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RESUMO 
 
 

Introdução: Entre os anos de 2016 e 2017 foi observado o recrudescimento do 
número de casos diagnosticados com tuberculose na área adscrita da ESF 
Curuçambá urbano, no município de Ananindeua, estado do Pará. No período 
ocorreram dois óbitos pela doença, o que levou a vários questionamentos e 
observações da equipe de saúde da família, que percebeu o caráter familiar da 
aquisição da doença, as características sócio econômicas similares e o fato de não 
ter associação com infecção pelo HIV. Objetivos: Realizar avaliação clínico-
epidemiológica da tuberculose em área de cobertura de ESF a partir de casos índices 
com busca ativa por familiares e contactantes, estabelecendo o diagnóstico e 
tratamento precoce de outros casos de tuberculose ou infecção latente (ILTB), além 
de promover encontros e rodas de conversas com o intuito de ampliar conhecimentos 
sobre a tuberculose entre os membros da equipe da ESF Curuçambá urbano e a 
comunidade. Métodos: A pesquisa foi gerada por meio de busca ativa de novos 
casos, na qual realizaremos consultas médicas e/ou visitas domiciliares dos familiares 
e comunicantes dos casos que foram diagnosticados nos anos de 2016 a 2018. Foram 
seguidas as orientações mais atuais preconizadas pelo Ministério da Saúde quanto 
ao manejo da Tuberculose descritas no “Manual de recomendações para o controle 
da Tuberculose no Brasil” (2018). Resultados/Discussão: Verificou-se que 4 famílias 
possuíam um caso índice, geralmente um idoso que escondia o problema de saúde 
da família, revelando apenas quando já se encontra em estado avançado de doença 
e aos poucos outros membros apresentavam-se com os sintomas típicos da 
tuberculose. Durante a pesquisa foram diagnosticados 5 novos casos de Tuberculose 
pulmonar (TB) e 9 casos de Infecção Latente da tuberculose (ILTB), demonstrando 
número de ocorrência elevado se considerarmos a população em estudo. A maioria 
dos participantes eram do sexo feminino, estava na faixa etária de 19 a 59 anos, 
possuíam como escolaridade o ensino médio, renda familiar de 1 salário mínimo e 
moram em casas com 3 cômodos e 1 janela, demonstrando-se a importante 
correlação tuberculose e condições socioeconômicas precárias. Conclusão: Este 
estudo demonstra a importância da realização da busca ativa a partir de um caso 
índice, corrobora dados nacionais de que a Tuberculose incide principalmente em 
comunidades de baixo poder aquisitivo e com graves problemas socioeconômicos. 
Porém diferentemente do que é visto a nível nacional, nenhum dos participantes da 
pesquisa tinha associação da infeção TB/HIV, confirmando o caráter familiar da 
transmissão da doença. 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Área adscrita. Curuçambá urbano, 
Tuberculose, Estudo clínico e epidemiológico. Ananindeua.  



 

  

ABSTRACT 
 
 

Introduction: Between 2016 and 2017, there was na increase in the number of cases 
diagnosed as tuberculosis in the are a of the ESF Curuçambá urban, in the municipality 
of Ananindeua, in the state of Pará. Two deaths occurred during the period, which 
ledtos everal question sand observations of the family health team, Who perceived the 
familial character of the acquisition of the disease, the similar socioeconomic 
characteristics and the fact that it had no association with HIV infection. Objectives: 
To conduct a clinical and epidemiological evaluation of tuberculosis in the FHS cover 
age área from index cases with active search by relatives and contacts, establishing 
the diagnosis and early treatment of other cases of tuberculosis or latent infection 
(ILTB) of conversations in order to increase knowledge about tuberculosis among 
members of the ESF Curuçambá urban team and the community. Methods: There 
Search generated through active search for new cases, in which we will make medical 
consultations and / or home visits of the relatives and communicants of the cases that 
were diagnosed in the years 2016 to 2018. The most current guide lines recommended 
by the Ministry of Health were followed Tuberculosis management described in the 
"Manual of recommendations for the control of Tuberculosis in Brazil" (2018). Results 
/ Discussion: It was verified that 4 families hadan index case, usually na elderly one 
that hid the health problem of the family, revealing Only when it is already in 
anadvanced state of disease and little by little, Other members presented with typical 
tuberculosis symptoms. During there search, 5 new cases of pulmonar tuberculosis 
(TB) and 9 cases of latente tuberculosis infection (ILTB) were diagnosed, showing a 
high number of cases when we consider the study population. Most of the participants 
were female, They were in the age group of 19 to 59 years old, They had high school 
education, family in come of 1 minimum wage and They live in houses with 3 room 
sand 1 window, demonstrating the importante correlation tuberculosis and precarious 
socioeconomic conditions. Conclusion: This study demonstrates the importance of 
conducting na active Search from an index case, corroborating national data that. 
Tuberculos is affects mainly communities with low purchasing power and serious 
socioeconomic problems. However, unlike what is seen at the national level, none of 
the participants in there Search had na association between TB and HIV infection, 
confirming the familial character of the transmission of the disease. 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Area ascribed Curuçambá urban, Tuberculosis, 
Clinical and epidemiological study. Ananindeua. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

O município de Ananindeua originado por conjunto de ribeirinhos, começou a ser 

povoada a partir da antiga Estrada de Ferro de Bragança, porém foi reconhecida como 

cidade em 31 de dezembro de 1947, com a aprovação da Lei nº 62, que foi publicada 

no Diário Oficial do Estado, em 18 de janeiro de 1948.É o segundo município mais 

populoso do estado e o quarto da Região Norte do Brasil. Está conurbada com Belém 

e Marituba, ambos municípios da Região Metropolitana de Belém. Sua população é 

estimada é de 516.057 habitantes, segundo dados do IBGE 2016. 

Nas últimas décadas apresentou considerável crescimento populacional, que teve 

início com a construção da BR-010 (Belém-Brasília) na década de 1960, na qual as 

indústrias localizadas em Belém começaram a se estabelecer ao longo desta rodovia. 

Na década de 1970, inicia a construção do primeiro conjunto habitacional Cidade 

Nova, programa de habitação de âmbito Federal, sob responsabilidade da Companhia 

Habitação do Estado do Pará (COHAB), foi uma espécie de ordenamento da periferia 

a COHAB comprou os terrenos e foram inauguradas as Cidades Novas I a IX. 

Posteriormente foi inaugurado o conjunto Guajará, em seguida seria inaugurado o 

conjunto PAAR (Pará, Amapá, Amazonas e Roraima), no entanto, em sua fase final 

foi invadido por populosos e por um breve período da história do município foi 

considerado como a maior invasão da América Latina, hoje ele é considerado um 

conjunto habitacional (PREFEITURA DE ANANINDEUA, 2018). 

E neste processo foram surgindo várias áreas de invasão espontânea, sendo as 

áreas mais distantes do centro da cidade onde vivem as pessoas com maior 

vulnerabilidade social, pobreza e expostos a situação de violência e tráfico de drogas. 

