi~ 
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lógico representam a população prioritária 

dos programas de controle da moléstia. 

Todo o método diagnóstico destina

do ã descoberta de casos de tuberculose de 

verá objetivar basicamente uma população que 

proporcione o encontro de uma alta taxa de 

casos de tuberculose. Estudos realizados 

30 Al" . 40 por LARBAQUI na gerla, NAGPAULecol. 

na rndia, SENTIES55 no México, demonstram 

que os pacientes com sintomatologia respir! 

tória (sintomáticos respiratórios), ou se

ja, pacientes com tosse e expectoração por 

período superior a 2 ou 3 semanas, represe~ 

tam a população que proporciona o maior nu

mero de casos de tuberculose. 

NAGPAUL e col. 40 sal ientaram ai n

da a importância do tempo de duração dos sin 

tomas, relacionando-os com o grau de posit~ 

vidade obtido (TABELA n~ 4). 

TABXL&. 119 4 - ·OPTIMIUTICIi· DJ. LOC.lLIuçlO Dl casos POR KICIIOSCOPll DI
RETA IM PZSSOAS C(J( smTOIUS RESPIRJ.~OS (DDI.l) 

PESSO.lS COM SIllTOlUS RESPIBJ.-
~OS 

Peaaoaa quo, c:: 14 diu 241 ;;,2 
expontcnea - duração' 1 2,2 

IIS1lte, refll- > 14 diu riraa tolSa. )81 52,6 duração .. 4; 95,5 

Palsoas coa tosse descobertas 101 1;,9 por ua 8I1treTiatador 
1 2,2 

Pes80as coa dor torânca •••• 1 O,; 

-TOTAL •••.•.•........• 724 100,0 45 100,0 

Faf'fZ: tUGPJ.UL, DeR. et 0.1. (40). 
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Os pacientes que apresentam sinto

matologia respirat6ria por mais de duas a 

três semanas representam, portanto, a popu

lação prioritãria para a descoberta de ca

sos de tuberculose. 

Para que se realizem medida~ diag

n6sticas baseadas nos métodos bacterio16gi

cos, tem-se necessidade de estimar o número 

de sintomáticos respirat6rios presentes em 

uma determinada população, dos quais se po

de avaliar o número de baciliferos. Por ou 

tro lado, os casos baciliferos podem ser es 

timados atraves de mttodos indiretos, como 

o risco anual da infecção, obtido por levan 

tamentos da prevalência da infecção tubercu 

losa numa população. 

6.5.2.2. Estimativa do Número de Casos de 

Tuberculose Pulmonar 

A estimativa do número de casos de 

tuberculose pulmonar em uma comunidade pod! 

rã ser efetuada através de dois métodos: 

6.5.2.2.1. Conhecimento d~s sinto

mãticos do Aparelho Res 

piratõrio 

O número de casos de tu 
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bercu10se pulmonar em uma determinada comu

nidade pode ser calculado através de amos 

tra dos sintomãticos respirat5rios, que CO! 

parecem para consulta nas Unidades Sanitá

rias da região, e dos casos bacteriologic~ 

mente positivos, que advêm destes sintomãti 

coso Esta amostra pe rm i te ca 1 cu 1 a r o p ~ 

centual de sintomãticos e de casos, saben

do-se que os mesmos variam consideravelmen

te de região para reglao. Estudos realiza 

dos na área piloto de Pueb1a {México}56 de 

monstraram que o percentual de sintomãticos 

respiratórios crônicos variou nessa região 

de 0,9 a 5,1%, enquanto o percentual de C! 

sos entre os mesmos esteve entre 2,1 a22,2%. 

Pesquisas efetuadas em alguns pai 

ses da América do Sul e Centra1 49 mostr~a 

proporção de sintomãticos respiratórios en

tre os maiores de 15 anos que compareceram 

aos estabelecimentos gerais de saúde para a 

primeira consulta, nos anos de 1972 e 1973, 

conforme TABELA n~ 5, indicando a prevalên

cia de tuberculose pulmonar (bacteriologic~ 

mente positiva) nos mesmos pacientes (TABE

LA n~ 6). 
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TABELA nO 5 - PROPORÇÃO DOS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS EN 
TRE OS CONSULTANTES DE PRDIEIRA VEZ EM ESTABELECI"; 
)ffiNTOS GERAIS DE SAÚDE EM SEIS PAISES - 1972/1973 

PAis LOCAL 

~Bo1!via •• todo o Paio 10,0 

-BRASn. ••• Sta. Catarina 13,4 

-Colômbia. DtO Quindio 6,8 

DtO Rioara1d; 10,1 

-Cuba •••• todo o Pais 0,6 

-Hondurao. todo o Pais 5,0 

-Peru •••• Lima 

OBSERVAÇOES 

-Estimativa. Não se espec! 
fica a definiçÃo de s±nto , ,-
matico respiratorio. 

-Consu1 tantes. de 15 anos<ll1 
mais. 

-Consultantes de 15 anos ou 
mais. 

-Consultantes de 15 anos <Il1 

mais. 

-Consultantes de 15 anosQU 
mais, com tosse e e~ecto _ A -

raçao de mais de tres se
manas de duração. 

-Estimativa. Não se especi 
fica a def±nição de s±ntõ , ,-
matico respiratorio. 

-Consul tantes de 15 anos cu 
mais. 

FONTES Organização Panamerica da Saúde (49). 
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TABELA na 6 - PREVALiNCIA DE TUBERCULOSE PULMONAR BACTERIO 
LOGICAMENTE POSITIVA ENTRE CONSULTANTES DE PRIMEIRA 
VEZ, MAIORES DE 15 ANOS, COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS. 
EM OITO PAíSES DA AMtRICA LATINA - 1972/1973 

P A í S J 
- Argentina ••• o ... ., 

- Bo1:lvia • • • • • • • G • 

-BRASIL •••••••• 00 

- Co1ôcbia ••••••• o 

- Cuba •••••••••••• 0 

- Guatemala • • • • • • • o 

- HondurafJ • • • • • • • • • 

- Peru • • • • • • • • • • • • o 

LOCAL 

-'l'erra do Fogo 

-Todo o Pais 

uEstado do Rio de 
Janeiro 

... Fundação SESP 

-Santa Catarina 

-DtQ Quind:i.o 

c:!JDtQ RiGara1da 

... Todo o Pais 

-Reg:i.ões San:i.tárias 
IV e V 

-Todo o Pais 

...Lima 

-Tacna 

,FONTE: Organ:i.zação Panamericana da Saúde (49). 

" 
4,4 

10,0 

7,0 

5,5 
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o cálculo do percentual de casos 

na população examinada é feito da seguinte 

maneira: 

a) quantificar o numero de consultas gerais 
de pacientes de maiores de 15 anos que 
consultam pela primeira vez na Unidade 
Sanitária e calcular percentualmente o 
número de sintomáticos respiratórios e
xistentes entre os consultantes. 

EXEMPLO: 

Número de consultas 8.000 

Número de pacientes com sintomas 
respiratórios .........•...•... 800 

Percentual 10% 

b) Entre os pacientes sintomáticos respira
tórios pesquisar o número de casos bacte 
riologicamente confirmados e calcular a 
porcentagem dos mesmos. 

EXEMPLO: 

Número de sintomáticos 

Número de casos 

Cálculo percentual 

800 

80 

10% 

Isto significa que, num total de 

8.000 consultas gerais iniciais, 10% foram 

de pacientes com sintomato10gia respirató

ria, obtendo-se daí 10% de casos de tuber

culose ou 1% do total de pacientes examina 

dos. 

Entretanto, fixar o número de baci 
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liferos através do namero de consultas ge

rais ê muitas vezes difícil, por não exis

tir ainda uma conduta sistemática dirigida 

à pesquisa dos sintomãticos respiratórios 

que comparecem às unidades sanitárias para 

exame de saúde. Praticamente inexistem da

dos estatisticos do Estado de São Paulo re 

lacionando número de consultas gerais, per

centual dos sintomáticos respiratórios e na 

mero de casos de tuberculose provenien te s 

destes sintomãticos. 

SENTIES e co1. 56 sao categóricos 

ao afirmar que "estimar a proporção de. sin 

tomáticos respiratórios crônicos na aus~n

cia de estatísticas de consultas gerais nos 

serviços de saúde é um processo que dá re

sultados arbitrários", e ainda, concluem a 

fi rmando que "fixar a proporção de pessoas 

sintomáticas crônicas que devem ser examina 

das, é um dos pontos mais difíceis do pro

grama e somente à medida que o mesmo se es

tenda, cobrindo Um grande número de centros 

de saúde, será possivel determiná-la com 

certo grau de exatidão". 

6.5.2.2.2. Risco anual de infecção 

o namero de pessoas in-
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fectadas é proporcional ao número de doen

tes baciliferos existentes numa população. 

Desta maneira pode-se estimar indiretamente 

o número de doentes baci1íferos através do 

número de pessoas infectadas. 

Estudos efetOados por S~YBLO e SUTHERLAN~8 

estimam índices epidemiológicos de tubercu-

lose em países de baixa e alta prevalên-

cia, mostrando taxas de meningite tubercu10 

sa e casos com escarro positivo, calculadas 

atraves do risco anual da infecção. A TASE 

~A n~,.7 apresenta esses dados. 

m~CIJ. J.BUAL J.PROmW)J. ~AL DA POPUL.f.Ç!D :m.. 
RISCO i.mJAL 

(por 100.000) 1I!:CT.ADA. J. Tt J. lrum . 

DA nm:cç!o HoDingi te 'l'a- C8.IIOS de Es -

(~) borculosa cITtoCiti- 15 anoo :30 anos 
(O -4 mos) ",o t;) as 

idadeB 

6 )O 360 60 56 

3 15 180 36 til 

1,5 8 90 20 36 

0,75 4 45 li 20 

0,38 2 22 6 li 

0,19 1 12 3 6 

nIl'm: STtllLO, ~., SUTBERlJliD, I. (58). 
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Baseados em dados conheci dos dos in 

dices de prevalência da infecção tuberculo

sa, obtidos por CERTAIN e col. 1S , RUFFINON~ 

TO e ARANTES 51 , poderemos si.tuar o Estadode 

São Paulo como possuindo um risco anual de 

infecção aproximado de 1% e dai procedermos 

ao cãlcu10 do número estimativo de c a so s 

(incidência anual). Exemplificando, poder! 

mos extrapolar os dados da TABELA n~ 7 re

produzindo estimativamente o risco anual de 

infecção e a incidência anual aproximada p! 

ra o nosso Estado, da seguinte maneira: 

RISCO AliUAL 
DA niFECçÃO 

INCIDãNCIA ANUAL APROXIMADA 
(po r 100.000 habitantes) 

)IENINGITE CASOS DE ESCAR 
TUBERCULOSA RO POSITIVO(tõ 
(O ... q anoG) daG as idades j 

5 60 

ou seja, 60 casos de escarro positivo para 

100.000 habitantes, o que corresponde a uma 

taxa de incidência de 0,06%. Conhecida ai~ 

cidência, a prevalência dos casos com escar 

ro positivo seria, segundo STYBLO e SUTHER

LANO S8 , duas vezes maior, isto é, 0,12%. No 

entanto, para o Es tado de São Paulo, o cã1 cu 

10 da prevalência pode ser estimado multi -

p1icando-se a incidência por 2,5*, isto é, 

0,15%. 

~Comunlcaç~o pessoal do Or. Jaime Santos Ne 
. ves, da Olvls~o Nacional de Tuberculose. -
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6.5.2.3. Estimativa da Prevalência de Casos 

de Tuberculose Pulmonar nos Diver

sos Municípios pertencentes ãDRS-6 

Como vimos anteriormente, o conhe

cimento do número de casos de tuberculose ê 

extremamente difícil e, por mais que se fa

çam cãlculos, é imposslvel predizer, mesmo 

por aproximação, os casos que poderiam ser 

encontrados em uma determinada área. 

A estimativa da prevalência de ca-

sos de tuberculose com escarro positivo dos 

diversos municípios que compõem a DRS-6 foi 

baseada no risco anual da infecção, segundo 

a tabela de índices epidemiológicos public~ 

da por SUTHERLANO e STYBL0 58 . A taxa prec~ 

nizada para a incidência anual aproxim~a de 

casos com escarro positivo foi calculada e 

extrapolada para os diversos municlpios, le 

vando-se em conta apenas a demanda estimada 

dos diversos Centros de Saúde que compõem ~ 

DRS-6 e não sobre a população real de cada 

município. Entende-se por demanda estimada 

o número de pessoas de Um determinado muni

cípio que necessita do Centro de Saúde de 

sua respectiva área, para obter orientação 

e cuidados mêdicos 35 . Dados sobre a popul~ 

ção real de cada município, população esti-
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mada em função da demanda e a prevalência 

de casos de tuberculose sao publicados na 

TABELA n~ 8. 

6.5.2.4. Rede de laboratórios de Bacterio

logia da Tuberculose Estipulada pa 

ra a Divisão Regional de Saúde de 

Ribeirão Preto 

Mediante a estimativa da prevalên

cia de casos de tuberculose pulmonar (casos 

ativos) e o nGmero de baciloscopias que d! 

verá ser realizado nos diversos municípios 

que compõem a DRS-6, a Rede será estrutura 

da, elegendo-se o laboratório do Instituto 

Adolfo lutz existente na cidade de Ribei-

rão Preto, sede da DRS-6, para desempenhar 

as funções de laboratório Regional da regi

ao. Os laboratórios pertencentes ao Insti

tuto Adolfo lutz, de Franca e São Carlos, e 

o laboratório do Serviço Especial de Saúde 

de Araraquara (SESA) serão designados como 

laboratórios locais. Para a distribuição 

dos vários laboratórios locais e Postos de 

Colheita de Amostras levou~se em conta os 

seguintes crit€rios: 

a) número de casos estimados e 
pias a s~rem efetuadas; 

bacilosco-
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'I'AmLl !l9 8 - PREV.lLbcu J:SnlW>l m: CJ.SOS DE TUB!:RCULOSE lOS MIJBlctPIos QIJE ~ 1 
DRS..6, 8ASUDl 10 P!:RCDJTUiL D;\ DEIWmJ. !:STIJWll 

.. - - .. . _. ... . . 

