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A tuberculose e uma doença 

infectocontagiosa, produzida por um bacilo álcool-ácido re 

sistente, im6vel, aer6bio, pertencente a ordem dos Actinomi 

cetale, ã família Mycobacteriaceae, e ao gênero Mycohacte -

rium. A principal espécie causadora da doença no homem -e 

o M.tuberculosis e, secundariamente, o M.bovis. 

Esta bactéria foi isolada 

pela primeira vez em 1882 por Roberto Koch, sendo também 

conhecida como bacilo de Koch ou bacilo da tuberculose(bK). 

A doença agride principalmente 

o homem, mas pode ocasionar a doença em outros animais, na 

tural ou experimentalmente, como o boi, a co~aia, a hamster, 

o coelho etc. 

E doença conhecida desde a 

mais remota antiguidade. Lesões características da tubercu' 

lose vertebral foram encontradas em esqueletos da Era 

Neolítica e em mGmias do Egito (Tarantin0 44 , 1976). 

Até recentemente cognomina 

da "peste branca", ocupava, até pouco tempo, os primeiros 

lugares nas estatísticas de morbidade e mortalidade, prati-

camente em todos os povos. 

A mortalidade por tuberculo 

se tem declinado em todos os países~ inclusive no Brasil, 

como podemos verificar no trabalho de Albuquerque & Rodri -
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gues 1 (1952), onde, para o Rio de Janeiro, o coeficient~ 

descresceu de 985,86 para 192,94 por 100.000 habitantes, no 

período de 1850 a 1950. Apesar desse acentuado declínio,o 

problema ainda persiste em nosso meio, como evidenciam da 

dos recentes da Divisão Nacional de Tuberculose, atual Di 

visão Nacional de Pneumologia Sanitária (DNPS)31,(1976), se 

gundo a qual, para 1973, o coeficiente de mortalidade esp~ 

cífica por tuberculose para as capitais brasileiras foi 

de 22,6 por 100.000 habitantes e a prevalência da infecção, 

ao ingresso na escola primária, de 12,8% , mostrando que a 

doença representa um grave problema de Saúde Pública em 

nosso meio. 

Os principais recursos opera -

cionais para o combate da tuberculose são: descoberta e 

tratamento de casos bacilíferos, vacinação dos não infecta

dos, pelo BCG intradérmico (BCG-id), e quimioprofilaxia dos 

infectados. 

Os infectados constituem o 

elo de ligação entre as pessoas que não entraram em contato 

com o bK e os doentes bacilíferos , tendo papel importan 

te na cadeia epidemiológica da doença, pois dos infectados 

é que surgirão os novos doentes. 

Entre os infectados, que podem 

ser reconhecidris pela reaçao positiva ao teste tuberculí 

nico padronizado/OMS (PPD), há os que apresentam maior 

risco de adoecer, como os infectados há menos de 2 anos, os 

que são comunicantes de doentes bacilíferos, os que estão 
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em tratamento com drogas anergizantes e os que possuem 

doenças anergizantes. 

Sempre' foi prC'oL'lqwÇ~1O dos 

tisiólogos <l proteção deste grupo de pesso:ls, a qual foi 

possível com o advento dos quimioterápicos modernos, princi 

palmente a hidrazida do ácido isonicotínico (INH), medica

mento de alto valor terapêutico, baixo custo, fácil admi 

nistração e reduzidos efeitos colaterais. 

1.1. Histórico da Quimioprofilaxia 

Antes do advento dos quimiot~ 

rápicos no tratamento da tuberculose, pouca coisa 

se podia fazer pelas crianças com risco de adoe 

cer. 

Preconizava-se sua internaç~o 

nos chamados preventórios, cuidados de alimenta-

ção, higiene, vacinação pelo BCG oral e educação 

sanitária dos familiares. 

A quimioterapia da tuberculose 

teve seu início em 1946, com o emprego da estrepto 
/ 20 micina (Higgi ns & Hinsc haw ,1949) no t ra tamento 

dos pacientes portadores da doença. Outras dro 

gas foram empregadas, como o ácido para-aminossali 

cÍlico (PAS) ainda em 1946 (Bogen e cols 5 ,1950) e 

a tiosscmicarbazona (Mertens & Bunge 28 , 1950) em 

1948, sendo, contudo, drogas de pouca aceitação p~ 

los doentes, pelo sClliclevados efeitos colaterais. 
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Sentia-se, nesta época, neces 

sidade de dispor-se de uma droga que fosse poten-

te contra o bK, de fáciL administração c h~lixo cu~ 

to, bem aceita pelos pacientes c pela comunidade, 

e que apresentasse o m{nimo de efeitos colaterais. 

Esta droga foi finalmente encontrada e começou a 

ser empregada em 1951 nos Estados Unidos por 

Robitzek & Se1ikoff37,41C19S2), entre outros. Co 

meçou a ser usada em nosso meio em 1951 e in{cio 

de 1952, conforme ata da sessão extraordinária de 

la de junho de 1952 do Departamento de Tisiolo -

gia da Associação Paulista de Medicina, onde ti 

siólogos, corno Lima Filho, F1eury de Oliveira, Ro 

semberg, Queiroz, Gikovate e Ve10so, descreveram 

suas experi~ncias com o emprego da INH 42 (1953) . 

Ante os resultados favoráveis 

obtidos no tratamento de doentes tuberculosos,peg 

sou-se na utilização da mesma no tratamento pre -

ventivo da doença. 

Em vários países do mundo 

cientistas começaram a pesquisar o efeito pr~ 

tetor desta droga em animais de laboratório e, de 

pois, no homem. 