Hoje 90% do município de Ananindeua fica em área continental, também fazem parte 

9 ilhas, são elas: Viçosa, João Pilatos, Santa Rosa, Mutá, Arauari, São José da 

Sororóca, Sororóca, Sassunema e Guajarina. É formada por inúmeros rios, como o 

do Maguari, e furos, com o da Bela Vista e das Marinhas, e igarapés (ALMEIDA, A. F, 

2008). 

 

1.2 ASPECTOS DA COMUNIDADE 

O Curuçambá é um dos maiores bairros do Município de Ananindeua que está 

situada às margens do braço de rio Furo do Maguari, esta área mais próxima do rio é 
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considerada a parte rural e é a adscrição da ESF Curuçambá rural; também possui a 

área que se situa mais próximo da Rodovia independência e do bairro do PAAR, 

considerada a parte urbana deste bairro onde ficam as áreas adscritas das ESFs 

Curuçambá urbano, UBS Helena Barra onde funcionam 2 equipes de ESF que são 

Beira rio e Tumucumaque, e UBS Roraima-Amapá onde funcionam ESFs Roraima-

Amapá I, II e Parque modelo. É um dos bairros da periferia do município tendo como 

população ribeirinhos e pequenos agricultores, na parte rural e comerciantes e 

autônomos na parte urbana, havendo também áreas de invasão há grande pobreza e 

onde a criminalidade toma conta. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

O município organiza a atenção primária a saúde de acordo com pólos de saúde 

que é responsável por determinadas UBS e ESFs. Há grande cobertura de ESFs no 

município, o que é um ponto muito positivo para a APS, porém a maioria deles 

funciona com estrutura mínima ou precária do que é preconizado pelo ministério da 

saúde. Muitas não têm sala de curativos ou para realização da coleta do exame para 

prevenção do câncer de colo do útero (PCCU) e vacinação. E quase 100% não tem 

suporte de exames laboratoriais e são distribuídos poucos medicamentos. Mas há um 

esforço em direcionar os pacientes para lugares aonde haja acesso a estes serviços 

complementares. 

 

1.4 A Estratégia Saúde da família Curuçambá urbano 

A ESF Curucambá urbano é situada na Estrada do curuçambá, rua principal, 

onde fica a feira, lojas de roupas, materiais de construção, mercadinhos, venda de 

hortifruti e entre outros. Funciona em casa alugada e conta com uma equipe formada 

por uma médica, enfermeira, técnica de enfermagem, um gerente, 2 agentes 

administrativos, 5 agentes comunitários de saúde. Atende em torno de 2508 pessoas 

cadastras, onde a maioria é do sexo feminino em idade de 20 a 39 anos, sendo grande 

o número de desempregados e subempregados com baixa escolaridade. Havendo 

muitos casos de gestantes adolescentes. O saneamento básico é precário, a grande 

maioria utiliza água de poços ou nascentes realizando, muitas vezes, apenas a fervura 

para o consumo. Daí a grande quantidade de crianças com verminoses. Devido à 

grande exposição a violência, a maioria das casas são parecidas com barracões, 
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fechadas e com pouca iluminação, propiciando a disseminação de várias doenças 

como tuberculose, hanseníase, micoses e escabiose. 

Atendemos uma área descoberta chamada pelos moradores como 

Fazendinha, que se originou de invasão populacional, e onde mais ocorrem roubos, 

mortes e tráfico de drogas. A UBS Helena Barra e a ESF Curuçambá rural são mais 

próximas do nosso posto, havendo apoio mutuo, sempre que possível, pois não 

possuímos sala de vacinação e nem sala de coleta de PCCU por falta de estrutura 

física, por isso encaminhamos nossos pacientes para estas unidades para realizar 

estes procedimentos. Por outro lado, auxiliamos com atendimento médico e de 

enfermagem, e outros serviços quando necessário. 

Nossa ESF não conta com apoio de laboratório. As medicações que chegam 

na unidade, sempre em pequena quantidade e pouca variedade, muitas vezes ficam 

meses para chegar. Portanto a maioria das pessoas que precisa de exames 

laboratoriais ou remédios tem que procurar obter por meios próprios, prejudicando 

assim, sobremaneira um dos principais programas do ministério da saúde que é o Pré-

natal. E a saúde bucal encaminhamos para o local mais próximo, mas não é suficiente 

para a demanda.  

Não contamos com apoio de limpeza e serviços gerais. Muitas vezes temos 

que realizar a limpeza do local de trabalho antes do início do atendimento ou 

realizamos coleta para contratar uma pessoa para fazer a limpeza da unidade pelo 

menos uma vez na semana. 

As reuniões com a comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são 

realizadas no pátio da casa, qualquer que seja o tema da reunião, sempre tentamos 

receber as pessoas da melhor maneira possível dando lanchinhos, brindes, 

informativos e entre outros que são possibilitados pela contribuição de toda a equipe. 

Havendo momentos de ações em saúde nas escolas e até mesmo na rua, como 

fizemos neste carnaval. Os desafios são grandes, mas a equipe de saúde é muito 

empenhada para dirimir ao máximo o que falta de estrutura e apoio para a atenção 

primária. 

 

 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Curuçambá urbano 

A Equipe Curuçambá Urbano é formada pelos profissionais apresentados a seguir: 
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Quadro 1- Equipe Curuçambá Urbano 

Nome  Função 

Augusto Carvalho Agente comunitário de saúde da microárea 01 que 
compreende as ruas: Estrada do Curuçambá, Al. 
Natal, Al. Vilamar, Residencial Jerusalém, Al. 
Sebastião Xavante, R. Boaventura, tendo 163 
famílias cadastradas. 

Diemison júnior de Sousa Albuquerque Agente comunitário de saúde da microárea 02 que 
compreende as ruas: Rua 07 de setembro, Rua 
da Assembleia, Rua São Sebastião, Rua São 
João, Ps. São Francisco, Ps. Da Lua, Ps. São 
Benedito, Ps. 21 de agosto, Ps. Salmo 91, Rua Mª 
da Paz, tendo 144 famílias cadastradas.  

Dayana Bezerra Agente comunitária de saúde da microárea 03 que 
compreende as ruas R. Otávio Leite, Tv. Santa 
Mônica, R. Guedes, R. Xavante, Ps. Inácio 
Santos, R. Celso Coelho, R. São José, Al. Salmo 
92, que tem 86 famílias cadastradas.  

Cirlem Moraes Agente comunitária de saúde da microárea 04 que 
compreende as ruas R. Hernane Moraes, Ps. São 
Diego, Tv. São José, Rua São José, Tv. 3 irmãos, 
R. Denis Reis, R. Francisco Leite, Al. Vitória de 
São José, que tem 124 famílias cadastradas.  

Fábio Borges Agente comunitário de saúde da microárea 05 que 
compreende as ruas: R. São Pedro, Al. São 
Sebastião, Al. N.S. de Fátima, Al. São Miguel, Ps. 
Menino Jesus, Ps. São José, Ps. Santa Maria, Al. 
Vitória da Sta Mª, Ps. Conceição, tendo 231 
famílias cadastradas. 