I ropu l.,ç;;o Oemanda f:o - r"nu l açiio Es- Previl léncia 

M U N I C Ip I O "oa l ( ' ) t itlaJa ~ . ' ) tiflltll...Itt. • t;,. t1",,,Jil de <.: li , 50S d e 1'ube r cü 
l o se 

Barrinhi'l 11 . 682 ao 6.945 10 
Cravinhos 13 . 145 80 10 . 5 16 16 
Uumout 2 .541 90 2 . 286 J 
Lu is Anl<'nio 1 . 9!j!> 90 1. 759 3 

o Pontil l 13.04 1 70 9 . 121$ 14 

'''' o P raclopolis 5. 1$76 100 5.876 10 
lo< ., ... ~ Ri be i rão Preto 250. 228 50 12 5 . 11 4 1 8 7 
OI S t R. Rosa Vi t crbo 11 .399 9 0 10 . 259 1 5 .n c.. ... são Simão 11. 595 100 11 . 595 17 cz: 

Serra l ,zu l 4, 4(,2 90 4.015 6 
Se r rana 9.192 90 6.212 12 
Sc r taõzlnho 3l .760 50 15.880 23 

AI tinopol1s 10.235 80 8.168 1 2 

" 
Dalatal s = 28.56 6 60 17. 139 25 ... Droclo~ c,ui 7.7 ~4 9 0 7 . 005 1 0 

'" Ca juru 1 2 .7 44 110 10 .195 1 5 ... 
'" Cassia <.los CO<juei ros 2 . 422 90 2.1 79 3 ., 
'" J ard lnopolis 15 . 943 60 9 . 5 6 5 14 
c:l S to. Antonio da Al egria 4 . 506 90 4. 0 55 6 

Cri s tais Pauli sta 4 . i1l5 90 3.613 5 
Franca 114 . 3,10 20 22 . tl60 34 
I ti rapuãn 4 , 137 91) 3.72 3 5 

'" Patroc1nio Paulista 7 . 0<l7 80 5,66 9 8 
u 

Pcdre'J ul !lO 3.566 60 10 . 868 16 c 
'" Restin'l.1 4 . 700 90 4 , 230 6 
lo< ... Hi be 1 r"o Corren te 1 . 9 32 90 1.736 3 

~i(ilnla 7. 837 90 7 ,05 3 10 
são J osé nela Vis t a 6 . 12 R 9 Q 5,5 15 1$ 

'" Aramin a 5 .274 100 5 . 2 74 7 
> Burit1za1 6,130 100 6, 130 9 

'" lo< Guar:; 1 2 . 334 80 9 . 86 7 14 

'" 19arapava 11l.753 100 H;. 79 3 2éS > .. t: ~ '..!_",.. - ~H' 25. 0;)0 'ln 23 , ~e 5 35 ., .. ~ligue10?01is 18 . 166 90 16, 349 24 
J crlc, ua r a 1 . 475 1 00 1.479 2 

' ''' 
Ipuã 6.925 100 6 , 9 2 5 1 3 

"' 'O Ho r ro Agudo 14. 775 70 10.34 2 1 5 
o Nuoora nna 5. 293 60 3 ,1 65 4 
~J '" C '- 'J :- !.::.::=.!.~ ~, n,~ ., ~ ! ~ .(. 7~ 2 :! 
o ... lo< 

_ .J • ~ ..... 

11d ::J '" Sil l es cc Olive i ra 6, 179 9 0 5. 5 6 1 10 
li] o- Ol s ã o J oac,uin da Uarra 2 5 .1 73 65 16 .362 24 

cn Dar re tos 64.953 20 1 2 . 990 19 o ... Col ina 9.73 6 80 7,7 68 14 
OI .. Co lonb1a 3 .3 50 90 3 , 0 1 5 .. J ,- 4 
lo< Guaira 2 6 . 575 60 17 .145 > 25 Cl 
Ol Ja.'> o randi 4 .670 80 3·,7 36 8 -

Fernando P r es t es 3.928 90 3 . 53 5 5 
.... - andido P.od r i c,ue s 2 .13 3 90 1. 9 19 3 

'" Guariba 12. 220 50 6, 110 9 
..o Jabo ti caba l 39 ,7 34 6 0 23,8 40 3 5 '" O ' Ion te Al to 23,119 80 18.495 27 ... ., Sta .i:rncstl na 3.220 90 2,898 4 
O Tac,uar1tinga 28.867 80 23 ,093 35 

-:3 ., tvi s t a J\l e grc d o J\lto 2.01 9 80 1.6 1 5 2 

Bebedouro 39 . 396 70 27 , 5 77 4l 
"~nte Azul Pau lis t a 1 0 . 097 80 8 .0 77 12 

o F irang1 4,91 6 60 3.932 6 .. \p 1 tanguci ras 1 5 . 241 50 7 ,620 11 " o j'l"aiaç u 2 , 8 71 60 1. 722 2 
'Ó 
OI raiuva 3 .704 60 2 . 222 3 
..o l'crra T\oxa 4 ,3 97 60 2.638 4 
'" Ol lVi radoul"o tl.214 60 4,926 7 

Vunét-ico Ura"i l1 <: n se 6,800 90 6 . 120 9 
lAr arU(1Uara 107.689 80 86 . 151 129 
~oão Espe rança ~o Sul 5.583 100 5 ,5 83 J:j 

Do r uo r ema 6 . 360 90 7 .524 11 

'" 1D0 bradil 2 . 642 9 0 2.377 3 lo< 

'" l b itinga 23 . 963 80 19 ,186 29 

" O- I tapol1s 19 . 391 9·0 1 7 . 45 1 26 

'" 'la t ão 21 . 55 2 60 12.931 19 lo< ., lo va Eu ropa 2,550 90 2 , 295 3 .... 
< Rin cão 6 .1 08 80 4 ,666 7 

pra . Lucl a 4,4 81 BO 3 . 5 6 4 5 
r-aba t 1 nga 5 .956 80 4 .786 7 

pe s c a1vaclo 16 . 96 0 80 3.56 8 5 
~ou rarlo - 5 . 071 20 1, 014 1 ., 
Ibaté 7.455 20 1. 491 2 O 

o .... r.ibelrão U"nito 6 , 355 IS 95-3 1 
,'" lo< 
VJ Cl são Cill-l05 9 4 . 5t15 20 lb , 917 20 _ 

u IS ta , I<it.:o ras sa Quat r o 1 8,114 80 14 , 5 15 22 

T O ',' J\ L 1 ,4~9,67b 59,90 8 7< , 284 1295 

-raf'!'Z: (.) DiTiaao de btudoe e Progruaa da Coordenndoria de Saúde da ColCUJlidade - são Paulo. 
( •• ) DiTi.ão Reg1cmal. do Saúde de Ribeirão Preto - DRS..6. 
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b) vias de comunicação existentes; 

c) distância entre os vãrios municípios; 

d) município de procedência do doente, se-
gundo dados notificados pela DRS-6 nos 
anos de 1969, 70, 71; 

e) localização dos laboratórios, preferent~ 
mente nos municípios-sede de distrito 
sanitário. 

o nÚmero de baci1oscopias que dev~ 

rã ser realizado foi calculado estimando-

se 12 baciloscopias para cada caso desco

berto, levando-se em conta que no município 

de Ribeirão pret04 foi encontrada uma taxa 

de positividade de 8% entre os sintomãticos 

respiratórios; quer dizer que, para se en

contrar um caso, seria necessãrio realizar 

aproximadamente 12 baciloscop'ias. 

1) Para o controle do tratamento, BERNAL 50 

recomenda que se realize uma baci1osco
p i a me n sal, d u r a n t e o s ~s e i s p r i m e i r o s m ~ 
ses, e 1 baciloscopia trimestral, nos 

seis meses subseq~entes. 

2) O número de baci1oscopias anual foi est~ 

pulado através de uma jornada de traba-
1 h o d e 4 h o r a s d i ã r i as, d u r a n te 200 d i as, 
realizando cada Laboratório um número me 
dia de 10 baci10scopias diárias. 

Os Laboratórios Locais e os Postos 

de Colheita de Amostras (PCA) foram todos 
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organizados e distribuídos por sub-região, 

obedecendo aos critérios anteriormente men 

cionados. 

A Rede de Laboratório estipulada 

para a Divisão Regional de Saúde de Ribei

rão Preto (DRS-6) constará em números glo

bais de 80 unidades, assim distribuídas: 

LABORATORIO REGIONAL .. 

LABORATORIOS LOCAIS •.. 19* 

POSTOS DE COLHEITA DE 
AMOSTRAS ••...•....... 60 

- total .............• 80 

A legenda representando as diver

sas Unidades componentes da Rede será apre 

sentada de acordo com os seguintes ~rmbolos: 

a) LABORATORIO REGIONAL ..........•• 11 
b) LABORATORIO LOCAL (a serem criados) .• 

c) LABORATORIO EXISTENTE ........... _ 

d) P O S TOS DE C O L H E I T A DE A MOS T R A S (p C A) , 

Obedecendo as delimitações das di

versas sub-regiões, as unidades integrantes 

da Rede de Laboratórios realizarão o número 

de baciloscopias especificado nas diversas 

tabelas correspondentes a cada região e es-

*Dos LABORATORIOS LOCAIS, 3 deles já estão 
criados. 
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tarão assim distribuídas: 

a) SUB-REGIAo n~ 1 - DISTRITO SANIT~RIO DE RI

BEIRA0 PRETO 

Possuindo 12 municípios, tem como sede de 

distrito o município de Ribeirão Preto, que também ê a se

de da Divisão Regional de Saúde nQ 6 (DRS-6). Estã previs 

to para esta sub-região o Laboratório Regional, 2 Labora

tórios Locais (Sertãozinho e são Simão) e 9 Postos de Co 

1heita de Amostras (PCA). A FIGURA n~ 7 mostra o mapa da 

sub-região, assim como as diversas unidades. A TABELA n~ 9 

estabelece o número de baci1oscopia a ser executado pelos 

respectivos Laboratórios. 

FIGURA nQ 7 - DISTRITO SANITA
RIO DE RIBEIRAO PRETO, SE
GUNDO MUNICTpIOS, LABORATO
RIOS LOCAIS E RESPECTIVOS 
POSTOS DE COLHEITA DE AMOS
TRAS. 
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TABELA n Q 9 - NtjMl~HO DE BACILOSCOPIAS A SER REALIZADO PELOS 
LABORAT61:IOS DE RIBEIRÃO PRETO, SERTÃOZINHO e SÃO SI 
MÃo, E1-1 l'UNÇÃ(' DO NÚMERO ESTIl-lADO DE CASOS DE TUBER= 
CULOSE - 1975 

P i'OP!Jl.A.ÇIC N9 DE BACI- N9 DE B!CI- T o T A L 
O ESTIKADA CASOS LOSCOPIAS UlSCOPIAS DE 
L MUNICíplOS PELA DEMA! ESTDUOOS P ARJ. DI.iG- PARA CON- BAClLOSCOP IAS 

O DA NOSTICO mou . -

O -Dumont 2.286 3 36 24 60 f-4 . . . . . . . . . . . 
~ 
c::: -Pradópo1is 5.876 10 120 80 200 ç., • • • • • • • 
c 

-Ribeirão 125.114 187 2.244 1.496 3.740 to::: Preto ..... 
c::: 
1-1 
~ -Serrana 8.272 12 144 96 240 c • • • • • • • • • • 
1-1 
c:: 

- SUB-TOTAL · . . . . . . . . . 141.548 212 2.544 1.696 4.240 

g 
-Barrinha 6.945 10 120 80 200 ... . . . . . . . . . 

Z 
1-1 
N -Pontal 9.128 14 168 112 844 O • • • • • • • • • • • 
to::: 
f-4 -Sertãozinho 15.880 2.3 276 184 460 c::: • • • • • • 
í:l 
til 

- SUB-TOTAL · . . . . . . . . . 31.953 47 564 376 1.504 

-CravinhoB • • • • • • • • 10.516 16 192 128 320 

o -Luiz Antônio . . . . . 1.759 .3 .36 24 60 
t:: 
"" 1-1 -STa Rosa Viterbo •• 10.259 15 240 120 360 fi) 

O -são Simão 11.595 17 272 136 408 to::: . . . . . . . . 
fi) 

-Serra Azul ....... 4.015 6 72 36 105 

- SUB-TOTAL · . . . . . . . . . 38.144 57 812 ·i44 1.253 

-TOTAL • • • • • • • • • • 2ll.645 316 3.920 2.~)l6 6.997 
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b) SUB-REGIAO n~ 2 - DISTRITO SANITARIO DE BA-

TATAIS 

Contendo 7 municípios, tendo como sede de 

Distrito o município de Batatais, 2 laboratórios Locais 

situados nas cidades de Batatais e Altinópolis serão os 

responsáveis pelos exames bacteriolõgicos. Os Postos de 

Colheita de Amostras desta sub-região serão em número de 

cinco (5). A FIGURA n~ 8 apresenta o mapa da sub-região. 

FIGURA n9 8 - DISTRITO SANITARIO DE BATATAIS, SEGUNDO MU
NlcrPIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTIVOS POSTOS 
DE COLHEITA DE AMOSTRAS. 



71 

o numero de bacjloscopias a ser efetuado bem co

mo os Laboratórios Locais, são citados na TABELA n~ 10. 

TABELA nO 10 - NÚMERO DE BACILOSCOPIA A SgR REALIZADO PE
LOS LABORATÓRIOS LOCAIS DE BATATAIS E ALTINÔPOLIS, 
EM FUNÇÃO DO NÚMERO ESTIMADO DE CASOS DE TUBERCULO 
SE - 1975 -

P POPlILAçIo H9 DE B1C! Ni DE B1C! T o T .A. L 
O ESTIKADA CASOS LOSCOPL\S LOSCOPUS DE 
L MUNICíPIOS PELA ESTDWXlS PARA. PARA. BACILOSCO 

O DIilUND.l DIAGN6sTI- CONTROLE PUS 
co 

-Batatais • • • • • • • • • 17.139 12 144 96 240 
cn 
H 
< -Brodosqui 7.005 10 120 80 200 E-c • • • • • • • • 
< 
E-c 
< -Jardinópo1is 9.565 14 168 112 280 ::o • • • • • 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 33.709 36 432 288 720 

-A1tinópo1is • • • • • • 8.188 12 144 96 240 

cn 
H -Cajuru 10.195 15 180 120 300 ~ • • • • • • • • • • • 
o 
~ 
00 -Cássia dos Coqueiros 2.179 3 36 24 60 z 
H 
E-c 
~ -Sto Antônio Alegria 4.055 6 72 48 120 < 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 24.617 36 432 288 720 

- T O T A L • • • • • • • • • • 58.326 72 864 576 1.440 
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c) SUB-REGI)!;ü n~ 3 - DISTRITO SANITARIOCE FRAN-

CA 

Esta sub-região possui 9 municípios, sendo 

a sede de Distrito o município de Franca. Dois (2) Labora 

tõrios Locais farão a rotina dia9nõstica, localizados na 

cidade de Franca e Pedregulho. 

o Laboratório Local de Franca já existe e perten 

ce ao Instituto Adolfo Lutz. Sete (7) Postos de Colheita 

d'e A mos t r a s (P C A ) e s tão p r e v i s tos p a r a e s tas u b - r e !l i ã o . 

A FIGURA n~ 9 exibe o mapa da sub-região. A TA 

BELA n~ 11 especifica o numero de exames a serem feitos 

pelos Laboratórios Locais. 

FIGURA nO 9 - DISTRITO SANIT~Rln DE FRANCA, SEGUNDO MUNICT 
PIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTIVOS POSTOS OC crr 
LHEITA DE AMOSTRAS. 
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TABELA n Q 11 - NÚMERO DE BACILOSCOPIAS A SER REALIZADO PE 
LOS LABORATÓRIOS DE FRANCA E PEDREGULHO, EM FUNÇÁÕ 
DO NOMERO ESTIMADO DE CASOS DE TUBERCULOSE - 1975 

P POPULAçlo li' DE BACl 119 DE BlCI ,.0,., 
O ESTItUDA CASOS LOSCOPIAS LOSCOPllS DE BACI 
L MUNICíPIOS PnJ. DE- ESTIJWlOS PAR! PAR! LOSCO 
O 

IWlD! DI.tGNOsTI- CONTROLE 
co 

-Franca • • • • • • • • • • • 22.860 34 408 272 680 

< -Itirapuã • • • • • • • • • 3.723 5 60 40 100 
u z 

-Patrocinio Paulista 5.669 8 96 64 160 ~ 
r:. 
O 

-ReDtinga • • • • • • • • • 4.230 6 72 48 120 
..:I 
O -Ribeirão Corrente •• 1.738 3 36 18 54 ~ 

-são José da Bela Vis - 8 96 64 160 ta • • • • • • • • • • • • • • • 5.515 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 43.735 64 768 506 1.274 
O 

== :5 -Cristais Paulistas. 3.613 5 60 40 100 
~ 
C:l 
~ -Pedregulho 10.868 16 192 128 320 Q ••••••• 
C:l 
.~ -Ri:faina 7.053 10 120 80 200 

2 
• • • • • • • • • • 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 21.532 31 372 248 620 

-TOTAL • • • • • • • • • • 65.267 95 1.140 754 1.894 

L 
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d) SUB-REGIAO n~ 4 - DISTRITO SANIT~RIO DE ITU-

VERAVA 

Sete (7) municlDios fazem parte desta sub-

região, tendo Ituverava como sede de Distrito. Para esta 

sub-região 2 Laboratórios Locais serão os responsáveis pe

la rotina bacteriológica, localizados respectivamente em 

Ituverava e Igarapava. Cinco (5) Postos de Colheita de A

mostras (PCA) estão previstos rara esta sub-região. A FI-

GURA n~ 10 mostra o mapa da sub-re9ião. Na TABELA n~ 12 

são quantificadas as baciloscopias a serem realizadas pelos 

Laboratórios. 