Os primeiros trabalhos experi 

mentais sohre o efeito protetor da INH na infec

ção tuberculosa em animais foram realizados noiní 
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cio da década de 50, com os trabalhos pioneiros de 

Bernstein e c01s. 4 (1952), Grunberg e c01s. 18 ,19 

(1952), Steenkeri & WOlinsky43 (1952), Vaccare~za 
4·5 14 e col~. (1952) e. Ferebee & Palmcr (195b) 

Bartmann2, , em ·1959, descreve outras experiências em 

animais na XV Co~ferência Iriternacional da Tubercu 

lose, em Istambul. Todos esses autores foram una 

nimes em reconhecer o efeito protetor da. INH na 

infecção tuberculosa ~xperimental em animais. 

No homem, o primeiro trabalho 

em que se utilizou a INH com o intuito de um trata 

mento preventivo contra a disseminação da infecção 
. 26 

tuberc ulosa foi o de Lebedeva (1959), no Servi-

ço de Crianças do Dispensirio do Instituto de 

Tuberculose da Academia de Ciências da União 50 

viética; foi planejado desde 1951 e posto em execu 

ção em 1962, constando d~ um tratamento preventivd 

de crianças de 3 a 16 anos que ap~esentavam vira -

gem tuberculinica recente. 

Embora trabalhasse com crian -

ças que apresentavam viragem tuberculínica 

te e algum sintoma de tuberculose primiria, 

recen 

tratou também crianças com teste tuberculínico p~ 

sitivo e sem sintomas, mas que conviviam com doen-

tes de tuberculose. 

Observou 241 crianças,não es 



~i 

pecificando quantas apresentavam sintomas de tu 

berculose. Destas, 122 fizeram ipenas tratamen-

to sanatorial por um perfodo mfnimo de 6 meses, 

sem nenhllma medicaç~o; outras ]19, al6m do trata -

mento sanatorial, tomaram INII na dose de 20 a 30 

miligramas/kg/peso corporal em duas tomadas dii -

rias, por um perfodo de 3 a 6 meses e, em 

casos, de 9 meses. 

alguns 

Observou, em um período de 

5 anos, que o adoecimento por formas localizadasda 

doença era 5 vezes mais freqUente entre as crian 

ças que nao receberam INH; no que se refere às for 

mas graves, o adoecimento era 7 vezes mais fre 

qUente entre as não tratadas com INH. 

Um segundo trabalho, em que 

foi realizada a quimioprofilaxia ,encontramos re 

ferido por Debré e cols. IO (1959) que descrevem u 

ma pesquisa iniciada na França pelo Instituto Na 

cional de Higiene, organizado por Lotte & Rouillon. 

Esses autores estudaram ~800 

casos de pessoas, de idade de O a 25 anos,com tes

te tuberculínico positivo, c dividiram-nas em 4 

grupos, classificados, por eles, de 1 a 4; o gru

po 1 era constituído de 1~70 pessoas com formas l~ 

tentes, isto é, sem sinais clInicos ou radio16gicos 

de tuberculose; os grupos 2, 3 e 4 eram constituí-
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dos de 3.430 com formas patentes, isto €,com si 

nais clinicas e/ou radio16gicos de tuberculose , 

distribuidas nestes 3 grupos de acordo com a gr! 

vidadc das les6cs. 

Das 1.370 com formas latentes 

(grupo 1), foram,tratadas apenas 137 com INH e 

das 3.430 com formas patentes (grupos 2, 3 e 4), 

fotam tratadas 1.810 com a mesma droga. 

Esse tratamento consistiu na 

administração de INH na dosagem de 10 a 20mg/kg/ 

peso corporal at€ o miximo de 400 mg diirios,as-

saciada ao PAS na dose de 30mg/kg/peso at€ o 

miximo de l5g por dia, durante um perrodo de 6 

a 12 meses. 

Os referidos autores relatam 

os resultados favor5veis relacionados aos grupos 

2, 3 e 4, deixando, contudo, de fazer refe 

r~ncia aos casos enquadrados no grupo 1. 

No ano de 1953 foi iniciado um 

trabalho,'na Clrnica,de Crianças Tuberculosas do 

Departamento de Pediatria do Baylor College of 

24 Medicine, comandado por Hsu (1974). 

Este trabalho foi iniciado em 

1953 c terminado em 1973, compreendendo o estudo 

de 2~593 crianças de at€ lS anos de idade, todas 
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reatoras fortes ao teste tubcrculínico; destas 

1881 nio tinham manifestações clfnicasda doença, 

e 74, tl °0 e rlllTI c o m \I n i L' lIn t e s d e c <I s o ~ de tu b e r cu los e . 

A :lutor:1 empregou os seguintes esqul'm:ls de truta -

mento: 

- INH na dose de 6 a 10 mg/kg/peso por dia,associa 

da ao PAS, ZOü mg/kg/peso, durante 18 meses, num 

toial 394 crianças, tratadas no periodo de 

1953 a 19ú(j. 

- INH na dose de 10 a ZOmg/kg/peso por dia, duran':' 

te lZ mese~, num total de ~199 crianças. trata·

das no período de 1960 a 1970. 

Neste estudo, todas as crian 

ças tiveram um seguimentominimo de 2 anos após o 

t~rmino do tratamento. 

E n t r c as 1.8 8 1 c r LlIl ç as que r e . 

ceberam quimioprofilaxia, a autora descreve apenas 

6 (O, 3 1 ~,) c a s o s d e a d o e c i 111 e n to. 