Edilce Santos de Almeida Silva Técnica de enfermagem. Tinha como área de 
atuação a Urgência e emergência, entrou a pouco 
tempo para a equipe, porém é muito dedicada a 
aprender como funciona a ESF e a desenvolver 
suas funções 

Meireane Furtado Guimarães Gomes Enfermeira há 12 anos em atenção primária no 
município de Ananindeua, porém antes de ser 
enfermeira atuava como técnica de enfermagem. 
Profissional extremamente dedicada e sensível as 
necessidades da população. 

Bruna Rafaela dos Santos Brito Médica formada há 2 anos na universidade 
federal do Pará. Quando acadêmica, fez parte do 
programa PET-Saúde do Ministério da saúde, 
atuando na qualidade de acadêmica por 2 anos e 
2 meses na ESF Terra-Firme município de Belém. 
Ao se formar, trabalhou como por 1 ano e 3 meses 
na ESF Agulha e UPA DAICO. Desde junho de 
2017 faz parte do programa mais médicos do 
Brasil. 

Genivaldo Gerente da ESF há 10 meses, é presidente do 
sindicato dos motoristas de ônibus de 
Ananindeua, já se candidatou a vereador, porém 
não ganhou, é aliado de um dos vereadores do 
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município. Como tem diversas funções, nem 
sempre está presente na unidade. 
 

Elias Silva Agente administrativo, chegou a unidade há 7 
meses, responde como gerente na ausência de 
seu Genivaldo, atua marcando as consultas 
médicas, os encaminhamentos e consultas 
especializadas. Também já se candidatou a 
vereador 

Marcia Lima dos Santos Agente administrativa, trabalha há 5 anos na ESF 
curuçambá, está cursando serviço social, cuida da 
marcação de consultas da Enfermeira, cuida da 
organização e dispensação de medicações além 
de outras funções 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Curuçambá urbano 

O horário de funcionamento é de 8:00 as 17:00, funcionamos de segunda a quinta-

feira com atendimentos médicos e de enfermagem, reservando a sexta-feira para as 

visitas domiciliares, ações em saúde, reunião com a população e/ou reunião interna. 

 

1.7 O dia a dia da equipeCuruçambá urbano 

Como temos agentes administrativos, cada agente comunitário de saúde fica livres 

para desempenhar suas funções na comunidade diariamente. Médica e enfermeira 

realizam consultas diariamente, excetuando as sextas-feiras onde realizamos as 

visitas, reuniões ou atividades internas da unidade. 

A equipe tem facilidade em realizar ações de prevenção e promoção a saúde, pois os 

agentes comunitários são muito ativos e gostam de participar. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo). 

Os principais problemas identificados na comunidade foram a tuberculose, 

gestação na adolescência, saúde mental, ausência de exames de rotina de pré-natal 

e PCCU, além da violência urbana. 

 

1.9 Priorização dos problemas– a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 
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Quadro 2 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde ESF Curuçambá urbano, 

município de Ananindeua, estado de Pará. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Tuberculose  Alta 30 parcial 1° 

Gestação na 

adolescência  

Alta 26 parcial 2° 

Saúde mental Alta  25 parcial 3° 

Ausência de 

Exames de rotina 

do pré-natal e 

PCCU 

Alta 28 Fora 4° 

Violência urbana Alta 28 Fora 5° 

 

Fonte:  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Uma das doenças mais antigas da humanidade, já descrita desde a Grécia 

antiga com os relatos de Hipócrates, só teve seu agente etiológico descoberto em 

1882 por Robert Koch. Mesmo assim, a terapia medicamentosa só começaria a ser 

implementada em 1944 quando Schatz, Bugie e Waksman descobriram a 

estreptomicina, iniciando assim a quimioterapia para o tratamento de tuberculose 

(FERREIRA, 2011). 

Em 2017 o Ministério da saúde do Brasil lançou o “Plano nacional pelo Fim da 

Tuberculose” que foi motivado a partir da realização da Assembleia Mundial de Saúde 

em 2014, ano em que foi aprovada a nova estratégia global para enfrentamento da 

tuberculose, com a visão de um mundo livre da tuberculose até 2035. As metas deste 

plano envolvem: i) reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 

mil habitantes e, ii) reduzir o coeficiente de mortalidade por tuberculose para menos 

de 1 óbito por 100 mil habitantes, ambos estimados até o ano de 2035.  

O Brasil ainda desponta, de forma negativa, como um dos países com maior 

número de casos desde 2003. Mesmo já tendo reduzido o coeficiente de incidência 

de tuberculose de 42,7 em 2001 para 34,2 casos por 100 mil habitantes em 2014 

(Boletim Epidemiológico 2016), o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda têm barreiras 

no acesso e com a ocorrência de aproximadamente 69 mil casos novos. São 4.500 

óbitos a cada ano tendo como causa básica a tuberculose, ainda que o diagnóstico e 

tratamento sejam oferecidas de forma gratuita pelo SUS (Ministério da Saúde 2017). 

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN 2017) 

do Ministério da Saúde, entre os anos de 2014 a 2016 foram notificados 97 casos no 

Estado do Pará, destes 35 na Região metropolitana de Belém, que incluem os 

municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara 

do Pará e Santa Izabel do Pará. 

Dentre tantos problemas de saúde e sociais que existem na adscrição da ESF 

Curuçambá urbano, é consenso entre a equipe o agravamento da situação da 

Tuberculose (TB) entre os moradores do bairro. Em 10 meses de atuação nesta 

equipe já foramdiagnosticados6 casos, havendo, também, um com grande suspeição, 

além daqueles que ainda podem ser identificados pela busca ativa. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Realizar um trabalho de enfrentamento mais efetivo quanto a busca ativa, 

diagnóstico e tratamento, da tuberculose pulmonar, entre os moradoras da área de 

adstrição da ESF Curuçambá urbano, em Ananindeua, Pará. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

• Delinear os aspectos epidemiológicos da amostra em estudo, de acordo com as 

variáveis como idade, sexo, condições de moradia, escolaridade e condições 

mórbidas prévias; 

• Avaliar condições clínicas características da tuberculose, o grau de parentesco ou 

relacionamento com o caso índice e resultados dos exames laboratoriais e de 

imagem solicitados conforme a clínica de cada paciente; 

• Averiguar se há relação dos casos em estudo com infecção pelo vírus HIV; 
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4 METODOLOGIA 
 

Por meio de um planejamento estratégico situacional, realizado com a equipe 

da ESF Curuçambá urbano, gerou-se conjecturas sobre problemas e prioridades a 

serem solucionados na comunidade. Observamos a necessidade de realizar um 

trabalho de enfrentamento da tuberculose por se trata de uma situação alarmante 

nesta área adscrita. 

Foi realizado consultas a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos 

de órgãos públicos (ministérios, secretarias etc.) e de outras fontes de busca para 

revisão bibliográfica. Está sendo enfatizada, nesta revisão bibliográfica, as 

recomendações mais atuais do ministério da saúde, em seu Manual de 

Recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, publicado em 2011.  

Na redação do texto utilizou-se as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: Trabalho de 

Conclusão de Curso (CORRÊA, 2017). 

Já para a definição das palavras chave foram utilizados Descritores em 

Ciências da Saúde (MS, 2017). 