FI~URA nQ 10 - DISTRITO SANIT~RIO DE ITUVERAVA, SEGUNDO ~U 
NICrPIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTIVOS POSTOS 
DE COLHEITA DE AMOSTRAS. 
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TABELA n g 12 - N~ERO DE BACILOSCOPIAS A SER REALIZADO PE
LOS LABORATÓRIOS LOCAIS DE ITUVERAVA E IGARAPAVA EM 
FUNÇÃO DO NÚMERO ESTIMADO DE CASOS DE TUBERCULOSE -
1975 

P POPULlçlo 111 DE BAC!. 111 DE BAC!. tOtAL 
O ES'l"DWlJ. 

CASOS 
LOSCOPUS LOSCOPUS DE 

L MUNICíPIOS PEL1 
ESTIH1DOS 

Pru pru BlCILOSCQ. 

O 
DIlWfDJ. DIJGu6sTI_ COtiTROLl PUS 

co 

-Guará • • • • • • • • • • • • 9.867 14 168 112 280 
< > -Ituvorava 23.885 35 420 280 700 ~ • • • • • • • • 
CIl 
> 
~ -Jeriquara • • • • • • • • 1.479 2 24 16 40 
H 

-Mique1ópo1is • • • • • 16.349 24 288 192 480 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 51.580 75 900 600 1.500 

~ 
-Aramina • • • • • • • • • • 5.274 7 84 56 140 

< 
~ -Buritiza1 6.130 9 108 72 180 
Cá 

• • • • • • • • 
< 
~ -Igarapava 18.793 28 336 224 560 1-1 • • • • • • • • 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 30.197 44 528 352 880 

-TOTAL • • • • • • • • • • 81.777 119 1.428 952 2.380 
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e} SUB-REGI~O n? 5 - DISTRITO SANITARIO DE sAo 

JOAQUIM DA BARRA 

Possui esta sub-região 6 municípios, tendo 

como sede de Distrito São Joaquim da Barra. Dois (2) Labo 

ratõrios Locais estão previstos para esta sub-região, loca 

lizados nos municípios de São Joaquim da Barra e Orlândia. 

Quatro (4) Postos de Colheita de Amostras (PCA) foram est~ 

belecidos para a colheita de material. A FIGURA n? 11 exi 

be o mapa da sub-região. A TABELA n? 13 mostra o total 

de baciloscopias que deverá ser realizado pelos respecti

vos laboratórios Locais. 

FIGURA n? 11 - DISTRITO SANITARIO DE S~0 JOAQUIM DA BARRA, 
SEGUNDO MUNICTPIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTI
VOS POSTOS DE COLHEITA DE AMOSTRAS. 
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TABELA nQ 13 - NOMERO DE BACILOSCOPIAS A SER REALIZADO PE
LOS LABORATÓRIOS LOCAIS DE SÃO JOAQUIM DA BARRA E 
ORLÂNDIA, EM FUNÇÃO DO NÚMERO ESTIMADO DE CASOS DE 
TUBERCULOSE - 1975 

P POPULlçlo !UI DE BAC! 119 DE BAC! TOTJ.L 

O ESTIHADJ. 
CJ.SOS LOSCOPUS LOSCOPUS DJ:B1CI~ 

L MUNICíPIOS PEL.l 
ESTIJWlOS 

PW PW COPUS 

O 
DlDUIDA DIJGI6sTI- caUROLI 

co 

~ 
~ 
< 
~ -Ipuii 8.925 13 156 104 260 • • • • • • • • • • • • • 
• c:t 

-são < Joaquim da Bar-
O ra 16.362 24 288 192 480 .., • • • • • • • • • • • • • • • 
O 
I< 
ti) 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 25.287 37 444 296 740 

-Morro Agudo •••••• 10.342 15 180 120 300 

< 
-Nuporanga 4 48 80 ~ • • • • • • • • 3.175 32 

Q 

~ 
-Or1Ândia 14.675 176 ~ • • • • • • • • • 22 264 440 

O 

-Sales de Oliveira •• 5.561 10 120 80 200 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 33.753 51 612 408 1.020 

-TOTAL • • • • • • • • • • 59.040 88 1.056 704 1.760 
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f) SUB-REGIAo n~ 6 - DISTRITO SANIT~RIO DE BAR 
"-

RETOS 

Conta esta sub-região com 5 municípios, te~ 

do como sede de Distrito o município de Barretos. Apenas 

um (1) Laboratório Local está previsto para esta sub-reg~ 

ão e estará localizado no município de Barretos. Cinco 

(5) Postos de Colheita de Amostras (PCA) foram estipula-

dos para esta sub-região. A FIGURA n~ 12 mostra o mapa da 

sub-região. Podemos observar na TABELA n~ 14 o numero de 

baci10scopias que deverá ser realizado pelo Laboratório Lo 

ca 1 . 

FIGURA nQ 12 - DISTRITO SANITA~IO DE BARRETOS, SEGUNDO MU
NICfPIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTIVOS POSTOS 
DE COLHEITA DE AMOSTRAS - 1975. 
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TABELA nQ 14 - NOMERO DE BACILOSCOPIAS A SER EFETUADO PE
LO LABORATÓRIO LOCAL DE BARRETOS, EM FUNÇ.lO DO NO. 
MERO ESTIMADO DE CASOS DE TUBERCULOSE - 1975 

P POPUL1Ç1o 1I lWlILO§. II BACILO§. fOf' L 

O ESTIJWlA OASOO COPUS Dl COPUS PJ,. IB 

L MUNICíPIOS PELA 1CS'l'IlUDOS mml5s'l'1- RA COlII'l'RO- BACILOS 

O 
Di'JWlDA co LI PUS 

- BarrotoG •••••••• 12.990 19 228 152 380 

til 

o - Colina •••••••••• 7.788 ~4 168 . 1~2 280 
E-t 
C:l 

- Co1ôcbin 
Il: •••••••• 3.015 4 48 32 90 

Il: 
cC - Gnnjrn •••••••••• 17.145 25 300 200 500 
CQ 

- Jabornndi ••••••• 3.736 8 96 64 160 

-TOTAL • • • • • • • • • • 44.674 70 840 560 1.400 
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g) SUB-REGIAO n? 7 - OISTRITO SANIT~RIO DE JA-

BOTICABAL 

Possui esta sub-região oito (8) municípios, 

sendo o município de Jaboticabal a sede de Distrito da sub 

região. Dois (2) Laboratórios Locais estão previstos para 

este Distrito, que deverão estar localizados nos municí-

pios de Jaboticabal e Taquaritin~a. Seis (6) Postos de Co 

lheita de Amostras (PCA) foram estimados para esta sub-re-

gião. A FIGURA n? 13 mostra o mapa da sub-região. Na TA-

BELA n? 15 podemos observar o nÚmero de baciloscopias que 

deverá ser realizado pelos Laboratórios Locais. 

FIGURA 13 - DISTRITO SANITARIO DE JABOTICABAL, SEGUNDO MU 
NlcrPIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTIVOS POSTOS 
DE AMOSTRAS. 
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TABELA nO 15 - Ntn·mRO DE BACILOSCOPIAS A SER EFETUADO'PE
LOS LABORATÓRIOS LOCAIS'DE JABOTICABAL E TAQUARI -
TINGA, EM FUNÇÃO DO NÚMERO ESTDtADO DE CASOS DE TU -BERCULOSE - 1975 

P FOFULLÇlo II lUI!Tt.nct II ú·--.... 'l'O'l"L 

O 
ESfIJWlA OJSOS COPIJS DI: COPUS Dl DE 

,L l·mNICíPIOS PiLA ESTIlUDOS DU!1116sT1- CO!II'l'iiDLI ~ 
DlJWlll.L co PUS 

O 

~ -Gunribn • • • • • • • • • • 6 0 110 10 120 80 200 

~ -Jnboticnba1 •••••• 23.840 35 420 280 700 u ... 
E-t -Monto Alto 18.495 27 :;24 216 540 O ••••••• 
a:l > .. 
< -Visto. Al.ogrc do Alto 1.615 2 24 16' 40 ~ 

. 

-SUB-TOTAL •••••••••• 50.060 '. ~ . 7'1 888 592 1.480 

~ -Cândido Rodrisuooo. 10919 :; :;6 . 21} 60 
z 

60 ... -F ornando Pratoo o •• . 3.535 5 40 100 
E-t ... 
~ -Santo Ernootina 2.898 4 48 :;2 ,80 
~ ••• 

I 

O' -Taquoritingn 2:;.093 35. 420 280. 700 ~ •••••• . 

-SUB-TOTAL •••••••••• :;1.445 47 564 376 940 

-TOTAL •••••••• ,0 • 81.505 121 1.452 968 2.l}20 
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h) SUB-REGI~O n~ 8 - DISTRITO SANITARIO DE BE-

BEDOURO 

Oito (8) municípios fazem parte desta sub-re 

gião, sendo o município de Bebedouro a sede de Distrito. 

Apenas um (1) Laboratório Local fará a rotina bacteriológ~ 

ca. Foram estipulados para esta sub-região sete (7) Pos-

tos de Colheita de Amostras (PCA). A FIGURA n~ 14 mostra 

o mapa representativo da sub-região. Na TABELA n? 16 pode 

remos verificar o número de baciloscooias que deverá ser 

executado pelo Laboratório Local. 

FIGURA 14 - DISTRITO SANITARIO DE BEBEDOURO, SEGUNDO MUNI
CrPIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTIVOS POSTOS DE 
COLHEITA DE AMOSTRAS. 
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TABELA n Q 16 - NOMERO DE BACILOSCOPIAS A SER EFETUADO PE
LO LABORATÓRIO LOCAL DE BEBEDOURO, EM FUNÇÃO DO NÓ 
MERO ESTIMADO DE CASOS DE TUBERCULOSE - 1975 

P POPULAçlO R9 DE BA- NI DI BI.C,! TO T! L 

O ESTIIUru. 
CASOS CILOSCOPll LOSCOPUS DI 

L MUNICíPIOS PELA 
ES'l'DWlOS P.lIU. PW BACILOS-

O 
DEMAlD.l DUGl6sTI- carTROLJ: COPUS 

co 

-Bebedouro • • • • • • • • 27.577 41 492 328 820 

-Monte Azul Paulista 8.077 12 144 96 . 240 

O 

~ -Pirangi • • • • • • • • • • 3.932 6 72 48 120 
~ 

O 

Q -PitangueiralJ ••••• 7.620 11 132 88 220 

~ 

CXl 

~ 
-Taiaçu • • • • • • • • • • • 1.722 2 24 16 40 

CXl 

-Taiúva • • • • • • • • • • • 2.222 3 36 24 60 

-Terra Roxa • • • • • • • 2.638 4 48 32 80 

-Viradouro • • • • • • • • 4.928 7 84 56 140 

-TOTAL • • • • • • • • • • 58.716 86 1.032 688 1.720 
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i) SUB-REGIÃO n~ 9 - DiSTRITO SANITARIO DE ARA 

RAQUA~A 

Contem esta sub-reoião 11 municípios, sendo 

o de Araraquara a sede do lJ~strito. Dos tres (3) Laboratõ 

rios Locais previstos, um (1) já está criado e funciona 

no Serviço Especial de Saúde (SESA), situado no municíDio 

de Araraluara. Os dois outros Laboratõrios Locais estarão 

localizados resnectivamente nos municípios de Ibitin9a e 

Itãnolis. Nove (9) Postos de Colheita de Amostras (PCA) 

foram estimados nara esta sub-reqiân. A FIGURA n? 15 ex-

põe o mapa da sub-região. ~ia TABELA n'? 17 é apresentado o 

numero de baci1oscopias que deverá ser realizado pelos di-

versos Laboratõrios Locais. 

FIr,URA nQ 15 - DISTRITO SANITARIO DE ARARAOUARA, SEGUNDO 
MUNICfPlns, LABORATnRIOS LOCAIS E RESPECTIVOS pos
TOS DE COLHEITA DE AMOSTRAS. 
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TABELA nO 17 - rm·mRO DE BACILOSCOPIAS A SER EFETUA 00' PE
LOS LABORATÓRIOS LOCAIS DE ARARAQUARA, IBITINGA E I'!'!PO 
LIS, EM FUNÇÃO DO Inn.mnO ESTD.JADO DE CASOS de.'l'UBERCUL2 
SE - 1975 

p , POFUI..J.Ç5lo 10 BJ.CILO! IlV B.!.CILOS TOTAL 
O ESmwl.l 

CASOS 
COPIAS P,A,. COPIAS P.&: -DI 

MUNICíPIOS Pi!:L.1 
ESmWlOS DA D:U.L:m~ DA==-~ L m:wmJ. fICO LI!! PUS 

O 

-
-Acórico Brasi~ionao 6 0 120 9 108 72 '180. 

-ArornqUllrQ o (I o o .... 86 0 151 1Z9 10548 1 0 032 20580 

i 
. 

aBoa. Esperança eoSul. o 50583 8 96 64 160 
Ci 

,6 24 60 ~ -Dobrado ...... ., ... 20377 3 

~ -llotão 12 09'1 19 228 152 ,80 < ••• 0000080e. 

-Rincóo .0 ........... .,00 40886 7 84 56 -140 

-Sonto Lúcio "o .. o O" 30584- 5 60 40 100 

l 

-SUB-TOTAL 00000""000 l2l0632 180 2 0 160 1.440 -3.600 

~ 
-Ibitingn 000000000 190186 29 ,48 232 580 

Z -Nova Europa 2,,29.5 3 ,'6 24- 60 H ",.oeoo 
E-t I • H 
a2 -Tabatinga 000"0.00 40788 7 84 56' 140 
H 

I 

-SUB-TOTAL o o • • • o • • o o 26 0269 39 468 '12 780 

(/J 
H -Borboror:m 70.524 ~l 1'2 88 220 
~ 00000000 
O 
AI -Itópo1io 170451 26 '12 208 520 
~ 

• o • • • o • o • 

t-4 

: 

- SUB-TOTAL 040000 •• 0 .. 24097.5 '7 444 296 740 

"TOTAL ••• 00 ••••• f172 0876 .256 3.072 2.048 5.120 
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j) SUB-REGIAO n~ 10 - DISTRITO SANITARIO DE 

SAO CARLOS 

Contém esta sub-região seis (6) municípios, 

tendo o município de São Carlos COMO sede de Distrito. 2 

laboratórios Locais foram calculados para esta sub-região, 

localizados nos municípios de São Carlos e Santa Rita do 

Passa Quatro. No entanto, o Laboratório Local de São Car

.los já existe e pertence ao Instituto Adolfo Lutz; porta~ 

to, haveria necessidade de se criar apenas um (1) Laborat~ 

rio no município de Santa Rita do Passa Quatro. Quatro (4) 

Postos de Colheita de Amostras (PCA) deverão fazer a co

lheita do material. A FIGURA n<? 16 apresenta o mapa da sub 

região, enquanto a TABELA n<? 18 mostra o número de baci

loscopias que deverá ser realizado pelos respectivos Labo

ratórios. 