A autora compara o resultado 

do seu trabalho como de Lincoln Z7 
(1951), realiz~ 

do entre os :11105 de 1930 a 1950, isto é, antes do 

advento da quillliorroLiJaxia, em que foi encontrada 

uma mort.alidade de JOPo entre as crianças infectadas 
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com idade inferior a 2 anos, enquanto que para Hsu, 

nesta mesma faixa etária, a mortalidade de crian 

ças submetidas ã quimioprofi1axia foi igual a 

zero. 
Quanto~o problema do de 

senvo1vimerito de tuberculose extrapuimonar em 

crianças infectadas abaixo de 3 anos de idade 
6 

Hsu compara seu trabalho com um estudo de Brayley 

(1958), que refere o risco de 7,5% de a criança 

infectada e com o Rx normal vir a apresentar me 

ningite tuberculosa ou tuberculose mi1iar; no es 

tudo de Hsu, de 182 crianças infectadas,com me-

nos de 3 anos de idade, só houve o aparecimento 

de urna 1infadenite cervical, n50 ocorrendo ne

nhum caso de meningite tuberculosa ou de tubercu

lose miliar. 

Em janeiro de 1955, querendo 

realmente testar o efei to protetor da INH sobre <l in 

fecç50 tuberculosa assintomática, o "Uni ted States 

Pub1ic Hea1th ServiceJ6 (1957) iniciou urna pe~ 

quisa em que, em 29 centros dos Estados Unidos e 

mais os centros de Toronto, de San Juan do Porto 

Rico e da Cidade do M6xico, num total de 32 centros 

de observação, foram seÍecionadas e tratadas, no 

periodo de janeiro de 1955 a junho de 1957, o to 

tal de 2350 crianças, divididas em 2 grupos: um de 

1394 crianças que receberam INH na dose de 4 a 

6 mg/kg/peso por dia durante 20 meses e outro de 

L356 crianças que receberam placebo. 
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Durante esse perfodo de tempo 

foram .observados 5(0,36%) casos de complicações 

extrapulmonares no grupo dos l{ue tomjrmn INH e 26 

(l,92C~)) no grupo dos que tornaram placebo. Quanto 

às alterações pulmonares, houve 21 (1,51'1,) c~ 

sos no grupo que tomou INH e 34(2,51%) no grupo 

que tomou placebo, concluindo a autora que a INH 

protegeu em 80% os infectados assintomiticos, das 

complicações tuberculosas. 

o trabalho sobre quimioprofila 

xia realizado por Omedei Zorini 33 (1970), na Iti

lia, merece destaque. 

Esse autor estudou a açao da 

INH em 110.442 pessoas, compreendendo adultos e 

crianças, num tTabalho iniciado em 1956 em 72 cen 

tros, demonstrando a viabilidade da administração 

da droga em SaGde pGblica. 

No período de 1956 a 1966, es

se autor analisou a ação da INH em 10.430 pacien -

tes, dos Centr6s Regionais de Lazio e Vai de Aosta, 

que foram distribuídos em 2 grupos:um de 7.083 

pacientes tratados com INH e outro de 3.347 pacie~ 

tes que ficaram apenas em controle. 

Durante os 10 anos de obser 

vaçao, o autor verificou que, dos pacientes trata-
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dos, 28 adoeceram de tuberculose, numa proporçao 

de 0,4%, e, dos controles, 52 adoeceram,numa prQ 

porção de 1,6%. 

Mount & Ferebee 30 (1962), en 

tre outubro de 1956 e abril de 1957, estudaram a 

ação da INH na morbidade da doença, em pacien 

tes comunicantes de casos de tuberculose previa -

mente conhecidos. Este estudo compreendeu 2~814 

comunicantes distribuídos em 2 grupos: 1.361 cri~ 

ças que tomaram INH na dosagem de 5mg/kg/peso por 

dia durante um ano, e outro de 1.453 que recebe -

ram placebo pelo mesmo período; observaram 9(0,66~ 

casos de tuberculose entre os que receberam plocebo, e 

3 (0,2%) casos entre os que receberam INH. Ap6s 

esse período houve 3 (0,21%) casos de tuberculose 

no grupo de placebo e 3 (0,2%) casos no grupo que 

tomou INH. 

Os mesmos autores, Mount g F~ 

rebee 13 (1962), entre janeiro de 1957 e dezembro 

de 1959, estudaram 25.033 comunicantes de casos 

novos de tuberculose em 37 centros dos EstadosUrii 

dos, 19 de Porto Rico e 1 da Cidade do México 

Eles distribuíram esses comunicantes em dois 

grupos: para o primeiro, constituído de 12.594 

pacientes, foi administrado placebo e para o 

segundo, de 12.439, foram administrados 5mg/kg/p~ 

so de INH por dia. Durante um ano de observação, 
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houve 94 (0,75%) l:asos de tuberculose no grupo pl~ 

cebo e 23 (0,18%) no grupo INH e, ap6s este p! 

ríodo; ocorreram 25(O.2~) caso~ no grupo 

\lo e 17 (0,1;)';,) 110 grupo INII. 

place-

Comstock e cols. 9 (1967), con 

siderando ~ alta incid~ncia de tuberculose na re 

estudo 

de Bethel, no Alaska, programaram 

de qDimioprofilaxia, envolvendo 

um 

6.275 

pessoas de 30 aldeias, realizada no período de 

1957 a,1969. 