Este estudo se fundamentou nas diretrizes e normas regulamentadoras, 

abrangidas na resolução N°466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos. Foi aplicado um termo 

de consentimento livre e esclarecido, ressaltando a identificação e informações 

obtidas foram resguardadas de forma a manter o sigilo e seus dados serão utilizados 

para a confecção deste trabalho, estando livres para decidir sobre sua participação. 

Foi realizado um estudo transversal com caráter epidemiológico e clínico. Os 

dados foram levantados por meio de busca ativa de novos casos, na qual realizamos 

consultas médicas e/ou visitas domiciliares dos familiares e comunicantes dos casos 

que foram diagnosticados nos anos de 2016 a 2018.  

Os dados epidemiológicos que foram levantados são: sexo, idade e faixa etária 

pertencente (0 a 10 anos - crianças, 10 a 18 anos - adolescentes, 18 a 59 anos – 

adultos, e acima de 60 - idosos), nível de escolaridade, condições de moradia, 

profissão, situação financeira e se há comorbidade prévia.  

Os dados clínicos que foram levantados são: sintomatologia compatível com 

tuberculose pulmonar, vínculo do contactante com o caso índice e os resultados dos 

exames diagnósticos. Entre as pessoas sintomáticas foram avaliados exames 
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diagnósticos como, baciloscopia do escarro em 3 amostras e Radiografia do tórax. Já 

nos assintomáticos será avaliada a tuberculose latente pelo exame do PPD e 

radiografia de tórax. Assim como, outros exames foram solicitados apenas se houver 

a necessidade de prosseguir com a investigação, no qual será seguido as indicações 

do Manual de Recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, publicado em 

2011 e 2018, bem como, o teste rápido de HIV 1 e 2 será oferecido para todos os 

pacientes da pesquisa. 

Foi realizado, ainda, um banco de dados no programa Excel para organização 

das informações para realização das análises e confecção dos gráficos. Após este 

levantamento clínico e epidemiológico, foi oferecido o tratamento para os casos de 

tuberculose clínica e tuberculose latente, conforme o que é preconizado pelo 

Ministério da Saúde, para que assim possamos combater efetivamente a tuberculose 

na área de adscrição da ESF Curuçambá urbano. Em casos especiais, como 

tuberculose na gestação, casos graves de tuberculose e/ou associação de 

tuberculose e morbidade que demonstre disfunção importante de órgãos, por 

exemplo, foram encaminhados para os centros de referência para terem seu 

tratamento de forma mais adequada.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A seguir, serão explicitados conceitos, métodos diagnósticos, manejo e 

tratamento da tuberculose pulmonar em adultos e crianças. E sua relação com HIV e 

tabagismo. 

 

5.1 Tuberculose pulmonar – TB 

A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, pode 

acometer o organismo humano de diversas formas, sendo a forma pulmonar a mais 

frequente e mais relevante para a saúde pública, sobretudo, ao fato de esta forma ser 

responsável pela perpetuação de uma cadeia de transmissão da doença 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

A transmissão da tuberculose pulmonar se dá pela inalação de gotículas de 

aerossol que são expelidas no ar por paciente bacilífero. Estes núcleos minúsculos da 

gota permanecem suspensos no ar por até diversas horas (MANDAL, 2017). 

A apresentação clínica mais frequente é a tosse, normalmente começa seca e 

podendo tornar-se produtiva. Outros sintomas incluem, febre (geralmente baixa e 

vespertina), emagrecimento, sudorese noturna, anorexia, astenia, dor torácica e 

hemoptise (FERREIRA,GLASENAPP & FLORES, 2011). 

 

5.2 Tuberculose latente  

A infecção latente da tuberculose (ILTB) é compreendida como o período entre 

a penetração do bacilo no organismo e o aparecimento da TB ativa. Estima-se que 

5% de todos os indivíduos infectados por M. tuberculosis desenvolverão TB ativa nos 

dois primeiros anos após a infecção. Enquanto os 95% restantes terão o 

desenvolvimento da doença através de uma resposta imune celular efetiva e 

continuarão nessa situação, denominada ILTB (BUSATTO, REIS & VALIM, 2015). 

É considerado portador da tuberculose latente aqueles indivíduos que 

apresentam o teste tuberculínico positivo (TP) e exclusão de tuberculose ativa 

(CAILLEAUX-CEZAR, 2012), ou seja, paciente sem sintomatologia, sem BAAR no 

escarro positivo e sem imagem radiológica de TB ativa. 

O tratamento da ILTB diminui de forma significativa o risco de desenvolvimento 

de TB ativa e, por conseguinte, a transmissão da doença na comunidade. Dessa 

forma, o diagnóstico e tratamento da ILTB são de suma importância na estratégia de 
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eliminação da tuberculose, prevenindo novos casos no futuro (DUARTE, VILLAR E 

CARVALHO, 2010) 

 

5.3 Sintomáticos Respiratórios –SR 

 

A busca ativa de sintomático respiratório corresponde a uma atividade de 

saúde pública, que visa a identificação precoce de pessoas com tosse por três ou mais 

semanas, por terem grande suspeição de apresentarem tuberculose pulmonar e 

serem casos bacilíferos, tais sintomas equivalem ao conceito de sintomático 

respiratório. Em termos operacionais é indicado que além de interrogar o indivíduo 

sobre presença e duração da tosse, seja coletado o escarro em duas amostras 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Segundo Ferreira, Glasenapp e Flores (2011), 

autores do manual Tuberculose na atenção primária à saúde, deve-se avaliar se o 

paciente tem tosse produtiva e se tem capacidade de expectorar, se sim, orienta-se 

manobra de esforço e colheita de escarro, se caso não, deve-se solicitar a realização 

da radiografia de tórax. 

 

5.4Definições para proceder ao controle de contatos 

Segundo o manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 

2011: 

Caso índice – Todo paciente com TB pulmonar ativa, prioritariamente 

com baciloscopia positiva. 

Contato – Toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso 

índice, no momento do diagnóstico da TB. Esse convívio pode se dar 

em casa e/ou em ambientes de trabalho, instituições de longa 

permanência, escola ou pré-escola. A avaliação do grau de exposição 

do contato deve ser individualizada, considerando-se a forma da 

doença, o ambiente e o tempo de exposição. 

 
Este manual preconiza que adultos assintomáticos e adolescentes (>10 anos 

de idade) devem realizar o teste tuberculínico (PT) e tratar ou não a ILTB. 