FIf,URA n9 16 - DISTRITO SANITARIO DE sAO CARLOS, SEGUNDO 
MUNICTPIOS. LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTIVOS POS
TOS DE COLHEITA DE AMOSTRAS. 
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TABELA n Q 18 - NOMERO DE BACILOSCOPIAS A SER EFETUADO PE
LOS LABORATÓRIOS LOCAIS DE SÃO CARLOS E SANTA RITA 
DO PASSA QUATRO. EM FUNÇÃO DO NÚMERO ESTIMADO DE 
CASOS DE TUBERCULOSE - 1975 

P POFULA.çlo .1 BACILOs 111' BACILOS 
'rO'rA 

O ESfDW)A <aSOS COPIAS Pi:. COPIAS p;;' 
Ia BlOI 

L MUllICíPIOS PILl ISmuDOS lU. DIJ.GIIc5s lU.. CCII'ftIO. 
U6CO 

O m:KI.ID! 'fiCO - LI 

L 

-Dourado •••••••••• 1.014 1 12 8 20 
til 
o 
S -Ibató •••••••••••• 1.491 2 24 16 %0 
< u 
o -Riboirão Bonito •• ·953 1 12 8 20 
~ 
til 

-são Carlos ••••••• 18.917 28 336 224 560 

- SUB-TOTAL •••••••••• 22.375 32 :584 256 640 

oe 
QE-! 

< -DoBca1vado 3.568 5 60 40 100 
~~ ••••••• 
H 
~< -Sta Rita Passa Qmtro 14.515 22 264 176 440 til 
cC/) 

~~. 

- SUB-TOTAL • • • • • • • • • • 18.08:; 27 324 216 540 

-TOTAL •••••••••• 40.458 59 708 472 1.190 
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Finalmente, complementando os cãlculos, a TABELA 

n~ 19 estabelece a população estimada para cada polo, o n~ 

mero de casos e o total de baciloscopias para diagnóstico 

e tratamento, que deverã ser efetuado pelos diversos ser

viços polo. 

Na FIGURA n~ 17 apresentamos uma distribuição 

completa da Rede de Laboratórios de Bacteriologia da Tube~ 

culose e as suas respectivas interligações, estipulada pa

ra a Divisão Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRS-6). 

T!En.l Di 19 - POPULAÇIO E mn;xno Dl BACILOSCOPUS QUE DnnA SER RULIUDA, SEGUDDO CADA POLO -
1975 

p O L O POPULAçIO CASOS BACILOSCOPIA BAClLOSCOPIJ,. T o T A L 

tsTDWlA ESTIlWlOS 
PA1U PARA D' 

DUGlJOS TICO CONTROU: BAClLOSCOPIJ 

- Ribeirão Pretcl ..... " " .. " .... " " .... 141.548 212 2.544 1.696 4.240 

- SertãodJlho .. " .......... " .... " "" ...... 31.953 47 564 176 940 

- são sião .. " .... " ...... " ...... " .. " .... " )8.144 57 68~ 456 1.140 

- Batatail ...... " .. "" ...... " ............... 33.709 49 588 392 960 

- AIUDÓpolla .... "" .. " .. " .... " " ...... " 24.617 36 432 288 720 

- J'ruea .....•...•.•........• 4).735 64 768 512 1.260 

- Pedngulho " ........ " ................ "" .. 21.532 31 372 248 620 

- Itunran .................. " .. " .... " .. " " 51.560 75 900 6 1.500 

- 19arapaft .•.•.........•..•. 30.197 u 528 352 880 

- são Joa.quiII da Barra "" .... " .... 25.287 37 444 296 740 

- OrlbUa " .... " .... """" .. " """ .... " .. 33.753 51 612 408 1.020 

- Ilarntoll ••.......•.••..•..• u.674 70 840 560 1.400 

- Jaboticabal ....••..•..•...• 50.060 74 888 592 1 • .ao 
- Taquari tÚlp ............... )1.445 47 56" 376 9"0 

- Be bedouro .......... ., ......... 58.716 a6 1.0)2 688 1.720 

- !raraq.ra ....•.••..•...•.. 121.6)2 160 2.160 1.440 3.600 

- IbiUDp ................... 26.269 39 466 )12 780 

- IUpolll •.•...•...........• 2".975 37 "44 2% . '"O 
- são Carlos ....•••••••...... 22.375 )2 )84 256 640 

- SaDta 111 ta do Pua. btro •• 18.063 '1!l )24 216 5"0 

_TOTAL .................. 874.284 1.295 15.5"0 10.)60 25.900 
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FIGURA nQ 17 DIVIS~O REGIONAL DE SAODE DE RIBEIRAo PRETO, 
SEGUNDO MUNICTPIOS, LABORATORIOS LOCAIS E RESPECTI 
VOS POSTOS DE COLHEITA DE AMOSTRAS, 1975 

R A s 
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Portanto, de acordo com os cãlculos efetuad~s, 

para cobrirmos uma população de 874.284 habitantes (59,90% 

da população geral) apenas com exame baciloscôpico, deve

remos efetuar 15.540 baci10scopias de diagnóstico e 10.360 

baci10scopias de controle de tratamento, totalizand025.900 

baciloscopias diretas de escarro num tempo aproximado de 

um a no. 

6.5.2.4.1. Atividades referentes ------------------------
ao Diagnóstico Bacterio 

lógico 

A cada unidade compo

nente da Rede caberã exercer funções prec~ 

nizadas e estabelecidas no item 6.4. deste 

trabalho, que salienta as atividades de ca

da Laboratório nos diferentes níveis Cen-

tral, Regional e Local, como também dos Pos 

tos de Colheita de Amostras. As técnicas 

bãsicas de bacteriologia da tuberculose se

rão realizadas de acordo com a capacidade 

operacional e técnica de cada Laboratório, 

mas fundamentalmente terão utilidade, segu~ 

do HERRERA MALMSTEN 25 , em quatro circunstân 

cias: 

Ul) Na descoberta de casos, ou seja, para se 
fazer o diagnóstico etiológico da tuber
culose; 
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2} na indicação terapêutica, ou seja, para 
indicar o esquema qUimioterápico que po
de conduzir com segurança a um percentu
al próximo a 100% de êxito; 

3} no controle da eficácia do esquema tera
pêutico prescrito; 

4} para fazer o controle de cura do doente 
e decidir sobre quando lhe dar alta.". 

As tecnicas que serão utilizadas 

obedecerão àquelas padronizadas e recomen-

dadas pela OPS/OMS no "Manual de Bacterio

logia de la Tubercu10sis - Tecnicas y Proc! 

d " " t B ... " .. 48 lmlen os aS1COS , que foram parcia1me~ 

te transcritas no "Guia para el Diagnósti-

co de la Tuberculosis por el Examen Micros

cópico .. 47 e na "Ação Antituberculose a Ni 

vel Periférico .. 1 • 

o exame microscópico direto de es

carro será o elemento prioritário e funda-

mental de todo o processo de implantação, 

embora os estudos realizados por RAJ NARAIN 

ecol.
42 

e SANTIAG0
52

, indicamqueacul 

tura deve ser introduzida na rotina dos La-

boratõrios de Bacteriologia da Tuberculose 

que constituirão a Rede. 

Por ser o exame direto, elemento -

prioritário, as técnicas referentes à des-
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contaminação do material, cultura e testes 

de resistência aos quimioterápicos, não se

rão temas deste estudo. 

Os itens que se seguem sugerem o 

materi a 1, área de traba 1 ho, equi pamentos e 

técnicas básicas que deverão ser empregados 

nas atividades de diagnóstico bacteriológi-

co. 

A) AREA DE TRABALHO E MATERIAL 

Todo o laboratório que realiza baciloscopia 

deve dispor de um espaço adequado, que variará de acordo 

com a categoria de serviços. As condições mínimas estabe

lecidas nas "Normas para os Laborat5rios de Bacteriologia 

da Tuberculoseu 9 devem ser as seguintes: 

- uma mesa de trabalho de 1 ,60 x 0,60 m, de 
material lavável t resistente aos ácidos e 
ao calor. Deverá possuir uma pequena pia 
com ralo; 

- uma caixa para lâminas; 

- um recipiente para os aplicadores de madei-
ra; 

- aplicadores de madeira (quantidade necessá
ria para a realização da rotina); 

- um bico de gás ou lâmpada ã álcool; 

- um lápis diamante ou demográfico; 

- três vidros conta-gotas destinados aos rea-
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t iv os (f u c s i na, a z u 1 de me til e no. ã 1 c o o 1 -
ãcido)~ 

- papel de filtro (Watman nQ 1), para 

trar a fucsina; 

f; 1 -

um latão metálico com tampa para inc;nera
cao: 

- uma bandeja metálica. 

B) EQUIPAMENTO PARA MICROSCOPIA 

- um microscópio mono ou binocular; 

- uma lâmpada como fonte de luz; 

- uma pequena mesa para microscopia; 

um frasco conta-gotas para óleo de imersão; 

- xilol: 

- papel "yes", ou papel higiinico fino, para 

limpar a objetiva de imersão; 

- lista de trabalho COM os numeras e nomes 

correspondentes às lâminas a observar e um 
caderno de raoel rascunho: 

- uma caixa vazia, onde serão colocadas as 
lâminas já observadas: 

- um bloco de formulário de pedidos de baci
loscopia, que poderá servir tambem para dar 
o resultado do exame. 
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C) DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DO MATERIAL 

Caberá ao Laboratório Central do Estado, si 

tuado na Capital, a distribuição dos reativos, potes de co 

lheita de escarro e outros materiais, de acordo com o volu 

me de trabalho de cada Laboratório Regional. Poderá o La 

boratõrio Central recorrer ã Coordenação da Rede para com

plementar seus recursos de material ou de reativos. t res 

ponsabilidade do Laboratório Central a oportuna reparação 

dos microscópios utilizados nos seus serviços periféricos t
• 

~ medida que se for efetivando a implantação, 

as atribuições referentes ao Laboratório Central poderão 

paulatinamente ser assumidas pelo Laboratório Regional, de 

acordo com as funções especificas dos Laboratórios Regio

nais salientadas no capitulo 6, item 6.4.2.1., referentes 

ã segunda etapa. 

O} O METODO BACTERIOLOGICO 

Os tópicos referentes ã amostra (colhei ta, 

conservação), assim como a preparação do esfregaço, colo

ração, observação microscópica e informe dos resultados são 

detalhados nas "Normas para os Laboratórios de Bacterios

copia da Tuberculose" 9 , mas de maneira geral resumem-se 

no seguinte: 

1. A Amostra 

O laboratório que executa as técnicas bacte 
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rio15gicas necessitari d~ certos requisitos b! 

,sicos quanto i amostra para poder fornecer re

sultados satisfatórios do ponto de vista tecni 
co e dentro de um certo padrão de confiabilida 

de. Desta maneira, uma amostra e considerada 

de boa qualidade quando provem da irvore brôn

quica, quando colhida pela manhã (ao despertar 

do paciente), num recipiente descartivel a

propriado (FIGURA n<? 18), e quando transporta-

d a a de q u a d a me n te (F I G U R A n <;' 1 9) , evitando-se 

que o prazo entre a colheita e o processamento 

da amostra ultrapasse uma semana. Entretanto, 

durante este tempo, as amostras deverão s e r 

mantidas em refrigerador ou em qualquer lugar 

fresco e ao abrigo da luz. 

FIGURA ~Q 18 - RECIPIENTE DESCARTAvEL DE PLAS
TICO (Pote), INDICADO NA COLHEITA DE ES 
CARRO 

( ) 
~p--------5~~--______ ~~ 
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FIGURA n9 19 - CAIXA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS. 

FONTE: "Normas para os laboratórios de bacterios 
copia da tuberculose" (9). 

2. O Exame Microsc5pico Direto 

a) Preparação do esfregaço e coloração 

Dispor os materiais recebidos sobre a me 

sa de trabalho contendo folhas de papel toalha 

embebidas em solução de feno1 de 5 a 10%. Pre 

parar a lista de trabalho contendo os nomes dos 

pacientes dos quais as amostras serão examina-
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das. Numerar as lâminas e potes corresponden

tes e colher a partícula representativa do e~ 

carro com os aplicadores de madeira. Colocar o 

materi~l sobre a lâmina, deixar secar ~ tempe

ratura ambiente e fixar posteriormente pelo c~ 

lor. Corar pelo método de Zieh1-Neelsen que, 

de maneira geral, consta das seguintes etapas: 

I - cobrir a superfície do esfregaço com fucsi 
na fenicada; 

11 - aquecer suavemente o corante até a emissão 
de vapores, por 3 vezes; 

111 - eScorrer o corante; 

IV - descorar com solução de álcool-ácido; 

V - lavar com água corrente; 

VI - acrescentar azul de meti1eno, pelo menos 
por trinta (30) segundos (corante de fun
do); 

VII - lavar novamente e secar. 

b) Observação microscópica 

As lâminas, devidamente coradas, serão 

observadas ao microscópio com objetivas de i-

mersão (100 x) e ocular de 8 x ou 10 x. Os 

bacilos aparecerão no campo microscópico cora

dos em vermelho, contrastando com um fundo a-

zul celeste. Para a focalização tem-se neces

sidade de colocar entre a lâmina e a objetiva 
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de imersão uma gota de õleo de cedro ou õleomi 

neral (nujol) contido em frasco' apropriado. 

A leitura microscópica com quantificação 

dos germes se processará de duas maneiras: 

I - Por campo microscópico - dividir mentalmen 
te o campo em observação em quatro quadra~ 
tes (FIGURA nC? 20), iniciando-se a leitura 
pelo quadrante superior direito e continu
ando-a no sentido dos ponteiros do relógio 
nos demais quadrantes. 

FIGURA nQ 20 - QUADRANTES PARA OBSERVAÇAO DE 
UM CAMPO MICROSCOPICO. 

9 

\2 

. , 

~ 
6 

/ 
/ 

F O N TE: 11 N o rm a 5 p a r a 1 a b o r a t õ r i os de b a c t e r i os 
copia da tuberculose" (9). 

11 - Em número determinado de campos - Recomen
da-se a observação de um número superior a 
100 campos, o que demandaria a observação 
da limina por 5 minutos. Percorre~ cerca 
de 2/3 da lâmina da esquerda para a direi 
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ta, observando-se em uma linha reta, o que 
aproximadamente significa 100 campos (FIGU

RA n? 21). 

FIGURA n9 21 - TfCNICA PARA LEITURA DE CEM 
CAMPOS MICROSCOPICOS 

FONTE: "Normas oara os laboratôrios de bac 
terioscooia da tuberculose" (9). 

Caso se observe de 1 a 4 bacilos nos pri

mei ros cem ca"lpOS, deve -se es tender alei tu 

ra a outros cem campos, conforme FIGURA n? 

22, totalizando desta forma 200 campos. 

FIGURA nQ 22 - TrCNICA PARA LEITURA DE DU
ZENTOS CA~POS MICROSCOPICOS 

, . 
ilji'r~ ------------1') .' 

FONTE: "Normas para os I aboratõri os de bac 
terioscopia da tuberculose (9). 

o processo da contagem quantificada. por ca~ 
pos microscõpicos i bastante securo quando 

se anota em quadrfculas (FIGURA n? 23) o na 
mero de bacilos encontrados em cada campo 

observado. 



FIGURA n~ 23 - QUADRfCULAS PARA A 

CONTAGEM DE BACILOS 

Esfregoço N° ...................... . 