Estas pessoas foram divididas 

ao ~caso e 3.017 tomaram placebo durante um ano 

e 3.047 receberam INH -na dose de 5mg/kg/peso por 

dia durante o mesmo tempo', permanecendo em observ~ 

çao por um período de 6 anos. Houve 139 (4,56% ) 

doentes entre os que tomaram placebo e 58 (1,92% ) 

entre os que tomaram INH, tendo os autores 

cluído que houve uma redução de 59% da taxa 

adoecimento. 

con-

de 

Fcrebee e cols. 15 (1963), com 

base em estudos anteriores que demonstraram que a 

morbidade por tuberculose entre pacientes interna 

dos em hospitais para' psicopatas era ,20 vezes su 

perior i da população em geral, fizeram um estudo 

em 27.924 pacientes internados em 37 hospitais, no 

período de 1957 a 1962. Esses pa~icntcs foram di 
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vididos em 2 grupos, sendo que a metade foi trata

da com INH e a outra metade recebeu p1acebo. Todos 

que entraram na pesquisa devjam ter teste tubercu

línico positivo, acompanhado ou não de anormalida 

de radiológica. 

12 Em informe posterior, Ferebee 

(1970) cita que, no ano de 1967, no mesmo grupo de 

doentes, eram conhecidas 27.757 pessoas das que 

participaram daquele ensaio: dentre as que tinham 

inicialmente alguma alteração radiológica, ocorreu 

tuberculose numa proporção de 3,6% no grupo que 

tomou placebo e de 1,84% no grupo que tomou INH 

entre as pessoas com exame radiológico normal, a 

taxa de doença foi de 0,64% no grupo p1acebo e de 

0·,21% no grupo que tomou INH. 

A referida autora (Ferebee 12• 

1970) realizou, no período de 1960 a 1964, um 

estudo abrangendo 27 instituições e 4.575 pacien -

tes adultos com lesões inativas de tubercu1osepu1-

monar, divididos em 3 grupos: 

1 9 - pacientes que desconheciam terem tido antece

dentes pu1mon~res específicos, em número de 

1.415, dos quais 714 tomaram placebo e 701 

tomaram INH na dose de Smgjkgjpeso durante um 

ano. 



xxiv 

29 - pacientes que tiveram doença, mas nunca f~ 

ram tratados, em nGmero de .580, dos quais 

289 tomaram placebo e 291 INH nu 

de Smg/kg/peso durante um uno. 

dose 

3 9 - pacientes que tiveram a doença e foram 

tratados, em nGmero de 2.120, dos quais 

1.060 tomaram placebo e 1.060 tomaram INH 

na dose de 5mg/kg/peso durante um ano. 

Após um período de 5 anos de 

observação, adoeceram 98 dos pacientes que to 

maram placebo, sendo 49(6,8%) do 19 grupo, 14 

(4,8%) do 29 e 35(3,3%) do 39 grupo; entre os 

pacientes que tomaram INH, 54 adoeceram, sendo 

18(2,5%) do 1 9 grupo, 7(2,4%) do 29 e 29(2,7~ ) 

do 39 grupo. 

Katz e co1s. 25 (1965)realizaram 

um estudo semelhante no "Hudson River Hospital", 

Estado de Nova Iorque, abrangendo 513 pacientes 

adultos com les6es inativas, no perfodo de 

1959 a 1964. Os pacientes foram distribuídos 

em 2 grupos, conforme tivessem ou não, referido 

antecedentes de tuberculose ativa. Ambos os 

grupos foram subdivididos, por sua vez, em 

subgrupos: 

- pacientes que nao receberam nenhum tratamen 

to e pacientes que receberam INH na dose de 
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300 mg diirios, durante 2 anos. Ap6s 5 anos 

de observação, verificaram: 

- pncientes que -nao referiram antecedentes de 

tuberculose: 

a - no ~ubgrupo controle, em numero de 107 

pacientes, 10 (9,3%) adoeceram. 

b - no subgrupo que tomou INH, em numero 

de 188 pacientes, 9 (7,6~) adoeceram. 

pacientes que referiram antecedentes de tu 

bercu1ose: 

a - no subgrupo controle, em numero de 159 

pacientes, 39 (24,5%) adoeceram. 

b - no subgrupo que tomou INH, em numero de 

129 pacierites, 17 (13,1%) adoeceram. 

Diversos trabalhos foram rea1i 

zados em outros países: 

No Japão, Bush e cols. 8 (1965) 

estudaram 2.238 comunicantes de casos ativos de tu 

berculose, divididos em 2 grupos: 1.142 que to

maram INH na dose Smg/kg/peso por dia durante um 

ano e 1.096 que tomaram placebo durante o mesmo 

tempo. Este estudo, que foi iniciado em junho de 

1958 e teve duração de 1 ano, refere que 11(1% ) 

pessoas no grupo p1acebo e 8 (0,7%) no grupo da 
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INH.ficaram.doentes. 

. 46 
Na Holanda, Veening (1968·) 

acompanhou 2bl i~çcrllt~ls uu Marinha que tinham vi 

ragem tuherculínica recente, 128 uos quais tomaram 

p1acebo e 133, ·INH na dose de 300 mg por dia du 

. rante um ano. o autor observou que durante o tra 

tamento houve 9 (7%) casos de tuberculose no gr,!! 

po que tomou placebo e 1 (0,7%) caso no grupo que 

tomou INH. Ap6s 3 anos de observação, ocorreram 

mais 3 casos no grupo placebo, totalizando 12 

(9,3%) casos, enquanto que, no grupo que 

INH, nenhum caso foi observauo. 

tomou 

No Qu~nia, Egsmose e cols~1 

(1965), em estudo duplo-cego realizado numa arca 

rural entre os anos de 1959 e 1961, observaram 755 

comunicantes de casos ativos de tuberculnse,abran-

gendo reatores e não reatores· ao teste tuberculíni 

co inicial. Esses 755 pacientes foram divididosem 
. 