Recomendando que contatos adultos com PT ≥ 5mm devem fazer o tratamento da 

infecção latente. Se a PT for < 5mm deve-se repeti-la entre cinco e oito semanas após 

a primeira PT para verificação de possível conversão por infecção recente, 

considerando conversão da PT quando houver um incremento de pelo menos 10mm 
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em relação a PT anterior. É referido neste manual que contatos com história prévia de 

TB, tratada anteriormente com quaisquer resultados da PT, não devem ser tratados 

para ILTB (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).Não obstante, é recomendado pelo 

manual que crianças assintomáticas devem realizar PT e radiografia de tórax na 

primeira consulta, caso PT ≥ 5mm (em crianças não vacinadas com BCG, crianças 

vacinadas há mais de dois anos ou portadoras de qualquer condição 

imunossupressora); ou ≥ 10mm em crianças vacinadas com BCG há menos de dois 

anos, tratar ILTB, e ainda, se PT não preencher os critérios mencionados, repeti-la em 

oito semanas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

5.5 Diagnóstico 

5.5.1 Exame microscópico direto – baciloscopia direta 

 

A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) no escarro, pelo método 

de Ziehl-Nielsen, é a técnica mais utilizada em nosso meio. Possibilita detectar de 

60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar sendo de suma importância 

epidemiológica, visto que os casos bacilíferos são responsáveis pela continuidade da 

cadeia de transmissão. É recomendado pelo MS que o BAAR do escarro seja 

realizado em no mínimo 2 amostras. Nos casos em que há indícios clínicos e 

radiológicos, porém houverem 2 amostras com resultados negativos, podem ser 

solicitadas amostras adicionais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

5.5.2 Cultura para micobactéria, identificação e teste de sensibilidade 

 

A cultura é um método de elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico 

da TB.  No Brasil os meios de cultura mais comumente utilizados são os sólidos à 

base de ovo, Löwenstein-Jensen e Ogawa-Kudoh.  Nos casos pulmonares com 

baciloscopia negativa, a cultura do escarro pode aumentar em até 30% o diagnóstico 

bacteriológico da doença. Os métodos disponíveis para o teste de sensibilidade pelos 

laboratórios no país testam os seguintes antimicrobianos: estreptomicina, isoniazida, 

rifampicina, etambutol e pirazinamida. A identificação da espécie é feita por métodos 

bioquímicos e fenotípicos ou pode ser analisada por meio de técnicas moleculares 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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Indicações para solicitar cultura segundo o manual de recomendações para o controle 

da tuberculose no Brasil, 2011: 

• suspeita clínica e/ou radiológica de TB com baciloscopia 

repetidamente negativa;  

• suspeitos de TB com amostras paucibacilares (poucos bacilos);  

• suspeitos de TB com dificuldades de obtenção da amostra (por 

exemplo, crianças); 

• suspeitos de TB extrapulmonar; 

• casos suspeitos de infecções causadas por micobactérias não 

tuberculosas – MNT (nestes casos o teste de sensibilidade pode ser 

feito com MIC). 

Indicações para solicitar cultura com identificação e teste de sensibilidade segundo o 

manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 2011: 

• contatos de casos de tuberculose resistente; 

• pacientes com antecedentes de tratamento prévio, 

independentemente do tempo decorrido; 

• pacientes imunodeprimidos, principalmente portadores de HIV; 

• paciente com baciloscopia positiva no final do 2o mês de 

tratamento; 

• falência ao tratamento contra TB; 

• em investigação de populações com maior risco de albergarem 

cepa de M. tuberculosis resistente (profissionais de saúde, população 

de rua, privados de liberdade, pacientes internados em hospitais que 

não adotam medidas de biossegurança e instituições de longa 

permanência) ou com difícil abordagem subsequente (indígenas) (ver 

capítulo Populações especiais). 

 

5.5.3 Diagnóstico Radiológico  

 

É recomendado que seja solicitado a radiografia de tórax para todo o paciente 

com suspeita clínica de TB pulmonar. No entanto, até 15% dos casos de TB pulmonar 

não apresentam alterações radiológicas, principalmente pacientes imunodeprimidos. 

O exame radiológico, em pacientes com BAAR no escorro positiva, tem como função 

principal excluir doença pulmonar associada que possa necessitar de tratamento 

concomitante, além de permitir avaliação da evolução radiológica dos pacientes, 
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sobretudo naqueles que não respondem ao tratamento contra a tuberculose 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

As principais características radiológicas das TB pulmonar a serem 

observadas: Pequenas opacidades de limites imprecisos, imagens segmentares ou 

lobares de aspecto heterogêneo, pequenos nódulos e/ou estrias são aspectos 

sugestivos de TB pós-primária ou secundária. A evolução das imagens é lenta e a 

localização típica é feita nos segmentos posteriores dos lobos superiores e nos 

segmentos superiores dos lobos inferiores de um ou ambos os pulmões. Cavitação 

única ou múltipla, geralmente sem nível hidroaéreo, com diâmetro médio de 2 cm e 

que não costuma ultrapassar 5cm é muito sugestiva, embora não exclusiva, de TB. 

Outras formas menos comuns de apresentação radiológica de TB pulmonar são a 

forma nodular (única ou múltipla), que simula a doença maligna, e a cavitação 

localizada atipicamente em lobo inferior, simulando abscesso pulmonar. Assim como 

na TB progressiva primária, também na TB secundária pode ocorrer uma 

consolidação pneumônica simulando pneumonia bacteriana, com broncograma aéreo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

5.5.4 Diagnóstico com a Prova tuberculínica – PT 

 

A prova tuberculínica – PT consiste na inoculação intradérmica de um derivado 

proteico do M. tuberculosis para medir a resposta imune celular a estes antígenos, 

utilizada em adultos e crianças para o diagnóstico de infecção latente (ILTB) e 

tuberculose pulmonar em crianças (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA 

E TISIOLOGIA, 2009). 

No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, aplicada por via intradérmica no 

terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1ml, que contém 

2UT – unidades de tuberculina e guarda equivalência biológica com 5UT de PPD-S, 

utilizada em outros países. A leitura do exame é realizada após 48 a 72 horas da 

aplicação do PT (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

5.6 Tratamento 

O tratamento realizado no Brasil é o ilustrado no manual de recomendações 

para o controle da tuberculose no Brasil, 2011: 

Esquema básico para adultos e adolescentes (EB) (2RHZE/4RH): 
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a) casos novos adultos e adolescentes (> 10 anos), de todas as formas 

de tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma 

meningoencefálica), infectados ou não por HIV;  

b) retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido do 

primeiro episódio) ou retorno após abandono com doença ativa em 

adultos e adolescentes (>10 anos), exceto a forma meningoencefálica. 

 

FIGURA 1 – Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes 

 

Fonte: manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 2011.  

 

Esquema básico 2RHZ/4RH para criança (EB) (2RHZ /4RH) Indicação: 

a) casos novos de crianças (< 10 anos), de todas as formas de 

tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma 

meningoencefálica), infectados ou não pelo HIV;  

b) retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido do 

primeiro episódio) ou retorno após abandono com doença ativa em 

crianças (< 10 anos), exceto a forma meningoencefálica. 
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FIGURA 2 – Esquema Básico para o tratamento da TB em crianças (< 10 anos) 

 

Fonte: manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 2011. 

 

5.7 Tratamento preventivo da Tuberculose 

5.8.1 Prevenção da infecção latente ou quimioprofilaxia primária: 

É recomendado realizar quimioprofilaxia primária com isoniazida por 3 meses 

para recém-nascidos (RN) coabitantes de caso índice bacilífero. Nestes casos o RN 

não deverá receber a vacina BCG ao nascer. Após esse período, deverá realizar PT. 