FONTE: "Normas para os laboratórios 
de bacterioscopia da tuberculose (9). 

c) Informe do resultado 

100 

o informe do resultado do exame bacte-

rioscópico será fornecido baseado na seguinte 

escala semiquantitativa: 

( -) Não se encontram bacilos álcool-ácido 

resistentes em cem campos microscópicos 

observados~ 

( +) Menos de um bacilo álcool-ácido resis
tente por campo, em cem campos observa

d os ~ 

(++) Um a dez bacilos álcool-ácido resisten
tes por campo, em cinqOenta campos ob

servados~ 

(+++) Mais de dez bacilos álcool-ácido resis
tentes por campo, em vinte campos obser 

vados. 
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A interpretação do informe baciloscópico 

durante o c~r.o do tratamento serã baseada na 

TABELA n~ 20), obedecendo-se as interpretações 

sugestivas de: evolução favorãvel, resistên

cia inicial a todas as drogas e resistência i

nicial a algumas das drogas' ou resistência se 

cundãria ao tratamento. 

TABELA n Q 20 - INTERPRETAÇÃO DO INFORME BACI
LOSCÔPICO DURANTE O CURSO DO TRATAMEN
TO 

RESISTtNCIA I-
NICIAL A ALGU 

RESIST~NCIA MAS DROGAS -M<MENI'O 
EVOLUíÃO 

OU 
DO INICIAL A TO RESIST~NCIA SE 

EXAME FAVO R VEL DAS AS DRO": CUNDÁRIA AO TRA -GAS USADAS TAMENTO 

Inicial • +++ +++ +++ 

lQ A 

mes ++ +++ +++ 

2Q " mes + +++ ++ 

3Q ... (-) (*) mes +++ + 

4Q " (-) (-) mes +++ 

5Q " mes (-) + 

6Q " (-) (* ) mes ++ 

(o) Neotes casos, pode-se solicitar cultura e 
prova de sensibilidade. 

FOm: "A9io antUut.rculollO a nhol p:n1.t6rico" (1). 
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6.5.3. Custo 

o cálculo do custo do processo bacteriológl 

co, será abordado em dois aspectos: 

1) Cálculo das despesas para a aquisição do ma 
terial permanente necessário ã realização a 
penas de baciloscopia do escarro. 

2) Cálculo do custo aproximado para se desco
bri r e control ar 1 .295 casos de tuberculose, 
baseado fundamentalmente no exame direto do 
escarro. 

o material permanente necessário para a mon 

tagem de uma unidade padrão de 'bacilo~copia,foi 

calculado levando-se em conta o material especifi

cado nas "Normas para Laboratórios de Bacteriosco

pia da TUberculose"9, que reSUme-se no seguinte: 

- microscópio 
- fonte de luz 
- frasco para óleo 
- caixa para Lâminas 

, 
- mesa para preparação do material 
- pia comum 
- lamparina ã álcool 
- vidros corantes 
- latão metálico 
- bandeja metálica 
- mesa para microscopia. 

o custo do material especificado, excluindo 

se o microscópio, e aproximadamente Cr$ 685,OO(sei~ 
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centos e oitenta e cinco cruzeiros). Desta forma, 

o custo de uma unidade padrão de baciloscopia es

t ã c a 1 cu 1 a d o em C r $ 1 1 .685 , O O (o n z e mil, s e i s c e n

e oitenta e cinco cruzeiros) e Cr$ l4.385,00{qu! 

torze mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros) 

respectivamente com microscópio mono e binocular. 

o preço dos microscópios foram baseados nos 

preços reais obtidos de casas comerciais, que tra

balham com aparelhamento cientifico. No entanto, 

a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, pod~ 

rã obtê-los apenas por Cr$ 4.070,00 (quatro mil e 

setenta cruzeiros) e Cr$ 5.030,00 (cinco mil e 

trinta cruzeiros) respectivamente para os modelos 

mono e binocular. Este desconto se baseia na isen 

çao de impostos referentes ao Imposto de Circu 1 a -

çao de Mercadorias, Imposto sobre Produtos Indus 

trializados e Taxas de Importação, totalizand063%. 

Baseado neste desconto, a unidade padrão de bacilos 

copia custaria aproximadamente Cr$ 4.755,00 (qua

tro mil, setecentos e cinqt.lenta e cinco cruzeiros) 

e Cr$ 5.715,00 (cinco mil, setecentos e quinze cru 

ze i ros ) . 

O custo para o aparelhamento necessário pa

ra a implantação da Rede de Laboratórios de Bacte 

riologia da Tuberculose na DRS-6, foi calculado ba 

seando-se na instalação de apenas 16 unidades pa

drão, pois jã existem 4 unidade implantadas. O 
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total estaria em torno de Cr$ 76.080,00 (setenta 

e sei s mi 1 e oi tenta cruzei ros) e Cr$ 91 .440 , O O 

(noventa e um mil, quatrocentos e quarenta cruzei 

ros) para o equipamento especificado. 

Estimando-se que, para se encontrar e con

trolar 1.295 casos de tuberculose, apenas emprega!!. 

do baci 1 oscopi a di reta do escarro, teríamos que re!, 

lizar um total de 25.900 baciloscopias e calculan

do-se que cada baciloscopia custa em media de Cr$ 

0,70 (setenta centavos) dispenderíamos cerca de 

Cr$ 18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trintacru 

zeiros). 

Portanto, p.ara uma cobertura popu1ac10na1 de 

814.284 habitantes, equivalente ã 59,9% e realiza!!. 

do exames baci10sc5picos em 20 laborat5rios, gast~ 

ríamos a quantia aproximada de Cr$ 105.000,00 (ce!!. 

to e cinco mil cruzeiros). 

A DRS-6 já possui em sua sede regional ce! 

ca de 14 microscõpios novos, que serão distribui 

dos aos vários distritos sanitários. Portanto, o 

custo da implantação da Rede se reduziria ã Cr$. 

29.000,00 (vinte e nove mil cruzeiros) que acredi 

tamos que seja uma quantia bastante irris5ria, em 

função do benefício. 
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6.5.4. Treinamento de Pessoal 

Os atuais programas de luta contra a tuber

culose já especificam, entre os seus objetivos, o 

treinamento de pessoal, visto que, do ponto de vi~ 

ta da saúde pública, deve estar integrado às ativl 

dades gerais de saúde das Unidades Sanitãrias. Mis 

ter se faz, portanto, que o pessoal que compõe es

tas Unidades receba orientação sobre o programa, 

as medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento. 

Considerando que o programa de ação con tra 

a tuberculose tem múltiplas atividades, torna-se 

necessãrio que todo o elemento que dele participa, 

receba conhecimentos sobre a problemática da doen

ça e não apenas sobre o que lhe vai ser atribuído 

como tarefa. Na ãrea específica do laboratóri~por 

exemplo, as pessoas que atuam nas diferentes ativ~ 

dades, deverão receber conhecimentos e ser periodi

camente atualizadas sobre o programa geral e não 

simplesmente sobre sua área específica. 

Informações específicas e restritas apenas 

a uma ãrea de ação só dificultam o processo de in

tegração e favorecem o fortalecimento de ativida

des isoladas, que prejudicam o programa como um 

todo. 

A Rede de Laboratórios envolve atividades 

que vão desde a colheita de material, transporte, 
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recebimento na Unidade Sanitária, envio ao labora

tório, execução do exame, informe do resultado, en 

caminhamento do resultado ao medico, ate a convoca 

ção do doente positivo. 

Conclui-se, portanto, que inúmeros integra~ 

tes da Unidade Sanitária participam direta ou indi 

retamente da realização do exame de laboratório e 

que o resultado desse exame te rã maior ou menor 

eficácia em função da participação de cada um. 

Antes de especificarmos o treinamento pro -

priamente dito, convém salientar que o pessoal que 

farã a rotina bacteriológica deve ser subdividido 

em duas categorias: 

1) profissional universitãrio (bacteriologist~: 

que exercerá funções de chefia no Laboratõ 
rio Central, e em todos os Laboratórios Re
gionais e em alguns Laboratórios Locais~ 

2) Pessoal auxiliar: que executarã atividades 
tecnicas, composto por técnicos de labora
tório, auxiliares tecnicos, atendentes ou 
qualquer pessoa da Unidade que tenha um mí
nimo de escolaridade e que possa ser trein~ 
da na realização de exames laboratoriais. 

Esta subdivisão em categorias torna-se ne

cessária para que o treinamento básico sobre tuber 

culose tenha amplitude diferente, dentro dos limi

tes de conhecimento e atuação de cada elemento pa~ 

ticipante. Propõe-se que o programa tenha uma pa! 
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te geral e outra específica correspondente a cada 

atividade, e que cada elemento da Unidade partici-

pe ativamente dentro de seu limite de conhecimen 
I 

to e atribuições. 

o programa de treinamento foi adaptado de 

estudos efetuados por VILLAS BOAS 63 e ZANON e MAGA 

64 RAo ,representando o mínimo necessário ao aprim~ 

ramento tecnico de cada elemento participante. E a 

presentado a seguir para (1) pessoal de nível pr~ 

fissional e (2) pessoal de nível auxiliar. 

1) Programa de treinamento para equipe de pro-

fissionais composta de: m~dicos, enfermei

ras, bacteriologistas (medicas, farmacêuti
cos-bioquímicas, veterinários, biologistas) 
e educadores de saúde pública. 

I. Conteúdo bãsico: noções e atualizações 

em: 

a) epidemiologia da tuberculose; 
b) diagnóstico bacteriológico; 
c) t r a t a file n to: 
d) prevenção (BCG e quimioprofi1axia)~ 
e) educação em saúde pública; 
f) programas de luta contra a tuberculo

se. 

Os assuntos serão enfocados de acordo com 
as normas específicas da "Ação Antitubercu
lose a nível Periferico"l, relatados e exem 
plificados sempre dentro do campo da Saúde 
Pública. 

I I. Conteúdo específi co: dirigido aos profissio

nais que exercerão atividades para a implant~ 
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çao da Rede de Laboratórios, limitadas a 
penas aos bacteriologistas: 

I. 

a) micobactérias - caracteres gerais; 

b) colheita do material (teoria e prãt~ 

ca) ; 

c) preparaçao do esfregaço e 
(prática); 

coloração 

d) exigências nutritivas das micobacte
rias; 

e) cultura (teoria e prática); 

f) testes de resistência aos antibióti
cos e quimioterápicos (teoria e prát~ 
ca); 

g) micobactérias atípicas; identificação; 
sua importância na Saúde Pública (te~ 

ri a ) . 

A carga horária do treinamento, bem 
como o local onde se realizarã (se a ní-
vel regional ou local), ficará a cargo 
da equipe que o ministrar, de acordo com 
as disponibilidades dos elementos parti
cipantes. 

2) Programa de treinamento para pessoal auxi

liar (destinado a técnicos de laboratório, 

atendentes, visitadoras sanitárias, outros 
profissionais de mesmo nível): 

I. Conteúdo básico: noções gerais de: 

a) programa de tuberculose; 

b) etiologia, transmissão e 
da tube rcu 1 ose ; 

profilaxia 
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c) medidas diagnósticas (de acordo com a 
região e enfatizando a bacteriologia); 

d) tratamento; 

e) BCG e quimioprofilaxia; 

f) educação para a saúde. 

I I. Conteúdo específi co: exemp1 i fi cado e mo~ 

trado na prática e em campo, de acordo 
com o tipo de auxiliar, em sua~área esp! 
cífica. Deverá ser limitado ~s ativida
des relacionadas ao diagnóstico bacterio 
lógico. 

a) A nível de técnicos, auxiliares de l~ 

boratório e possíveis baciloscopi~s: 

1. noções sobre mi cobacteri as; 
2. colheita de material (teoria e prá 

tica); 
3. sintomáticos respiratórios; 
4. p r e p a r a ç ã o d o e s f re g a ç o e c o 1 o r a -

ção (prática); 
5. microscopia (teoria e prática); 
6. cuidados com o microscópio; 
7. recebimento do-material, registro 

de dados e envi o dõ'S~resul tados; 
8. levantamento estatístico mensal 

dos exames realizados; 
9. controle dos casos em tratamento. 

b) A nível de atendentes e v i s i ta d ore s 
sanitários, visando ao diagnóstico OOC 
teriológico: 

1. colheita do material (teoria e prá 
tica); 

2. descoberta e reconhecimento dos sin 
tomáticos respiratõrios; 
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3. recebimento da amostra~ 

4. c o n t r o 1 e dos d o e n te sem t r a ta me nto . 

A nivisão ~e9iona1 de Saúde de Ribei
rao Preto (DRS-6) possui, em seu quadro de 
pessoal auxiliar, 4 técnicos de laborató
rio, 3 auxiliares técnicos e 319 atenden
tes, embora a Portaria SSCG n9 8, de 6 de 
junho de 1972, tenho previsto para aquela 
Divisão Regional 4 técnicos, 27 auxilia
res técnicos e 341 atendentes. A TABELA 

n? 21 mostra estes dados. 

6.5.5. Suoervisão 

6.5.5.1. Consideracões Gerais 

Supervisionar não significa apenas 

inspecionar ou fiscalizar. O conceito de supervi-

são deve ser difundido como um método mais de ori-

entacão do que propriamente de repressão. Deverá 

ser realizada de tal forma que propicie ao super-

visionado o aprimoramento de seus conhecimentos e 

exerça suas funções com maior eficiência e satisfa 

cao. 

CAMARA 14 salienta que "a supervisão ê o 

processo realizado Com O fim de controlar a aplica 

ção prática dos princípios e normas que regem Uma 

instituição, por meio de orientação, instrução e 

ajuda para conseguir maior efici~ncia". 
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TABELA. 119 21 - CAmooRll E mfitERO DE PESSOAL PREVISTO E mSTE!lTl lU. DIVIslO RmI<IlAL m: sAlfm: Dl 
RIBXIRIo PR!:TO, smtmDO A PORTARIA SSCG 119 8, do 1972 - 1975. 

~ Técnico /lux i 1 i a r Atendente T O T A L 
Distritos e T"cnico 

'lunicipios. Prev.IExist Prev.IExist P re v. I Ex i s t . PreV. I Exist. 

I Soe", ,h, - - - - 3 6 3 6 
Cravinhos - - - - 4 4 4 4 

o D","ont - - - - 3 1 3 1 .., 
Lui s /lnton! o - - - - 3 - 3 -'" '- Pontal - - - - 4 5 4 5 

c_ 
Pradopolis - - - - 3 1 3 1 
~i bei rão Preto 1 1 3 - 15 37 19 38 

o S~~.:\osa do Viterbo - - - - ·4 6 4 6 
'''' São Sinão - - - - 4 4 4 '4 
I-
.~ S~rra /lzu1 - - - - 3 1 3 1 
<J 3 3 3 3 .D Serrana - - - -
,~ 

Sertâ'ozinho - - 2 - 9 5 11 5 o< , 
/lI ti nopo1 is - - - - 4 4 4 4 

'" Gatatais - - 1 - 5 4 6 4 
'~ Grodosqui - - - 3 4 3 4 
'" .., Cajuru - - - - 4 2 4 2 
'" Ca:;sia dos Coqueiros 3 1 3 I .., - - - -
'" "ardi nopo1 i s - - - - 4' 5 4 5 c> 

Sto.l\ntonio da Alegria - - - - 3 1 3 I 

Cristais Paulista - - - - 3 2 3 2 
Franca I - 3 - 15 18 19 18 
ltirapuãn - - - - 3 4 3 4 

'" 
Patrocinio Paulista - - - - 4 5 4 5 

u Pedre9u1ho - - - - 4 3 4 3 
c: 

I"""" 3 1 3 I '" - - - -
I- ~i~eirão Corrente - - - - 3 1 3 I ..... 