2 grupos, 376 dos quais tomaram placebo e 399, INH 

na dose de 5 a 10mg/kg/ peso por dia durante um 

período de 15 a 24 meses. Os autores observaram 

que no primeiro ano houve 28 (7,4%) casos de tuber 

culose no grupo placebo e 6 (1,5%) casos no grupo 

que tomou INH. Ap6s o 1 9 ano ocorreram mais 4 ca 

sos no grupo placebo e 3 no grupo que tomou I NII~ 

totalizando 32 .(8,5%) casos no grupo placebo e 

9(0,2%) no grupo que tomou INH. 
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Na Groelândia, Horwitz e 

cols. 22 (1966) realizara~ um trabalho com 8.081 ha 

bitantes de 76 vilas, que foi inici~Hlo em 1956 c 

teve.6 anos de seguimento; tamb~m foi um estudo du 

plo-cego, com 3.907 pessoas que tomaram pla-

cebo; 323 (8,2%) das quais adoeceram durante o 

período de estudo; das 4.147 que tomaram INH no 

esquema de 400 mg, intermitentemente, ou seja, 2 

di~spor semana durante 13 semanas, seguidas por 

um interr6gno de 13 semanas e outras 13 semanas de 

.medicação,na mesma dose, observaram que 238 (5,7%) adoece-

ram no mesmo período, concluindo que houve uma re 

dução de 31% de casos de tuberculose nas pessoas 

que fizeram quimioprofilaxia. 

No Brasil, a quimioprofila 

xia foi iniciada em 1959 por Santos Neves & Espr~ 

dula 39 (1958) no Estado do Espírito Santo. Eles 

·trataram 3.477 comunicantes com INH, na dose de 

10mg/kg/peso por dia durante 12 semanas, seguidas· 

de vacinação concorrente pelo BeG oral. Quando foi 

escrito o trabalho, 2.424 pacientes j:i haviam ter 
-

minado a quimioprofilaxia e a vacinação; destes 

50% j5 tinham mais de I ano de observaç5o, sendo 

encontrados apenas 5 (0,2%) com anormalidades pul 

monares. AI~m desses, houve 2.996 comunicantesque 

nao fizeram o tratamento, entre os quais ocorre-

ram 31 (1,4\) casos de adoecimento. 
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1.2. Quimioprofilaxia na Area de Tisiologia do Centro 

de Saúde "Geraldo de Paula Souza 'i da Faculdade de 

Saúde Públ~ca/USP 

Considerando os resultados fa 

vorâveis da quimioprofilaxia em diferenres países, 

essa atividade foi iniciada em 1959 no, então,Di~ 

pensârio de Tuberculose da Faculdade de Higiene 

e Saúde Pública , atual Área de Tisiologia do Cen

tro de Saúde "Geraldo de Paula Souza"(AT-FSP). 

~ 

Desde essa epoea, esse trata -

mento vem sendo utilizado em crianças de 3 meses a 

14 anos incompletos, reatores ao teste tuberculíni 

eo e com radiologia de tórax não indicativa de 

lesões pulmonares especificas, embora a INH tenha 

sido administrada em diferentes esquemas. 

1.3. Histórico da Área de Tisiologia do Centro de Saú 

de "Geraldo de Paula Souza" 

A atual AT-FSP existe desde 

1934 como uma secçao dispensarial do antigo Insti 

tuto de Higiene. No ano de 1945 foioficialmen 

te criada, como Dispens5rio de Tuberculose do Ceg 

tro de Aprendizado Urbano da Faculdade de Higiene 

c Saúde Pública. 
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Em 1961 o Centro de Aprendiza

do Urbano passou a ser denominado Centro de Saúde 

"Geraldo de Paula Souza". 

Com a integração das ativida -

des de saúde no Estado de São Paulo, eml969, pelo 

d - 40 ecreto-lei n 9 50l92 da Secretaria de Saude , dei 

xa de existir o Dispensário de Tuberculose, passa~ 

do a constituir Área de Tisiologia do referido Cen 

tro de Saúde. 

Embora administrativamente su 

bordinada ao Centro de Saúde "Geraldo de Paula 

Souza", sempre esteve sob a orientação técnica e 

científica dos docentes da antiga Cátedra de Ti 

siologia, atual Área de Tisiologia do Departamento 

de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo. 



2. RESUMO/SUMMARY 
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o presente trabalho baseia-se 

no estudo de 1.678 casos de pacientes inscritos no Setor ue 

Quimioprofilaxia da Tuberculose do Centro de Saúde "Geraldo 

de Paula Souza" da Faculdade de Saúde Pública, USP,no perí~ 

do de 1959-76. Os pacientes foram analisados sob as variá

veis de sexo, idade, medida da enduração tuberculínica no 

início e no final da quimioprofilaxia, tempo de viragem tu 

berculínica antes do início do tratamento, da condição de 

ser ou não comunicante de casos de tuberculose. de ter sido 

ou nao vacinado,pelo BCG oral. de residir ou não na -area 

de atendimento da Unidade Sanitária. do adoecimento durante 

e até 5 anos após o término da quimioprofilaxia, da intole 

rância medicamentosa. dos esquemas terapêuticos e da pe~ 

manência ou abandono do tratamento. Os resultados identifi 

cam ~s variáveis que influíram no êxito e no fracasso da 

quimioprofilaxi~ da tuberculose. 
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Thc prcscnt papel' is bascd 011 

the study of 1.678 cases of patients attending the Setor de 

Quimioprofilaxia da Tuberculose do Centro de Saúde "Geral

do de Paula Souza", Faculdade de Saúde Pública,USP, during 

the 1959-1976 period. The patients were ana1ysed according 

to the variables of sex, age, measure of the tuberculinic 

induration at the start and at the end of the chemoprophylaxis, 

time of tuberculinic turnover before institution of the 

treatment, instance of being or.ndt a transmitter 

tuberculosis cases, of being or not vaccinated by 

of 

oral 

BCG, of residing or not in the area attendcd by the Sanitary 

Unit, of being taken ill during and up to 5 years after 

comp1etion of the chemoprophylaxis, of the drug intolerance, 

of the therapeutic schedules, and of thc adherence to 01' 

abandonment of treatment. The results identify the 

variables that havc influenced in the success and in the 

failure of the tuberculosis chemoprophylaxis. 
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o ser humano, ao nascer, esti 

praticamente indene i infecção tuberculosa. 