Se o resultado da PT for ≥ 5mm, a isoniazida deve ser mantida por mais três a seis 

meses, caso contrário deve-se interromper o uso da isoniazida e vacinar o lactente 

com BCG (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

5.8.2 Tratamento da infecção latente (ILTB) ou quimioprofilaxia secundária: 

É recomendo realizar o tratamento da ILTB com Isoniazida – na dose de 

5mg/kg a 10 mg/kg de peso até a dose máxima de 300mg/dia por um período mínimo 

de seis meses. Para inicia-lo é importante avaliar cada caso em particular, devido ao 

risco de hepatoxicidade e reduzido risco acumulado de adoecimento (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2011). Ao realizar o tratamento da ILTB com isoniazida ocorre uma 

redução de 60 a 90% do risco de adoecimento. Esta variação ocorre devido à duração 

e à adesão ao tratamento (SMIEJA et al., 2000) 

A seguir as indicações mais relevantes para o início do tratamento da ILTB: 
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FIGURA 3 – Indicações de tratamento ILTB de acordo com idade, resultado da PT e 

risco de adoecimento. 

 

Fonte: manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, 2011. 

 

5.8 tuberculose e infecção pelo vírus HIV 

Segundo o ministério da saúde em 2011, frequentemente descobre-se que há 

infecção pelo vírus do HIV durante o diagnóstico de tuberculose. Há conjecturas que 

no Brasil, apesar da oferta de testagem para HIV seja de 70%, em apenas 50% dos 

casos o resultado é obtido num momento oportuno, havendo uma prevalência de 15% 

de coinfecção. A tuberculose é considerada a maior causa de morte em paciente que 

vivem com HIV, com uma taxa de óbito de 20%. A tuberculose é uma infecção que 

ocasiona a exacerbação da carga viral e a diminuição da contagem de CD4 em 

pessoas com HIV. Além disso a coinfecção pode alterar a patogênese da tuberculose 
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por Mycobacterium tuberculosis levando a baciloscopia negativa, alterações 

radiográficas atípicas e manifestações estra-pleurais, dificultando o diagnóstico da 

tuberculose nestes pacientes (OLIVEIRA, COSTAR, QUEIROZ et al., 2017) 

Devido à maior frequência de formas extrapulmonares e disseminadas 

em pessoas infectadas pelo HIV, a investigação adequada requer uma 

estrutura diagnóstica que envolve a realização de procedimentos 

invasivos para coleta de espécimes clínicos como líquido pleural, 

líquor ou biópsia de órgãos sólidos (por exemplo, linfonodos e pleura) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

São crescentes os casos de tuberculose entre os moradores atendidos na ESF 

Curuçambá urbano. Fato que motivou a realização deste projeto de pesquisa, que tem 

por intuito combater de forma efetiva a doença na comunidade. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  
 

A tuberculose se tornou um problema prioritário a ser combatido na 

comunidade atendida pela ESF Curuçambá urbano. Segundo o livro de registro de 

acompanhamento dos pacientes com tuberculose em 2016, foram 4 casos, com 1 

óbito e em 2017, foram 6 casos, com 1 óbito. Neste início de 2018 já fechamos 2 casos 

e há mais 1 casos em suspeita.  

Com este trabalho objetiva-se ressaltar a recrudescência do número casos novos de 

TB, demonstrando que apesar de ter diagnóstico e tratamento gratuitos oferecidos 

pelo SUS é alto o índice de pessoas acometidas pela doença na comunidade. Este 

trabalho tem por propósito principal dirimir os casos de tuberculose na adscrição da 

ESF Curuçambá urbano e advertir os gestores municipais e estaduais sobre a real 

situação da doença no município de Ananindeua. 

 

 
6.2 Explicação do problema selecionado 
 

Conforme discutido com a equipe, foram identificadas várias características em 

comum que nos chamaram atenção dentro da problemática da tuberculose na área 

de atuação da ESF Curuçambá urbano. Observou-se em todos os casos 

diagnosticados entre 2016 e 2018, a presença de um caso fonte da disseminação da 

infeção na família. Geralmente a fonte ou caso índice é um idoso, que esconde 

problema de saúde dos demais membros da família, muitas vezes por vergonha; 

quando este idoso revela a doença, já está bem grave ou moribundo, a partir daí 

começam a aparecer, aos poucos, a doença nos demais familiares, que procuram a 

unidade quando os sintomas surgem.   

 Percebeu-se, também, que devido a grande violência no bairro, as casas são 

feitas com poucas janelas, se assemelhando a barracões, onde moram muitas 

pessoas facilitando muito a disseminação do bacilo. Nos casos diagnosticados até o 
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momento ainda não foi encontrado a associação de TB e Síndrome da 

imunodeficiência humana. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos   
 

Muitas características mencionadas a cima foram colocadas como pontos 

críticos, pois resolução gerará grande impacto na resolução do problema, por exemplo 

a realização da busca ativa nessas famílias nas quais estão perpetuando o ciclo de 

transmissão do bacilo, a melhoria nas condições das casas em que as pessoas 

moram, mais no acesso a exames diagnósticos e por fim que seja realizado o devido 

tratamento. 

Merece ser destacado a dificuldade para a realização dos exames diagnósticos 

para TB no município. As radiografias de tórax são realizadas na UPA, muitas vezes 

realizadas sem uma técnica adequada e sem laudo de médico radiologista. Cabendo 

a mim, médica da ESF interpretar os achados radiográficos. As baciloscopias de 

escarro são realizadas na UBS da Cidade Nova 8 e os PPDs no SAE-CTA, ambos 

ficam bem distantes da ESF Curuçambá urbano, podendo os pacientes terem certas 

dificuldades de realizar os exames. Antes era disponibilizado o Teste rápido molecular 

para o diagnóstico de tuberculose, que além de ter maior acurácia, avalia resistência 

a rifampicina, que é a principal droga do tratamento. No momento o município está 

sem o exame. 

 
6.4 Desenho das operações  
 
 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema da 

Tuberculose, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Curuçambá urbano, do município Ananindeua, estado de Pará 
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Nó crítico 1 Fonte comum de contaminação na família, geralmente um idoso, que se 

sente constrangido de revelar seu processo de adoecimento. 

Operação 

(operações) 

-Realizar um levantamento das questões demográfico, social-econômicas e 

epidemiológicas destas famílias. 

-Realizar a busca ativa de novos casos de tuberculose pulmonar (TB) e 

infecção latentes nos familiares (ILTB) e comunicantes, dos casos índice. 

Será realizado por meio de consulta médica e/ou visita domiciliar, onde serão 

solicitados Baciloscopia do escarro (BAAR no escarro), teste tuberculínico 

(PT) e radiografia de tórax, de acordo com a indicação de cada um.  

- Notificar ao SINAM os casos diagnosticados. 

- Havendo a permissão dos participantes, realizar o exame de teste rápido 

para infecção do HIV 1 e 2. 

- Buscar ter uma abordagem humanizada tentando desmitificar a doença 

para os familiares, buscando entender o que eles já sabem da doença e levar 

novas informações. 

- Proceder o início do tratamento dos casos clínicos de tuberculose e de 

infecção latente.  

Projeto Tuberculose: doença endêmica na área adscrita da ESFcuruçambá urbano - 

estudo clínico-epidemiológico e a adoção de medidas para controle da 

doença. 