Ri fania - - - - 3 1 3 I 
São José da Bela V i s ta - - - - 3 3 3 3 

!Aranina - - - - 3 3 3 3 

'" Guritizal - - - - 3 1 3 1 
> IGUarã - - - - 4 3 4 3 
'" Igarapava 1 I 5 5 6 6 I- - -
'" Iltuverava - - 1 - 5 5 6 ~ > 
:> :\i guelopo11 s - - - - 4 3 4 3 .., 

3 1 3 I - IJeriquara - - - -, 
. '" 11 p:Jã - - - - 4 1 4 1 

'O : I'orro A'Judo - - - - ~ 3 4 3 .. 
o . IlIu;:>oranga - - - - 3 2 3 2 .., t::;: IOr1andia - - - - 4 5 4 5 
,~'; !; I S ~ 1 e s de? 11 ve I r a - - - - 3 3 3 3 
V') O"Cl Sao Joaqulm da Barra - - 1 - 5 6 6 6 

'" 
Barretos I - 3 1 15 14 19 15 

o Colina - - - - 4 3 4 3 .., 
Colonbia 3 3 '" - - - - - -I- Gualra - - 1 - ~ :. b :. '-

'" Jaborandl - - -co - 3 3 3 3 

Fernando Prestes - - - - 3 2 3 2 
~ Candido Rodrigues - - - - 3 1 3 I 
'" .o Guariba - - - - 4 3 4 3 
'" Jaboticabal - - 2 - 9 11 II 11 u 
.~ 1l':on te Alto - - - - 4 4 4 4 .., 
o Sta. Ernestina - - - - 3 - 3 -

.D Taquaritinga - - 1 1 5 7 6 8 
'" .., V i s ta Alegre do Alto - - - - 3 - 3 -

Bebedouro - 1 2 - 9 10 11 11 
110n te Azul Paulista - - - - 3 2 3 2 

o Piranji - - - - 3 2 3 2 
l- Pi tanquei ras - - - - 4 5 4 5 ::> 
o Taiaçü - - - - 3 1 3 1 

'O Taluva - - 3 2 3 2 '" - -
.o Te rra Roxa - - - - 3 3 3 3 
'" "" Vi radouro - - - - 3 3 3 3 

i'\rnérico Brasi1icnse - - - - 3 1 3 1 
Araraquara - - - - - ~ - -
80a Esperença do Sul - - - - 3 2 J 2 
Borborema - - - - 3 3 3 3 
Dobrada - - - - 3 I 3 1 

'" Ibitinga - - 1 - 5 6 6 6 
L ltapolis - - 1 - 5 5 6 5 
'" 4 3 ::> I~a tão - - - - 4 3 
cr Ilava Europa - - - - 3 1 3 1 
'" I- Rincão - - - - 3 2 3 2 
'" Lúci a - - 3 2 3 2 L S ta. - -..: 

,";ouoltinga - - - - 3 1 J I 

Icescalvado - - - - 4 ~ 4 5 

'" ilo"rado - - - - 3 2 3 2 
o \ Ib a ti! - - - - 3 2 3 2 o ~ 

'''' ... RibelrSo Bonito - - - - 3 2 3 2 
Vl '" 53,) Carlos 1 2 3 15 20 1'1 22 u -

ISta.Rita do Passa Quatro - - 1 - S b 6 6 

r ~ r A L 4 4 n J 341 31 j 308 325 - , -FalTE: DiT1880 Regional. do Saude do Ribeirão Preto. 
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Se0undo HERRERA MALMSTEN 27 , a supervisão e 

método de trabalho idealizado nara manter a perma 

nente eficácia de uma Rede de serviços organizados, 

que implica em superviQiar, coordenar, corrigir,e~ 

sinar, estimular e avaliar os serviços supervisio-

nados. 

A sunervisãr de vários servicos de uma Rede 

de Laboratórios de Pacterioloqia da Tuberculose de 

ve sempre ser dirigida basicamente ao pessoal téc-

nico, procurando-se na ocasião observar os métodos 

empre0ados, o material, as técnicas de trabalho e 

f i n a 1 me n t e o 1 o c a 1 o n d e s e r e a 1 i z am a s a t i v i d a d es de 

rotina. 

Alguns princípios básicos devem ser levados 

em conta pelo supervisor, no que diz respeito ã sua 

- t - . ·1 . -27 sua pessoa e as ecnlcas que utl lzara : 

1. () supervisor nao deverá limitar-se apenas a 
dar indicações que permitam solucionar um 
problema específico, mas ensinar os princi
pias básicos que estão relacionados com a 
causa destes problemas: 

2. O s u p e r v i s o r d e ve t e r' c o m o c a r a c t e r i s t i c a s 
básicas a amplitude de conhecimentos, o sen 
tido de responsabilidade, além de ser ativo, 
imparcial, discreto, tolerante, otimista, 
ter iniciativa, autoridade, modéstia, espí
rito de conservacão, entusiasmo e confiança 
em si mesmo; 

3. A supervisão deve sempre estar baseada mais 
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em relações profissionais do que em rela
ções pessoais; 

4. Há necessidade de se colocar os indivíduos 
supervisionados a par dos objetivos finais 
do programa, dos objetivos dos serviços em 
que trabalham, enaltecendo as responsabili
dades dos mesmos frente ã coletividade, va
lorizando o seu trabalho em relação ao pac~ 

ente, ã famrlia e ã comunidade; 

5. A supervisão deve preocupar-se em estimular 
o bem estar do pessoal e as relações amisto 
sas entre seus membros; 

6. Deve a supervisão ser planejada a curto e 
longo prazo, estabelecendo os recursos dis
poníveis e os meios de ação; 

7. Deve realizar-se com sensibilidade e infor
malidade, utilizando procedimentos práticos; 

8. Deve ser gradual, progressiva e persisten
te, e realizar-se de acordo com as necessi
dades; 

9. Deve ser um processo agradável, que oriente 
e eduque o supervisionado, Que solucione 
problemas, Que possa descobrir as deficiên
cias e saiba reconhecer os êxitos e progre~ 
sos alcançados; 

10. Deve preocupar-se em assegurar aos funcion~ 
rios os meios de trabalho indispensáveis p~ 
ra que possam realizar sua missão de forma 
digna e eficaz. 
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6.5.5.2. Técnicas de Supervisão 

Existem dois métodos para se efet~ 

ar a supervisão: a técnica direta e a indireta. 

6.5.5.2.1. Supervisão direta 

Quando é realizada pelo 

supervisor diretamente no local do laboratõ 

rio superviosionado. Três fatores deverão 

ser observados, e que são comuns ã todo la

boratõri027 : 

I. Fatores básicos 

a) Local 
b) Pessoal 
c) Equipamentos e reativos 
d) Coordenação com a rede 
e) Cobertura da população 
f) Relação com equipe de tuberculose. 

11. Fatores administrativos 

a) Organização interna 
b) Sistema de registro 
c) Utilizacão de formulãrios 
d) Entrega de resultados 
e) Informação estatística. 

111. Fatores tecnicos 

a) Baciloscopia 
b) Cultivo 



115 

c) Estudo de resistência 
d) Tipificação 
e) P re p a r a ç ã o dom a t e r i a 1 . 

Aos laboratórios que realizam ape-

nas baciloscopia, levar em conta somente o 

primeiro tópico (a) do item 111. 

Cada laboratório deverã dispor de 

um livro ou caderno para registro da rotina 

diária, com dados especificados no ANEXO I. 

Os pedidos de baciloscopia, que poderão ser 

vir também para o informe do resultado do 

exame, serão confeccionados conforme modelo 

do ANEXO I I. O formulário para supervisão, 

como também alguns aspectos que deverão ser 

levados em conta por ocasião da visita do 

supervisor ao laboratório supervisionado, e! 

tão colocados no ANEXO I I I. 

O critério de classificação para 

cada laboratório supervisionado obedecerá aos 

coeficientes e valores absolutos relatados 

no ANEXO I I I. estabelecendo-se a mesma elas 

sificação empregada por DIAS FILHO I7 • na 

Guanabara. E a seguinte: 

1 a 99 pontos ••• de LABORATORIO RAZOAVEL 

100 a 199 pontos ••• de LABORATORIO REGULAR 

200 a 299 pontos ••• de LABORATORIO BOM 

300 pontos em d i ante de LABORATORIO OTIMO. 
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6.5.5.2.2. Supervisão indireta 

Supervisão indireta e 
aquela que se processa ã distância através 

dos procedimentos 27 : 

a) Envio de lâminas coradas negativas e po
sitivas do laboratório supervisionado ao 
laboratório supervisor, para comparação 
dos resultados. 

b) Envio de lâminas do laboratório de nível 
Local para o laboratório de nível Regio
na 1 o u C e n t r a 1, p a r a s e r e m re v i s a das e 
comparados os resultados. 

c) Análise permanente qualitativa e quanti
tativa dos formulários estatísticos dos 
diferentes serviços (laboratórios), para 
determinar variações bruscas que façam 
pensar em possíveis desajustes de s eu 
t r a b a 1 h o no rm a 1 . 

d) Permanente contato com os técnicos de ca 
da laboratório, através de correspondên
cia sistemática. 

e) Uso de serviço telefônico para resolver 
. os casos de emergência. 

Recomenda-se a supervisão direta, 

caso os problemas específicos de cada labo

ratório não possam ser resolvidos pelos tó

picos relatados anteriormente,. 
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o envio periódico das lâminas do 

laboratório supervisionado ao laboratório 

supervisor será realizado mensalmente ou a 

critério do laboratório supervisor, devendo 

ser enviados 10% do total de lâminas negati 

vas e todas as lâminas positivas. As lâmi-

nas positivas serão acompanhadas de suas 

respectivas quadrículas de contagem, ond e 

se encontra especificado quantitativamente 

o número de bacilos, visando com isso faci-

litar a supervisão. Deve-se ter o cuidado 

de remover o óleo de cedro, com o auxílio 

de papel absorvente e xilol, e envolvê-las 

de maneira que fiquem separadas uma das ou 

tras. Recomenda-se fazer um pacote separa

do contendo as lâminas positivas e outro com 

as negativas. 

Na supervisão indireta, a qualida

de dos resultados deverá ser estudada atra 

ves de teste seletivo, avaliando atributos 

de sensibilidade e especificidade, definin

do-os da seguinte forma 60 : 

a) sensibilidade: como a habilidade do mi 
croscopista de assinalar bacilos álcool
ácido resistentes, quando eles realmente 
existem no esfregaco. 

b) especificidade: como sendo a habilidade 
do microscopista de não assinalar baci-
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los álcool-ácido resistentes, quando e-

les realmente não existem no esfre9aco. 

P a r a a e 1 a b o r a c ã o d o c á 1 c u 1 o de s e n 

sibilidade e esrecificidade entre as lâmi -

nas enviadas nelo laboratório supervision~ 

rlo, e o result~do observado pelo laboratõ 

rio sunervisor (Laboratório Referência) de-

ve-se lançar mão da IIclassificacão quádru

pla ll adaptada de THORNER & REMEIN
60 

Que ~ 

mostrada na T~BELA n~ 22. 

TABELA n Q 22 - nCLASSIFICAÇÃO QUÁDRUPLA" 
DOS RESULTADOS, SEGUNDO O LABORATÓ
RIO REFER&NCIA E O LABORATÓRIO SU
PERVISIONADO - 1975 

LABO RATt>RIO 
LABORATÓRIO 
REFERblcIA 

T O T A L 
SUPERVISIONADO Positivo Negativo 

- Positivo • • • a b a + b 

- Negativo • • • c d c + d 

- T O T A L • • a + c b + d a+b+c+d 

FONTE: Adaptado de THORNER & REMEIN (60). 

A - SENSIBILIDADE: a X 100 
a + c 

B - ESPECIFICIDADE: d X 1 O O 
b + d 
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Considerando-se: 

a = verdadeiro positivo 

b = fa 1 s o positivo 

c = falso negativo 

d = verdadeiro negativo 

a+b = total de lâminas positivas enviadas 
pelo laboratório supervisionado 

a+c = total de lãminas positivas observadas 
pelo Laboratório Referência 

b+d = total de lãminas negativas observadas 
pelo Laboratório Referência 

c+d = total de lãminas negativas enviadas 
pelo laboratório supervisionado 

o resultado da supervisão indireta 

seria anotado pelo laboratório supervisor 

seguindo-se o seguinte critério: 

RESULTADO DA SUPERVISAO INDIRETA 

Discordância tipo A ........ % 

Discordância tipo B ........ % 

Qualidade do esfregaço ..... 
Qual Idade da descoloração ... 

Conclui-se, portanto, que a super

visão poderã ser feita direta e indiretame~ 

te. As atribuições e atividades de cada la 

boratório pertencente ã Rede poderão ser de 

talhadas e especificadas de acordo com suas 

respectivas capacidades técnicas, operacio

nais e pessoal. De qualquer forma, a supe~ 
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visão deverá sempre obedecer a uma ordem hie 

rárquica, isto e, o Laboratório Central su

pervisionando todos os Laboratórios Regio

nais e estes, por sua vez, supervisionando 

os Laboratórios Locais. 

Na Divisão Regional de Saúde de Ri 

beirão Preto (DRS-6) a supervisão se pro

cessará obedecendo-se o mesmo critério hie

rárquico estabelecido, isto e, o Laboratõ-

. rlo Regional do Instituto Adolfo Lutz, si

tuado na ciJade de Ribeirão Preto, fará a 

supervisão direta e indireta dos Laborató

rios Locais, e estes, por sua vez, deverão 

supervisionar os Postos de Colheita de Amos 

tras (PCA) de sua respectiva jurisdição, 

levando-se em conta os seguintes aspectos: 

a) AMOSTRA: Verificar quanto a: 

QUALIDADE 

QUANTIDADE 

[]Saliva 

O muco 

[] mucopurulenta 

o insuficiente 

O pouco 

O bom 

O muito 
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b ) C O L H E I T A E C O N S E R V A ç A O: O b s e r va r cano f o i : 

COLHIDA 

CONSERVADA 

D naturalmente 

[] por drenagem postural 

O outro método 

o lugar fresco 

O refri gerador 

[] qualquer lugar 

c) RECIPIENTE (pote): Averiguar quanto a: 

IDENTIFICAÇAO 

ACONDICIONAMEN 
TO P/TRANSPORT!" 

o na tampa 

D no corpo do pote 

O legível 

O nao legível 

o bem acondicionado 

[] mal acondicionado 

d) TRANSPORTE: Verificar quanto a: 

PERIODICIDADE 

IDENTIFICAÇAO 

o envio sistemático e re 
guIar 

[J envio irregular 

D envio do formulãriode 
pedido de exames 
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e ) S I N TOM ~ T I C O S R E S P í R A T a R lOS: I nd ag ar sob r e : 

6.5.6. Avaliação 

o como os sintomáticos 
estão sendo motivados 

[J as instruções sobre a 
colheita do material 

[J o número de sintomáti 
cos e se tem obedeci~ 
do as metas estabele
cidas pelo programa 

A avaliação das atividades relativas ã Rede 

de Laboratõrios se processará em termos quantitat~ 

vos, qualitativos e se desenvolverá visando basica 

mente três itens, estipulados como atividades do 

Programa Interestadual "Coração do Brasil" de Con

trole da TUberculose 26 , que sao os seguintes: 

1. Avaliação dos serviços (poJo e Satélite); 

2. Avaliação do treinamento de pessoal; 

3. Avaliação do sistema de supervisão. 

6.5.6.1. Avaliação dos Serviços 

Para a avaliação dos servicos, de-

ve - se de te rm i n a r os s e r v i ç os que f u n c i o n a r ã o como 

n Se rv i ç os P o los", i s t o é, o s L a b o r a t õ r i o s L o c a i s 

que se farão necessários para toda uma região, ve

rificando-se os que estão programados e os que se

rão implantados, usando-se como indicador a segui~ 
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te fórmul a: 

n~ de serviços implantados 
SERVICOS = X 100 

nO de serviços oro9ramados 

Para a DRS-6 estão programados 20 Serviços 

Polo, ou seja, 19 Laboratórios Locais e 1 Re9ional, 

que poderão ser implantados ã medida das possibili-

dades locais. Desta maneira podemos colocar de a-

cordo com a fórmula anterior: 

SERVlcos=n~ de 
pala -------------2-0-------------

serviços imolantados 
X 100 

estabelecendo-se as metas necessárias oara c a d a 

mes ou ano e avaliando-se através dos indicadores. 