1\0 entr:lr em contato COJII pe:i. 

soas doentes, adquire a infe~ção que se instala, no maior 

numero das vezes, no tecido pulmonar, dando origem i in 

fecção primária ou primo-infecção tuherculosa. Essa infec-

ção, inicialmente benigna, pode evoluir para doença em cer· 

ca de 10% de casos, nos dois primeiros anos seguintes -a 

sua instalação, podendo tamb~m propagar-se por via linfo-h~ 

matogênica para outros órgãos, ocasionando a tuberculose ex 

trapulmonar, mesmo muitos anos depois de instalada a prim~ 

-infecção. 

Após ser infectado, ocorre um 

período de 4 a b semanas de aparente indifercnça imuno-al~r 

gica por parte do organismo: e o período pr~-al~rgico. Em 

seguida, o organismo responde com reaçoes bem caracteristi-

cas dc imunossellsibilidade, cuja evidência pode 

ohservada pela reatividade ao teste tuberculínico. 

ser 

A alergia tuberculínica ~ fe 

nomeno especifico e indica infecção pelo bacilo da tubercu-

10se (Mycobacterium tuberculosis ou M. bovis), embora 

possa ser igualmente positiva devido a infecções por mico

hact6rias atípicas e pela vacina neG, especialmente pelo 

BCG intrad6rmjco (BCG-iJ). 

As pessoas infectadas pelo 
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bacilo da tuberculose, nao doentes, sempre foram uma preocu 

pação para os tisiologistas, pois constituem o eio de lig! 

çao entre as pessoas sadias e as doentes; dos infectados 

que sair~o as novas fontes de infecç~o, propagadoras da 

doença. Nesses infectados 6 que esti indicado o emprego de 

medicamentos no sentido de impedir que venham a adoecer. 

A quimioprofilaxia, generica -

mente, consiste na administração preventiva de medicamentos 

a certos grupos de pessoas ~om alto risco de adoecer. Ela 

6 empregada em muitas doenças, como maliria, meningite me 

ningoc6cica e febre reumitica, mas o seu emprego e 

conhecido e difundido na tuberculose. 

mais 

Na quimioprofilaxia da tuberc~ 

lose, a droga utilizada 6 a hidrazida do icido isonicotinÍ-

co(INH), hidrazida do icido peridin-4 - carboxílico (C6 H7 

N3)35 (1970), utilizada desde 1952 em diferentes países, 

em doses e esquemas diferentes. Atualmente 6 utilizada p! 

ra crianças na dose m6dia de 10 a 20mg/kg/peso, por um p~ 

ríodo de 6 meses. 

A possibilidade de que a qui 

mioprofilaxia por INH , isoladamente, possa favorecer o 

desenvolvimento de cepas resistentes do bK a esta substân -

cia e que estas estirpes do bacilo possam levar a formas 

ativas da do~nça esti praticamente afastada hoje em dia 

como demonstraram em seus trabalhos Ferebee 12 (1970)e Hor

witz 22 (1966). 
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Bróli0 7 ·(1972) nos diz: "Mes

mo considerando a participação de 1 a 17 por cento de 

germes resistentes primários integrando a populaç~o micro

biàna causadora da primo-infecção específica, há razoes 

científicas para se confiar na INH, capaz de atuar sobre a 

grande porcentagem de germes virulentos, responsáveis di 

retamente pela agressividade da infecção tuberculosa". 

A quimioprofi1axia da tubercu 

lose compreende a quimioprofi1axia primária e a quimiopro

filaxia secundária ou quimioprofilaxia propriamente dita. 

A quimioprofilaxia primária , 

pouco utilizada em saGde pGb1ica, está indicada principal

mente nas crianças não reataras ao teste tuberculÍnico, is 

to ~, aquelas que ainda não foram infectadas pelo bK e 

que vivem em ambientes altamente contaminados,sujeitas ao 

risco de se infectarem, e que não tenham sido vacinadas an 

teriormente com o BCG-id. 

A quimioprofilaxia secund5ria 

está indicada em pessoas já infectadas pelo bK, portanto 

reataras ao teste tuberculÍnic6~ sem imagens radiológicas 

sugestivas de tuberculose pulmonar nem sintomas clínicos 

da doença, e que não·tenham sido vacinadas anteriormente p~ 

lo BCG-id. 

Atualmente, uma das melhores 

e mais fáceis medidas para se avaliar o problema da tu 
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berculose em uma determinada região ~ o risco anual de 

infecção. Ele nos auxilia; tanto na programaçao de um es 

.quema de luta, como na avaliaç50 de programas j5 existentes. 

nosso meio -, e 

o risco anual de infecção, 

- 44 bastante alto (Tarantino 1976), sendo 

em 

de 

1% nas Regi6es Sul e Centro-Oeste, 1,5% na Região Sudeste, 

2% na Região Nordeste e 2,5% na Região Norte. 