Resultados 

esperados 

- Demonstrar quais condições demográfico, social-econômicas e 
epidemiológicas vivem estas famílias e como estes fatores influenciam na 
aquisição do quadro mórbido em questão. 
 
- Realizar o diagnóstico novos casos de TB pulmonar e ILTB de acordo com 
os exames clínicos e diagnósticos.  
 
- Gerar dados atualizados sobre a tuberculose no bairro do Curuçambá, 
Ananindeua. 
 
- Averiguar se há associação dos casos diagnosticados com infecção pelo 
vírus do HIV. 
 
- Usar recursos que visem diminuir os preconceitos e medos com relação a 
doença e seu tratamento. 
 

- Com o tratamento, diminuir e/ou zerar novos casos, complicações e a 

mortalidade pela tuberculose na área de adcrição da ESF Curuçambá. 

Produtos 

esperados 

 Melhor qualidade de vida e saúde para os moradores da área do Curuçambá 

urbano. 

Gerar um levantamento sobre os dados relevantes e características da 

apresentação da tuberculose na adscrição da ESF Curuçambá urbano. 

Possibilitando aos gestores uma melhor visão sobre a problemática, 

buscando melhorar os investimentos na saúde para facilitar o acesso aos 

usuários e o diagnóstico mais rápido da doença. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Exames diagnósticos que incluem BAAR no escarro, PPD e 

radiografia de tórax que buscaremos solicitá-los pelo SUS. Serão solicitados 

também panfletos informativos sobre a doença 
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Cognitivo: Contaremos com a participação dos Agentes comunitários de 

Saúde, técnica de enfermagem, Enfermeira e a mim como médica da ESF 

Curuçambá urbano. 

Financeiro: Este trabalho será realizado com recursos financeiros próprios. 

Político: Este projeto será repassado para as coordenações sobre a 

tuberculose tanto do município como do estado, para que nos ajudem 

disponibilizando os meios técnicos diagnósticos e materiais informativos para 

nosso trabalho. 

Recursos críticos Estrutural: Temos certa dificuldade para a realização destes exames 

diagnósticos no município. As radiografias de tórax são realizadas na UPA, 

muitas vezes realizadas sem uma técnica adequada e as películas vem sem 

laudo de médico radiologista. Cabendo a mim, médica da ESF interpretar os 

achados radiográficos. 

As baciloscopias de escarro são realizadas na UBS da Cidade Nova 8 e os 

PPDs no SAE-CTA, ambos ficam bem distantes da ESF CUruçambá urbano, 

podendo os pacientes terem certas dificuldades de realizar os exames. 

Antes era disponibilizado o Teste rápido molecular para o diagnóstico de 

tuberculose, que além de ter maior acurácia, avalia resistência a rifampicina, 

que é a principal droga do tratamento. No momento o município está sem o 

exame. 

Cognitivo: Todos na Equipe da ESF Curuçambá urbano estão bem 

empenhados em realizar este trabalho. 

Político: Aguardamos ter uma boa recepção pelos coordenadores do cuidado 

com a Tuberculose no Município e no Estado.  

Financeiro: Todos os exames clínicos e de imagem solicitados pelo SUS. O 

que for gasto em impressão e xerox, e entre outros serão de recurso dos 

pesquisadores. 

Controle dos 
recursos críticos 

Entraremos em contato com os coordenadores para que todos os 
participantes da pesquisa consigam realizar os exames necessários ao 
estudo. 

Ações estratégicas 

 

Prazo 
- Levantamento demográfico, social-econômicas e epidemiológicas: 
20/04/2018 a 18/07/2018 
 
- Acolhimento, Busca ativa e notificação dos casos ao SINAN: 20/04/2018 a 
03/08/18 
 
- Início do tratamento: 06/08/18 a 30/09/18 
 
- Realização do banco de dados: 06/08/18 a 30/10/18 
 
- Análise dos dados e confecção dos gráficos: 03/10/18 a 27/12/18 
  

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

A Médica da equipe 

Processo de 
monitoramento e 

A medica e a enfermeira da equipe 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Este estudo realizado na área adscrita da ESF Curuçambá urbano, resultou da 

busca ativa por casos de tuberculose pulmonar (TB) e infecção latente (ILTB) nas 

famílias que apresentaram um caso índice.  

Verificou-se que 4 famílias possuíam um caso índice, geralmente um idoso que 

escondia o problema de saúde da família, revelando apenas quando já se encontra 

em estado avançado de doença e aos poucos outros membros apresentam-se com 

os sintomas típicos da tuberculose procurando a unidade. 

 

GRÁFICO 1: Panorama de apresentação clínica das famílias com um caso índice de 
tuberculose. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa, 2018.  
 
 
 

 
 

Neste gráfico podemos demonstrar que em todas as famílias em que havia um 

caso índice de TB pulmonar, percebeu-se maior incidência de ILTB com 9 casos e 

tuberculose pulmonar com 5 novos casos ao todo. Nesta avaliação verificou-se que a 

família 1, onde já haviam dois casos de óbito por tuberculose pulmonar, foram 

diagnosticados 2 casos novos de TB e 5 casos de ILTB durante a pesquisa, sendo 

que uma paciente foi referenciada ao Hospital João de Barros Barreto, que é a 
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referência em cuidados com tuberculose no Estado do Pará para investigação por 

reinfecção. Na família 2 em que havia um caso de óbito por TB e dois casos de TB 

pregressos, foram diagnosticados 2 novos casos de TB e dois de ILTB. Nas demais 

famílias não houveram casos de óbitos por TB, porém foram registrados dois casos 

de ILTB na família 3 e um caso de TB pulmonar na família 4. 

Podemos verificar que a ocorrência do adoecimento e de casos de óbito é 

elevado se considerarmos a população em estudo. O que nos leva a vários 

questionamentos sobre quais motivos estariam implicados, e que durante a pesquisa 

ficaram nítidos que alguns fatores como situação financeira, escolaridade, pobreza, 

condições de moradia e situação de violência contribuem sobremaneira para a 

perpetuação do ciclo de disseminação e contagio pelo bacilo da tuberculose.  

Segundo o ministério da saúde em 2011, frequentemente descobre-se que há 

infecção pelo vírus do HIV durante o diagnóstico de tuberculose. Há conjecturas que 

no Brasil, apesar da oferta de testagem para HIV seja de 70%, em apenas 50% dos 

casos o resultado é obtido num momento oportuno, havendo uma prevalência de 15% 

de coinfecção. Foi oferecido teste rápido para HIV para todos os participantes da 

pesquisa, todos aceitaram e em nenhum paciente foi verificado a coinfecção TB/HIV. 

Demonstrando o caráter de disseminação da doença em meio familiar. 

Todos os casos de TB pulmonar e ILTB diagnosticados foram notificados ao 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e receberam tratamento 

preconizado pelo ministério da saúde conforme o Manual de recomendações para o 

controle da Tuberculose no Brasil 2018. 
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GRÁFICO 2: Distribuição dos participantes por sexo. 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa, 2018.  