Alem da avaliacão dos servicos implantados, 

deve-se estimar também o número de exames baciloscô 

picos efetuados em racientes sintomáticos respiratõ 

rios, que apresentem tosse e expectoração por mais 

de duas a três semanas. O indicador será: 

SERViÇO = 
POlO 

n~ de exames efetuados 

n~ de exames previstos 
X 100 

Para os "Serviços Satélite" (peA), a proqra

maçao na DRS-6 foi estipulada em 60 unidades satéli 

te s, ou se j a, 6 O P o s tos d e e o 1 h e i ta d e Amo st r as ( P e A), 

que deverão funcionar integrados com seus respecti-
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vos "Serviços Palas", Neste caso a avaliação se

ria da seguinte maneira: 

SERVICOS n~ de PCA imolantados 
SA T E L i TE 5=-------6-0------ x 100 

6,5,6,2, Avaliação do Treinamento de Pe s-

soa 1 

Na avaliação do treinamento de pe~ 

soal necessário a Rede de Laboratórios, deve-se de 

terminar o número de laboratoristas (de nível uni-

versitãrio ou não) Que serão necessários a todos 

os Laboratórios Locais e ao Laboratório Regional, 

alem do treinamento de atendentes, auxiliares de 

enfermagem e visitadoras sanitárias necessárias aos 

diversos Postos de Colheita de Amostras (PCA), es

tabelecendo-se daí a programaçao e avaliando de 

acordo com os indicadores: 

TREINAMENTO 
DE PESSOAL 

n~ I aboratori stas treinados 
=------------------------------J. 
n~ I à'borato'~i stas proqramados 

n~ de a tenden tes, v i si tado 
ras, auxs. treinados 

x 

= X 
n~ de atendentes, visitado 
ras, auxs, proqramados -

1 O O 

100 

Para a DRS-6 estão programados 22 laborato 

ristas e aproximadamente 120 elementos (visitado-

res, atendentes e auxiliares de enfermagem) pa ra 
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os Postos de Colheita de Amostras (PCA) para cum

prirem as metas de implantação da Rede em toda a 

região. Desta maneira, a avaliação seria especif~ 

cada da seguinte forma: 

TREINAMENTO n~ laboratoristas treinados 
DE PESSOAL c-------------

2
-
2
--------------

n~ de visitadores, auxs. e 
atendentes treinados 

=-----------------------------
120 

x 100 

X 100 

6.5.6.3. Avaliação do Sistema de Supervisão 

A avaliação do Sistema de Supervi

são será feita através de indicadores que estimem 

a supervisão direta e indireta. Na supervisão di

reta serão designados os laboratórios supervision! 

dos, levando-se em conta os laborat6rios implanta

dos. Desta forma, a avaliação seria em função da 

periodicidade das supervisões e o número de labora 

tórios implantados. 

No caso da supervisão direta, os indicado-

res seriam: 
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nC? de laboratórios sUDerv;sio 

SUPERVIS.2tO nados aos 15 dias 

DIRETA 
... X 100 

nC? de laboratórios implantados 

n<? de laboratórios suoervisio 
nados aos 30 dias 

X 1 O O = 
n<? de laboratórios supervisio 
nados pela 1 a . vez 

n<? de laboratórios supervisio 
nados aos 90 dias 

100 = X 
n<? de laboratórios supervisi~ 
nados pe I a 2a • vez 

n<? de laboratórios suoervisio 
nados aos 18 O ou 36 O dias 

= X 1 O O 
n<? de laboratórios suoervisio 
nados orogramados 

Desta forma, poder-se-ia avaliar as super

visões diretas efetuadas respectivamente aos 15 d~ 

as, no 1 Q, 3 Q, 6 Q e 1 29m e s e s a pós ã i m p 1 a n t ação. 

Na suoervisão indireta, o indicador seria o 

seguinte: 

SUPERVISAO 
INDIRETA = 

n? de laboratórios que enviam 
lâminas 

n C? d e I a b o r a t ó r i o s j m p I a n t ados 
X 100 

Deve-se, portanto, lançar mao do sistema de 

avaliação quantitativo, para que se possa estimar 

se o processo de implantação da Rede de Laborató

rios realmente se efetivou ou não. A avaliação qu~ 
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litativa incidirá sobre o que se tem realizado em 

nível de supervisão, visando que esta já avaliou 

qualitativamente a metodologia empregada. Deve-se 

salientar, no entanto, que os percentuais encontra 

dos na avaliação quantitativa algumas vezes podem 

se distanciar das metas orogramadas, não sign; fi

cando' entretanto, que o processo falhou; apenas 

que alguns pontos devem ser esclarecidos, ou que 

as atividades estipuladas devem ser reformuladas. 



7. COMENT~RIOS 

I. Os programas de luta contra a tuberculose devem adotar 

uma estrategia em função da situação epidemiolõgica da 

doença no meio em que vão atuar. Desta maneira, os mé

todos diagnõsticos deverão sofrer a mesma alteração, a 

fim de preencher os objetivos dos programas. 

O advento dos modernos quimioterãpicos propiciou uma mu 

dança radical na metodologia diagnõstica, mostrando que 

a tuberculose é curãvel em qualquer fase de sua evolu

ção. 

A radiologia de massa que já teve no passado sua ind;c~ 

ção prioritária, com o fim de diagnosticar as formas i

niciais da doença, cedeu lugar aos métodos bacteriológ! 

cos, pela sua maior viabilidade em Saúde Pública, em 

termos de custo e beneficio propiciados. 

Para tanto, é necessário haver uma transformação da cons 

ciência medica tradicional, das equipes das Unidades S~ 

nitár;as e da própria população em relação ã 

dos métodos bacteriolõgicos. 

eficácia 

11. Para que programas de luta contra a tuberculose alcan

cem seus objetivos, tem-se necessidade de dar-lhes maior 
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poder de penetração, atingindo ãreas urbanas e rurais, 

obedecendo as necessidades reais da população, no que 

diz respeito ã demanda, alem de oferecer uma ajuda per

manente a essa população. O metodo bacteriológico é no 

mo m e n t o e p i de m i 01 ó g i c o a tua 1 a ú n i c a a rm a d i a g n õ s t i c a 

realista 61 capaz de conseguir uma cobertura populacio

nal eficiente, pois, além de ser um metodo simples, de 

fãcil execução, cujo aoarelhamento ê barato, pode ser 

manuseado por técnicos com escolaridade mínima, preen

che totalmente aspectos de ordem epidemiológica, social, 

econõmica e técnica exigidos aos programas nacionais de 

controle. 

111. O método radiolõgico para fins exclusivos de dia9nósti

co da tuberculose deve ser realizado somente em grupos 

selecionados, o que certamente aumentarã o seu rendimen 

t04. Radiografar indiscriminadamente toda uma popu1a-

ção Com base apenas no conceito de que o processo tube! 

culoso se desenvolve lentamente e que desta maneira p~ 

deríamos surpreender o processo na sua fase inicial,não 

leva ã diminuição do número de casos; os indivíduos in 

fectados pelo bacilo poderão desenvolver uma tuberculo

se grave em pouco tempo36. Portanto, radiografar a po

pulação com orazos superiores a 6 meses não viria auxi

liar de maneira evidente a mudança da situação epidemi~ 

lógica atual. Torna-se evidente que o metodo bacterio

lógico oferece ajuda concreta aos programas de luta con 

tra a doença, pode ser empregado a qualquer momento na 
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população e deverá sê-lo permanente, propiciando a des-

coberta constante dos indivíduos eliminadores de baci-

los, que epidemiologicamente são as mais importantes 

fontes de transmissão da doença. 

IV. Reconhecendo-se que a bacteriologia é a medida diagnós-

tica prioritária nos pro9ramas de luta contra a tubercu 

lose, para que o método bacteriológico possa ser coloc~ 

do convenientemente ã disposição de toda a população do 

Estado, torna-se necessária a implantação de uma Rede 

de Laboratórios Estadual, que é o objetivo deste traba-

1 ho. 

Alguns aspectos, no entanto, devem ser aclarados para 

que o processo se efetive em nosso Estado: 

a) A Rede de Laboratórios de Bacteriologia da Tubercul~ 

se deve ser de âmbito estadual, iniciando-se o pro
cesso de implantação por uma área programática, e ex 
trapolando-o a todo Estado; 

b) Nesta área programática a implantacão tem que ser co~ 
pleta, isto é, estendida a todos os municípios, cid~ 
des e povoados nas respectivas zonas urbanas e ru
rais, iniciando-se assim um sistema integrado de c~ 

bertura global, respeitadas as várias etapas da im
plantação; 

c) toda equipe de saúde que participar diretamente do 
programa na área ou áreas programãticas, assim como 
outros profissionais que atuam no campo da saúde, d~ 
verão ser devidamente esclarecidos ã respeito da no
va metodologia empregada e dos objetivos reais do pr~ 
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grama, propiciando um rendimento efetivooo processo: 

d) A população deverá estar preparada para a implanta
çao da nova metodologia e pelo menos ter conhecimen
tos mfnimos de que o diagn6stico da tuberculose tam 
bém poderá ser feito através do exame de escarro. Es 
te conceito deverá ficar bem claro à população, par
te da qual ainda acredita que apenas o exame radioló 
gico pode caracterizar a presença ou ausência de um 
processo tuberculoso. 

v. A Rede de Laborat6rios de Bacteriologia da Tuberculose 

poderá se ajustar perfeitamente ã atual infraestrutu ra 

das Unidades de Saúde do Estado de São Paulo. O poten

cial for~ado pela Rede de Laboratórios de Saúde Pública 

do Instituto Adolfo Lutz e pelos diversos laboratórios 

existentes nos vários Centros de Saúde do Estado neces 

sita apenas de uma coordenação para que se cumpram os 

objetivos do programa. Não há dúvida que, havendo dua

lidade de atribuições no tocante ã realização de exames 

laboratoriais entre a Coordenadoria de Saúde da Comuni-

dade e a Coordenadoria de Servicos Tecnicos Especializa 

dos, se torna necessário que as atribuições e responsa-

bilidades de cada setor devam ficar bem esnecificadas, 

evitando-se a desintegracão do processo e, conseqUen te-

mente,do programa. 

Deverá ser dada maior atenção às atividades de supervi

são, que, pela dualidade de realização de exames, pode 

rá favorecer o maior nÚmero de conflitos. 
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VI. ° estudo preliminar para a implantação de uma Rede de 

Laboratórios de Bacteriologia da Tuberculose realizado 

na Divisão Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRS-6) 

mostrou que a implantação de uma Rede de Laboratórios em 

todo o Estado é perfeitamente possível do ponto de vis

ta econômico-social e técnico-operacional. Viria, sem 

dúvida alguma, dar uma cobertura permanente a toda a p~ 

pulação, tendo em vista que a ampliação e concretização 

naquela área do método convencional (baseado na ab~gr~ 

fia) não preencheriam os objetivos básicos do programa 

e custariam aos cofres públicos Cr$ 2.279.200,00 (dois 

milhões, duzentos e setenta e nove mil e duzentos cru

zeiros), levando-se em conta apenas a compra de mate

rial permanente; ao contrário, para a efetivação da no 

va metodologia (baseada na bacteriologia), está calcula 

da em aproximadamente Cr~ 29.000,00 (vinte e nove mil 

cruzeiros) . 

VII. ° cálculo do número de baciloscopias que deverã ser rea 

lizado pelos diversos laboratórios que comporão a Rede 

foi estipulado pelo risco anual de infecçã0 58 , embora a 

Organizacão Panamericana de Saúde, baseada em trabalhos 

realizados no México, Peru, Colômbia e Chile, recomenda 

que se efetue esse cálculo através dos sintomãticos res 

piratórios maiores de 15 anos que comparecem para pri

meira consulta nas entidades gerais de saúde; do per

centual de casos positivos provenientes destes sintomá

ticos, conseguiríamos extrapolar para o resto da popul~ 
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çao e assim calcularmos o número de baciloscopias. 

Entretanto, realizamos o cálculo através do risco anual 

de infecção, porque nas Unidades Sanitárias não existe 

uma conduta sistemática para a descoberta dos sintomát~ 

cos respiratórios e dos casos positivos que advém dos 

mes~os. Não há dúvida que, baseando nossos cálculos so 

mente atraves do risco anual da infecção (embora o mes

mo tivesse sido obtido na própria regiã0 51 ), estaríamos 

correndo o risco de superestimar ou subestimar o número 

real de casos de tuberculose e, conseqOentemente, o nú

mero total de baciloscopias. Acontece, porém, que o nQ 

mero de laboratórios que foi estimado para esta região 

não o foi com base somente no número de baciloscopiasque 

será efetuado na região, mas na distância entre os mun~ 

cípios, nas facilidades de transporte e nos municípios 

aonde os doentes por tradição preferentemente se diri

gem. Portanto, o cálculo do número de casos e de baci

loscopias atravis do risco anual da infecção é uma con

duta mais de caráter oper:acional, do que propriamen te 

de ordem tecnica. 

VIII. O numero diário de baciloscopias a ser realizado por um 

laboratório talvez pudesse ser um pouco maior, ao invis 

de calcularmos aproximadamente la baciloscopias diárias 

para cada laboratório. Acontece, porém, Que a rotina 

bacteriológica da tuberculose deverá adaptar-se a Uma 

estrutura de saúde já implantada e, portanto~ o número 

BIBLIOTECA, 
F~CULOI\i)E DE SAÚ~E PUBLlC~ 
UN1VE'H~llJi\DE DE ",Ao PAULO 

S P - 8 
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limitado de baciloscopias foi em função de que o micros 

copista encarregado dos trabalhos poderia realizar, a

lem dos exames baciloscópicos do escarro, uma rotina la 

boratorial que fosse compatível com os seus conhecimen

tos como, por exemplo, exames de esclarecimento para a 

hanseníase e exaMes parasitológicos de fezes. 

IX. O treinamento de pessoal no próprio local do Centro de 

Saúde deverá dar ao pessoal da Unidade um estímulo e u

ma maior motivacão para o desenvolvimento do programa. 

Acontece, porém, que na DRS-6 pudemos constatar que o 

número de técnicos e auxiliares técnicos e muito peque

no, embora a Portaria n9 8/SSCG, de 06 de junho de 1972, 

tivesse previsto para aquela região 27 auxiliares tec

nicos, existindo somente 3 no presente momento. Talvez 

pudesse se pensar no aproveitamento de atendentes para 

exercer funções de baciloscopista. No entanto, acredi

tamos que, sem qualquer estímulo financeiro, seja este 

atraves de acesso na escala de referência ou complemen 

tação atraves do programa, a Rede de Laboratórios esta

rã se deparando com um dos mais serios problemas, que e 

o de pessoal. Temos que ter em mente, se vamos dar a 

qualquer pessoa outras atribuições que se somarão às que 

ela já executa, há necessidade de dar-lhe um estímulo, 

que em nossa sociedade de consumo se traduz por estímu

lo financeiro. 