Segundo as sugestões de 

Sutherland, citadas nas "Normas Técnicas y Administrativas 

para Elaborar e Implementar Programas de Tuberculosis" , da 
, 

Organização Mundial da Saúde(OPAS/OMS)36 (1975) ,e basea 

das no risco anual de infecção de cada país, a quimioprofi-

laxia nio se encontra.cntre as prioridades de luta para o 

controle da tuberculose em nosso meio, considerando mais 

importante a descoberta e o tratamento de casos baciliferos 

c a vacinação pelo BCG-id. 

No Brasil a quimioprofilaxia é 

recomendada pela DNPS Z9 (1974) e pela Secretaria de 

do da Saúde de São Paul0 32 (1976). 

Esta 

Visando contribuir para o 

estudo destametlida, foram analisadas 1.678 fichas perten -

centes a clientes tla AT-FSP, que se submeteram a estc tra 

tamento entre os anos de 1959 e 1976. São analisadas pri 

meiramente as vari5veis qualitativas do infcctado ao ini 

ciar o tratamento quimioprofi15tico, tais como sexo, idade, 
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tamanho d~ reaçao tubertulfnica, se ~ ou nao comunicante de 

pessoas tuberculosas; em segundo lugar, 6 analisado o re 

sultado do tratamento, procurando com maior ~nfase. nos 

q ti C n a o t c r III i n iI r a m o t r :l t (] me n t o l iI b ;1 n ti o no) • C. D r r l' I a c. i o 11 ; I r 

as possivciscausas desse abandono. Neste estudo são com 

parados os 4 esquemas de quimioprofilaxia utilizados, proc~ 

rando demonstrar qual deles apresentou resultados mais fa 

voráveis. 



4. MATERIAL E METODOS 
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.4.1. População de Análise 

Foram estudadas todas as pe~ 

soas matriculadas no período de dezembro de 1959 n 

dezembro ~e 1976 no Setor de Quimioprofilaxia da 

Área de Tisiologia do Centro de Saúde "Geraldo de 

Paula Souza", num total de 1.678 casos. Não foi 

excluído nenhum caso do total de matriculados nes 

se período, quer a pessoa tenha concluído, ou nao,a 

quimioprofilaxia, mesmo tendo comparecido uma única 

vez i .unidade sanitária, sendo enquadrados num dos 

seguintes critérios: 

nao ter tomado a vacina BCG-id, ser reator ao 

teste tuberculínico pàdronizadojOMS (PPD) , comuni 

cante, ou não, de pessoas tuberculosas, com ida 

de compreendida entre 3 meses e 14 anos, ou pe~ 

soas acima desta idade que fizeram, excepcionalm~ 

te, o tratamento quimioprofilático por indicação 

médica. 

pessoas de 3 meses a 14 anos de idade,não reato -

ras ao PPD, mas comunicantes de casos bncilíferos 

de tuberculose, para as quais tenha sido 

cada a quimioprofilaxia primária. 

indi-
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4.2. Método Diagnóstico 

o método diagnóstico utilizado 

foi o Teste Tubercu1inico Padronizado/OMS34 (1967) 

executado por pessoal habilitado da AT-FSP. 

o antigenb aplicado o 

PPD-RT-23 diluído em Tween 80, preparado pelo '~erum 

Institut" de Copenhague, e di1uido no Laboratório 

"Ataulfo de Paiva" da Fundação "Viscondessa de Moraes" 

do Rio de Janeiro. 

Inicialmente empregava-se uma 

unidade de tuberculina (1 UT) contida em 0,1 ml da 

diluição, correspondendo a 0,2 microgramas de PPD. A 

partir de 1969, empregam-se 2UT contidas em 0,1 ml da 

diluição, correspondendo a 0,4 microgramas de PPD. 

A leitura da enduração que 

se forma no local da aplicação ~ feita pela medida do 

seu diâmetro transverso, em milímetros (mm). com re 

gua plistica transparente milimetrada. 

Conforme a medida dessa endura 

çao, os resultados sao classificados em 3 grupos: 

o - 4 mm, nao reatores: pessoas que nao tiveram con-

tato com o bK, emhora os infectados, duran-
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te o periodo pr~-al~rgico, tamb~m possam 

ser não reatores. 

5 - 9 mm, reatores fracos: pessoas que tiveram con 

tato com o bk e estão na fase de. viragem 

tuberculinica, ou que são infectadas por 

bacilos pouco virulentos ou por micobact~ 

rias atipicas. 

10 ou mais mm, reatores fortes: pessoas infectadas 

pelo bK e que apresentam maior risco de 

adoecimento. 

4.3. Droga e Esquemas Utilizados 

A droga utilizida foi sempre 

a INH,embora os esquemas tenham variado no decorrer do 

período analisado. 

Neste período foram utiliza -

dos 4 esquemas de quimioprofilaxia. 

1 9 eSquema - empregado no período de dezembro 

1959 a setembro de 1963. 

de 

Consistiu na administração da 

droga, diariamente, em duas fases de 

6 meses, com um período de 6 meses de 
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intervalo entre uma fase e outra. No 

início e no final de cada fase foram fei 

tos exames radiológicos e teste tubcrcu-

lfnico; após outro interregno de (l mcscs 

foram repetidos os mesmos exames para 

fins de alta. 

A INH foi administrada na 

dose m~dia de 5 mg/kg/peso por dia em 

2 tomadas. 

29 eSquema - empregado no período de outubro de 1963 

a março de 1966. 

As fases de administração da 

droga foram as mesmas, apenas variando o 

modo de administração, que foi de uma 

única tomada diária, e as doses, que fo 

ram administradas de acordo com a idade 

e o peso corporal: 

- para pacientes menores de 5 anos de 

idade, "20 mg/kg/peso; 

- para pacientes de 6 a 10 anos de ida 

de, 15 mg/kg/peso; 

- para pacientes de 10 a 14 anos de ida 

de; 10 mg/kg/peso; 

BIBLIOTECA. 
- S' ,-,,-,::- PUBLICA c f\('111 nMJE o;: Av"'... " _ .. _ 
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- para pacientes acima de 15 an~sde i~a 

de, 5 mg/kg/peso. 