 
 

Do total de participantes da pesquisa 61% eram do sexo feminino e 39% eram 

do sexo masculino, porém a incidência da tuberculose pulmonar foi maior no sexo 

masculino perfazendo 13.04% (3 casos) do total da amostra em comparação com 

8,69% (2 casos) no sexo feminino. Em um estudo realizado no estado do Rio de 

Janeiro em 2015, foi verificado também maior incidência de casos de tuberculose em 

homens (BARCELOS, MATTOS E FULCO, 2015). Há conjecturas de que as 

diferenças de gênero na prevalência da tuberculose notificada mundialmente se 

relacionem ao acesso mais precoce aos serviços de saúde de boa qualidade. No 

Brasil é notório que a política de saúde é bem mais efetiva para o cuidado de saúde 

da mulher, o que pode explicar a diferença da incidência de TB entre os gêneros 

(BELO, 2010). 
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GRÁFICO 3: Distribuição dos participantes por faixa etária. 

 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa, 2018.  
 
 

 
O gráfico acima demonstra que a maior parte dos participantes da pesquisa 

eram adultos na faixa de 19 a 59 anos de idade com um total de 61%. Não haviam 

crianças que morassem junto às famílias que passaram pela busca ativa da doença. 

Dos indivíduos diagnosticados com tuberculose pulmonar 17.39% (4 casos) estavam 

entre 19 a 59 anos e 4.34% (1 caso) pertencia a faixa etária de 11 a 18 anos. Segundo 

Indicadores epidemiológicos da tuberculose do Pará, 2012-2013 foram 

diagnosticados 2.879 casos de TB no estado, demonstrando a maior prevalência da 

doença nesta faixa etária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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GRÁFICO 4: Distribuição dos participantes por grau de instrução 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa, 2018.  
 

 
Verifica-se neste gráfico que a maior parte das pessoas das famílias 

investigadas são do ensino médio e fundamental. 

 
TABELA 1: Distribuição dos participantes por renda familiar. 
 
Renda familiar  N°(%) 

Menos de 1 salário 0 
1 salário  12 (52,17%) 
2 salários 11 (47,82%) 
3 salários  0 

Fonte: Protocolo de pesquisa, 2018.  
 
 

Na tabela 1 demonstra-se que as famílias que estão relacionadas a vários 

casos de Tuberculose pulmonar, têm baixa renda familiar. Na tabela 2 é evidenciado 

que estas pessoas vivem em condições insalubres de moradia, onde na maioria das 

casas há apenas uma ou duas janelas para ventilar a casa inteira. Durante a pesquisa 

alguns participantes relataram que por terem poucas condições financeiras e devido 

à grande exposição a violência, a maioria das casas são parecidas com barracões, 

fechadas e com pouca iluminação, propiciando a disseminação de várias doenças 

como tuberculose, hanseníase, micoses e escabiose. Corroborando, portanto, que 

fatores socioeconômicos tem grande influência na disseminação e perpetuação da 

doença entre os membros destas famílias. PEREIRA et al,2015 em estudo ecológico 

desenvolvido no município do Rio de Janeiro foi identificada correlação significativa 
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da incidência da tuberculose com variáveis relacionadas à renda, escolaridade, 

densidade de pessoas por dormitório e domicílio. O sentido da associação corrobora 

diversos estudos que descrevem associação entre tuberculose e condições 

socioeconômicas precárias. 

 

TABELA 2: Condições de moradia das famílias investigadas quanto o número de 
cômodos e janelas. 
 
Condições de moradia  N° de cômodos  N° de janelas 

Família 1 5 2 
Família 2 3 1 
Família 3 3 1 
Família 4 3 1 

Fonte: Protocolo de pesquisa, 2018.  
 
 

O gráfico 5 demonstra que aproximadamente 20% (5 casos) de tuberculose 

pulmonar foram diagnosticados durante a pesquisa e identificou-se em torno de 39% 

(9 casos) com ILTB. Isto demonstra a importância da realização da busca ativa de 

novos casos entre os contactantes e familiares de um caso índice de pulmonar. 

Fazendo o diagnóstico e tratamento precoce da doença aliado ao oferecimento de 

medidas profiláticas resulta na cessação do ciclo disseminação e contágio da doença, 

além de evitar novas ocorrências de óbitos pela doença. 

 

GRÁFICO 5: Quantitativo de diagnósticos de TB pulmonar e ILTB. 

 

Fonte: Protocolo de pesquisa, 2018.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo demonstrou a importância da realização da busca ativa para 

o controle e erradicação da tuberculose pulmonar na adscrição da ESF Curuçambá 

urbano. Por meio da avaliação dessas famílias em visitas domiciliares e/ou consultas 

médicas, verificamos o quão é importante a associação a fatores socioeconômicos na 

permanência da doença entre os membros de familiares que tinham um caso índice. 

Na amostra em estudo nenhum dos participantes tinha associação da infecção pela 

Tuberculose e HIV, diferentemente do que ocorre na maioria dos estudos realizados 

no Brasil. Este trabalho apresentou uma série de desafios, mas tento em vista os 

enormes benefícios que trouxe a comunidade e principalmente às famílias que estão 

sofrendo doença, buscaremos ao máximo manter os esforços para dirimir outros 

casos da tuberculose no território da ESF Curuçambá Urbano. E tendo em posse estas 

informações, que a gestão municipal possa utilizar este estudo para combater de 

forma mais efetiva a Tuberculose no município de Ananindeua, Estado do Pará. 
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ANEXO A 
FICHA DE ATENDIMENTO DE CONTACTANTES DE TB 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:______________________________________________      Prontuário:_________                                                       
DN:___/___/___                   Idade:_______                   Sexo: (   ) M     (   ) F 
Parentesco com paciente TB:___________________ 
 
2. ANTECEDENTES SOCIAIS: 
Profissão:     ____________________________ 

 
 
 
 
Recebem algum benefício do governo? (   ) Não  
(   ) Sim. Qual?_____________ 
2.1. CONDIÇÕES DE MORADIA: 

Material da casa 

Enchimento   

Madeira   

Alvenaria   

 
Quantas pessoas vivem com você? __________ 
 
3. ANTECEDENTES PESSOAIS: 

 NÃO SIM OBSERVAÇÃO 

Doenças pré-existentes    

Alergias    

Etilismo    

Tabagismo    

Outras Drogas    

 
4. SINTOMATOLOGIA  

Sintomas Típicos NÃO SIM  Sintomas Típicos NÃO SIM 

Tosse seca > 3 sem   Cansaço   

Febre baixa/vespertina   Dor torácica   

Sudorese noturna   Hemoptise   

Emagrecimento   Falta de apetite   

 
5. DIAGNÓSTICO CLÍNICO:  
5.1. Assintomático (    ) →   Conduta: PPD+RX de tórax    
5.2. Sintomático   (    )   →   Conduta: BK ou TRM-TB+ RX de tórax+ TR-HIV 

 

Rendimento familiar 

menos de 1 salário  

1 salário  

2 salários  

Maior ou igual a 3 salários  

Escolaridade  completo incompleto 

Analfabeto    

Fundamental   

Médio    

Superior    

Cômodos  Janelas 

1   0  

2   1  

3   2  

4   3  

5+   4+  