X. A supervisão será uma atividade imoortante do programa 
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de implantação. Sem supervisão, tudo o que foi planeja -.... -
do, ensinado e implantado poderá perder o interesse e, 

c o n s e q lJ e n tem e n te, a q u a 1 i d a d e d o t r a b a 1 h o p o d e r ã se r c o n 

sideravelmente afetada .. O estudo efetuado na DRS-6 mos 

trou que a falta de pessoal é um dos problemas para a 

implantação e efetivacão da Rede de Laboratãrios. Para 

as atividades de supervisão será necessário, alem .d e 

treinar o pessoal que já trabalha na área, talvez con

tratar novos elementos que ficariam a nível regional ú

nica e exclusivamente para atividades de supervisão na 

fase de implantação, pois, levando-se em conta que ha

verá no mínimo 19 laboratórios a serem supervisionados 

e estes deverão ser supervisionados diretamente após' a 

instalação da Rede, aos 15, 30, 90, 180 dias, conclui-

se que, se o supervisor conseguisse supervisionar 1 a 2 

Laboratórios Locais por dia, passaria no mínimo 15 dias 

fora de sua área de atividade. Portanto, acreditamos 

que nessa fase inicial de instalação da Rede um ou dois 

elementos devem ser contratados ou treinados, com o fim 

exclusivo de supervisionar, direta e indiretamente, a 

Rede de Laboratórios Locais. 
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8. CONCLUSOES 

I. A eliminação de doentes bacilíferos na população po

derã propiciar uma mudança na situação epidemiológi

ca da tuberculose no Estado de São Paulo. 

11. Esta eliminação só será possível através de medidas 

diagnósticas permanentes, que atinjam em profundida

de a população urbana e rural. 

111. A bacteriologia deve ser considerada medida prioritã 

r; a nos p r o g r a mas de 1 u t a c o n t r a a tu b e r cu los e em nos 

so meio, no momento epidemiológico atual. 

IV. A criação de uma Rede de Laboratórios de Bacteriolo

gia da Tuberculose, integrada aos servicos gerais de 

saúde, atenderia permanentemente às reais necessida

des da população. 

V. Estudo realizado na Divisão Regional de Saúde de Ri

beirão Preto (DRS-6) mostrou que a implantação de u

ma Rede de Laboratórios para atender todos os municí 

pios que compõem essa Divisão Regional é viável e e

xeqtJível. 
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9. RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo contribuir para 

a implantação de uma Rede de Laboratórios de Bacteriologia 

da Tuberculose no Estado de São Paulo, visando a obter uma 

modificação efetiva da situação epidemiológica da tubercu

lose em nosso meio. O autor justifica inicialmente a bac

teriologia como medida diagnóstica prioritária nos atuais 

programas de luta contra a doença. Apresenta, a seguir, um 

estudo preliminar sobre a implantação de Uma Rede de Labo

ratórios em uma das Divisões Regionais de Saúde do Estado 

de São Paulo, mostrando a sua viabilidade e exeqUibilidade. 
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10. SUMMARY 

The objective of this pape r was to contribute to 

the implementation of a network of Tuberculosis Bacteriolo 

gical Laboratories throughout the State of São Paulo (Bra

zil), designed to change effectively the epidemiological 

situation of tuberculosis among uso The author justifies 

bacteriology as the priority diagnosti·c procedure in t h e 

current programmes aiming the control of the disease, and 

presents a preliminary study regarding the implementation 

of a network of laboratories in a Regional Health Oivision 

of the State of São Paulo, showing its viability and oper~ 

tional possibility. 
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-ANEXO 11-

FORMULARIO DE PEDIDO DE BACILOSCOPIA E INFORMAÇAO 
DE RESULTADO. 

ESTADO 

SERViÇO _______________________________________ ___ 

PEDIDOS DE BACILOSCOPIA E INFORMES DO RESULTADO: 

NOME 

ESCARRO O 
-MATERIAL: 

O U T R O _______________ _ 

PAR A DIAGNOSTICO 

CONTROLE DE TRATAMENTO 

o 
O 

RESULTADO 

DATA _____________________________ ___ 

BACILOSCOPISTA ____________ _ 

FONTE: ilAção antltubercu10se a nrve1 periférico" (1). 



-ANEXO 111-

FORMUL~RIO PARA SUPERVISAO DA TECNICA DE BACIlOSCOPIA (fls. 1) 

FORMULÁRIO PARA SUPERVISÃO 

da Técnica de Baciloscopia para Diagnóstico da Tuberculose 

Região Data 
------------------------------

Serviço Supervisor 
-----------------------------

1. Entrevista com o Diretor 

Problemas existentes: 

2. Entrevista com o Chefe de Laboratório 

Problemas existentes: 

3. Revisão do Caderno de Supervisão 

4. Aspectos de infra-estrutura 
(coeficiente 2) 

Nota 1 a 6 Nota X coef. Total 

4.1 Local (área de trabalho, ilumi
nação, ordem e asseio, água) 

4.2 Pessoal (atitude frente ã super
visão, interferência, uso de 
avental, asseio das mãos) 

4.3 Material e equipamento (lâminas, 
aplicadores, fogareiro, lapis, 
prateleiras, frascos para rea
tivos, papel negro, papel
filtro, papel de jornal, óleo 
de imersão, conta-gotas e 
receptáculo para incineração) 

4.4. Organização interna (lista 
mural de instruções bacilos
cópicas, manual de normas de 
laboratório, caderno de super
visão, limpeza de lâminas, 
descarte de lâminas positivas, 
qualidade de lâminas recupe
radas e de lâminas remetidas 
para supervisão) 

FONTE: HERRERA MALMSTEN, L. (26). 



-ANEXO 111-

FORHUl~RIO PARA SUPERVIS~O DA TECNICA DE BACIlOSCOPIA (fls. 2) 

4.5 Coordenação com outros serviços 
(postos de coleta de amostras, 
enfermaria e laboratório ime
diatamente superior) 

5. Aspectos operacionais 
(coeficiente 5) 

5.1 Cumprimento da meta diagnóstico 

5.2 Cumprimento da meta controle 

5.3 Sistema de registro 

5.4 Informação estatística 

5.5 Rapidez de entrega de 
resultados 

5.6 Estado do microscópio (obje
tiva de imersão, oculares, 
platina, aumento usado, defi
nição ótica) 

6. Aspectos tecnicos 
(coeficiente n 

6.1 Amostra (quantidade, quali
dade, embalagem, identifica
ção, eliminação da embalagem, 
tempo entre coleta e 
recebimento) 

6.2 Esfregaço (ponto em que e 
colocada a partícula, distri
buição, homogeneização) 

6.3 Coloração (estado dos reati
vos, rotulação de frascos, 
qualidade da tecnica, ava
liação da lâmina corada) 

6.4 Leitura (tecnica, uso de 
quadrículas, resultado da 
supervisão indireta anterior, 
limpeza, objetivo, teste 
de eficiência) 

6.5 Emprego do metodo sistematizado 

Nota 1 a 6 

FONTE: HERRERA HALHSTEN, L. (26) .. 

Nota X coef. Total 



-ANEXO lIl-

FORMUL~RIO PARA SUPERVIS~O DA TEcNICA DE BACILOSCOPIA fls. 3) 

7. Nome do Técnico Supervisionado 

8. Resultado da Supervisão Indi
reta Anterior 

Discordância tipo A ....... 
Discordância tipo B 

Qualidade do esfregaço 

Qualidade da descoloração 

i. 

i. 

Nota 1 a 6 Nota X coef. 

FONTE: HERRERA MALHSTEN, L. (26). 

Total 



-ANEXO 111-

FORMUL~RIO PARA SUPERVIS~O DA TECNICA DE BACILOSCOPIA (fls. 4) 

ASPECTOS DE SUPERVISÃO 

1. Caderno de Supervisão com páginas numeradas 

1.1 Na primeira página, devem ser estabelecid·as .. as metas- de-.bachos
copia para diagnóstico e as metas de baciloscopia ~~-cantrole. 

1.2 A partir da segunda página, serão anotados, depois ··de.-ciUta .. , ... v'Ísita 
de controle, os seguintes aspectos: 

a) Pontos atribuídos ao laboratório 

b) Situação encontrada 

c) Providências corretivas tomadas localmente 

d) Recomendações deixadas 

e) Responsável por seu cumprimento 

f) Data em que serão cumpridas 

g) Assinatura do supervisor e do supervisado, e data 

1.3 Na ultima página do caderno será anotado o seguinte sistema de 
remessa de lâminas: 

Eliminar o excesso de óleo das lâminas a serem remetidas, esfregando
as levemente com um papel absorvente; mergulhá-las em frasco de 
xilol; colocá-las na estante para secar. Depois de secas, embrulhã
las de tal ~odo que fiquem separadas umas das outras, e fazer pacotes 
separados, um para as positivas, outro para as negativas. Em cada 
lâmina, deve aparecer bem visivelmente o número correlativo 
correspondente. 

1.4 O laboratorista deverá conservar ate o dia 7 do mês seguinte todas 
as lâminas positivas de cada dia e 10% das negativas de cada dia. 
Se, ate o 79 dia, não forem solicitadas pelo laboratório supervisor, 
procederá ã sua limpeza de rotina. 

1.S Cada pacote enviado deverá ter as seguintes indicações: 

Quantidade de lâminas positivas 

Quantidade de lâminas negativas 

- Nome do laboratório 

- Nome do micros copista 

Data 

FONTE: HERRERA HALHSTEN, L. (26). 


	MTR_178_1975-0001.tif
	MTR_178_1975-0002.tif
	MTR_178_1975-0003.tif
	MTR_178_1975-0004.tif
	MTR_178_1975-0005.tif
	MTR_178_1975-0006.tif
	MTR_178_1975-0007.tif
	MTR_178_1975-0008.tif
	MTR_178_1975-0009.tif
	MTR_178_1975-0010.tif
	MTR_178_1975-0011.tif
	MTR_178_1975-0012.tif
	MTR_178_1975-0013.tif
	MTR_178_1975-0014.tif
	MTR_178_1975-0015.tif
	MTR_178_1975-0016.tif
	MTR_178_1975-0017.tif
	MTR_178_1975-0018.tif
	MTR_178_1975-0019.tif
	MTR_178_1975-0020.tif
	MTR_178_1975-0021.tif
	MTR_178_1975-0022.tif
	MTR_178_1975-0023.tif
	MTR_178_1975-0024.tif
	MTR_178_1975-0025.tif
	MTR_178_1975-0026.tif
	MTR_178_1975-0027.tif
	MTR_178_1975-0028.tif
	MTR_178_1975-0029.tif
	MTR_178_1975-0030.tif
	MTR_178_1975-0031.tif
	MTR_178_1975-0032.tif
	MTR_178_1975-0033.tif
	MTR_178_1975-0034.tif
	MTR_178_1975-0035.tif
	MTR_178_1975-0036.tif
	MTR_178_1975-0037.tif
	MTR_178_1975-0038.tif
	MTR_178_1975-0039.tif
	MTR_178_1975-0040.tif
	MTR_178_1975-0041.tif
	MTR_178_1975-0042.tif
	MTR_178_1975-0043.tif
	MTR_178_1975-0044.tif
	MTR_178_1975-0045.tif
	MTR_178_1975-0046.tif
	MTR_178_1975-0047.tif
	MTR_178_1975-0048.tif
	MTR_178_1975-0049.tif
	MTR_178_1975-0050.tif
	MTR_178_1975-0051.tif
	MTR_178_1975-0052.tif
	MTR_178_1975-0053.tif
	MTR_178_1975-0054.tif
	MTR_178_1975-0055.tif
	MTR_178_1975-0056.tif
	MTR_178_1975-0057.tif
	MTR_178_1975-0058.tif
	MTR_178_1975-0059.tif
	MTR_178_1975-0060.tif
	MTR_178_1975-0061.tif
	MTR_178_1975-0062.tif
	MTR_178_1975-0063.tif
	MTR_178_1975-0064.tif
	MTR_178_1975-0065.tif
	MTR_178_1975-0066.tif
	MTR_178_1975-0067.tif
	MTR_178_1975-0068.tif
	MTR_178_1975-0069.tif
	MTR_178_1975-0070.tif
	MTR_178_1975-0071.tif
	MTR_178_1975-0072.tif
	MTR_178_1975-0073.tif
	MTR_178_1975-0074.tif
	MTR_178_1975-0075.tif
	MTR_178_1975-0076.tif
	MTR_178_1975-0077.tif
	MTR_178_1975-0078.tif
	MTR_178_1975-0079.tif
	MTR_178_1975-0080.tif
	MTR_178_1975-0081.tif
	MTR_178_1975-0082.tif
	MTR_178_1975-0083.tif
	MTR_178_1975-0084.tif
	MTR_178_1975-0085.tif
	MTR_178_1975-0086.tif
	MTR_178_1975-0087.tif
	MTR_178_1975-0088.tif
	MTR_178_1975-0089.tif
	MTR_178_1975-0090.tif
	MTR_178_1975-0091.tif
	MTR_178_1975-0092.tif
	MTR_178_1975-0093.tif
	MTR_178_1975-0094.tif
	MTR_178_1975-0095.tif
	MTR_178_1975-0096.tif
	MTR_178_1975-0097.tif
	MTR_178_1975-0098.tif
	MTR_178_1975-0099.tif
	MTR_178_1975-0100.tif
	MTR_178_1975-0101.tif
	MTR_178_1975-0102.tif
	MTR_178_1975-0103.tif
	MTR_178_1975-0104.tif
	MTR_178_1975-0105.tif
	MTR_178_1975-0106.tif
	MTR_178_1975-0107.tif
	MTR_178_1975-0108.tif
	MTR_178_1975-0109.tif
	MTR_178_1975-0110.tif
	MTR_178_1975-0111.tif
	MTR_178_1975-0112.tif
	MTR_178_1975-0113.tif
	MTR_178_1975-0114.tif
	MTR_178_1975-0115.tif
	MTR_178_1975-0116.tif
	MTR_178_1975-0117.tif
	MTR_178_1975-0118.tif
	MTR_178_1975-0119.tif
	MTR_178_1975-0120.tif
	MTR_178_1975-0121.tif
	MTR_178_1975-0122.tif
	MTR_178_1975-0123.tif
	MTR_178_1975-0124.tif
	MTR_178_1975-0125.tif
	MTR_178_1975-0126.tif
	MTR_178_1975-0127.tif
	MTR_178_1975-0128.tif
	MTR_178_1975-0129.tif
	MTR_178_1975-0130.tif
	MTR_178_1975-0131.tif
	MTR_178_1975-0132.tif
	MTR_178_1975-0133.tif
	MTR_178_1975-0134.tif
	MTR_178_1975-0135.tif
	MTR_178_1975-0136.tif
	MTR_178_1975-0137.tif
	MTR_178_1975-0138.tif
	MTR_178_1975-0139.tif
	MTR_178_1975-0140.tif
	MTR_178_1975-0141.tif
	MTR_178_1975-0142.tif
	MTR_178_1975-0143.tif
	MTR_178_1975-0144.tif
	MTR_178_1975-0145.tif
	MTR_178_1975-0146.tif
	MTR_178_1975-0147.tif
	MTR_178_1975-0148.tif
	MTR_178_1975-0149.tif
	MTR_178_1975-0150.tif
	MTR_178_1975-0151.tif
	MTR_178_1975-0152.tif
	MTR_178_1975-0153.tif
	MTR_178_1975-0154.tif
	MTR_178_1975-0155.tif
	MTR_178_1975-0156.tif
	MTR_178_1975-0157.tif
	MTR_178_1975-0158.tif
	MTR_178_1975-0159.tif
	MTR_178_1975-0160.tif
	MTR_178_1975-0161.tif
	MTR_178_1975-0162.tif