3 9 esquema - empregaJo no peiroJo de abril Je l~bb a 

setembro de 1968. 

Nesse perrodo, a quimioprofi-

laxia foi feita, rotineiramente, para 

crianças acima de 4 anos de idade. Abai-

xo dessa idade era feita a quimioterapia 

e excepcionalmente, por indicaç~o m~dic~ 

a quimioprofilaxia. 

As fases de administraç~o da 

droga foram reduzidas para 3 meses, com 

3 meses de intervalo. Os exames radio16 

gicos e o teste tuherculfnico foram fei-

tos no início e no fim de cada fase; no 

final de mais.) meses de interregno, fo 

ram realizados novos exames para fins de 

A INI-I era administrada de 

-uma so vez na seguinte dosagem: 

a) para pacientes de 4 a 10 anos de ida 

de, 15 mg/kg/peso; 

b) para pacientes acima de 10 ~Inos de 

idade, 10 mg/kg/·peso. 



4 9 esquema - empregado no período de outubro de 

a dezembro de 1976. 

13 

1968 

Este esquema era id~ntlco ao 

anterior, diferindo apenas no teste tuber 

culinico para fins de diagn6stico e con 

trole da infecção, que, em vez de lUT,pa~ 

sou a ser utilizado na dosagem de 2UT do 

PPD-RT-23. 

4.4. Levantamento de D~dos 

Para este estudo foram utiliza 

das fichas j5 existentes no setor de quimioprofilaxia 

da AT-FSP, cpntendo o registro dos casos de quimiopr2 

filaxja. 

São fichas do tipo "McBeel! da 

Mecanálise S.A. - Sistema McBee-Keysort, Patente de 

Invenç50 n 9 41.077, modelo 1499-2.000 de 9/66 (Anexo I). 

Essas fichas foram utilizadas 

a partir de 1966. Antes desta data os pacientes eram 

registrad6s em um caderno para registro de casos. Ap6s 

a introdução do novo sistema, os dados de cada pacie~ 

te matriculado anteriormente foram transcritos para 

uma ficha. 
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Estas fichas, confeccionadas 

pela Mecanálise S.A., contêm os seguintes dados: 

- na frente:- nome, endereço, n~mero de inscriç50 , 

- no verso:-

endereço novo, número da ficha famijj-

ar, data do nascimento, sexo, cor, r~ 

lação com o foco de tuberculose, BCG 

oral anterior, com data da primeira d~ 

se c unidade sani tá r ia aonde 'foi admi-

nistrada, nGmero de doses. teste tu 

berculfnico inicial. com data, tamanho 

da enduração , se foi viragem nos úl 

timos 3 meses ou no último ano, resul-

tado da ahreugrafia e resultado do Rx. 

data da consulta, peso do paciente, do 

se da medicaç~o, data do retorno, PPD 

e radiografias de controle, o encerr! 

mento do caso - se a quimioprofilaxia 

foi completa, incompleta, ou se hou 

ve intoler~ncia medicamentosa 

um espaço para observações. 

e 

~ 

Essa ficha, apos a picotagem 

das hordas, [orneceos seguintes dados: 

- se o paciente era comunicante ou não de caso bacilí 

fero; 

-grupoetário: O~lano, 1 t- 5 anos, 51- 10 a-

nos, 10 I- 15 anos e l5 anos ou maIS; 
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- cor: branca, preta, parda e outras~ 

- sexo: masculino e feminino; 

- c6digo alfab~tico para auxiliai o arquivamento; 

- BCG oral anterior: se tomou uma dose, mais de uma 

dose, se não tomou ou se ignora se tomou; 

- teste tuberculínico: entre 10-15 mm, l5-20mm,maior 

que 20 mm; se a viragem foi nos últimos 3 meses ou 

se a viragem foi no último ano; 

abreugrafia inicial: pulmões sadios ou suspeita de 

~esão pulmonar; 

- radiografia inicial: se confirmou, ou não, a 

grafia suspeita; 

abreu 

- esquema de quimioprofilaxia a que foi submetido; 

- primeira fase da quimioprofilaxia: regular ou irreg~ 

lar; 

segunda fase da quimioprofilaxia: regular ou irreg~ 

lar; 

- encerramento do caso: tratamento completo, tratamen

to incompleto ou intolerincia medicamentosa; 

- medida do teste tuberc~línico de controle. 

Além destas, foram levantadas 

as seguintes variáveis: 

- quimioprofilaxia primária; 

- teste tuberculínico inicial entre 5 - 9 mm; 
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- pessoa nao residente na área de atuação da AT-FSP; 

- ocorrência de dúvida na interpretação dos 'resultados 

das radiografias de controle; 

- paciente 
~ 

adoecido de tuberculose apos iniciada a 

quimioprofi1axia; 

- nos casos de abandono, número de comparecimentos 
~ 

a 

AT-FSP. 

4.5. Apuração dos Dados 

Para apuraçao dos dados,utili-

zamos o processo semi-mecânico, pelo sistema Keysort. 

Em primeiro lugar, teve-se o 

cuidado de conferir cada ficha, corrigindo eventuais 

falhas na picotagem das margens. 

Após este procedimento, sepa -

ram-se as fichas em dois grupos: um que fcz a quimiQ 

profilaxia completa, ou incompleta por indicação 
~ 

me 

dica, que foi chamado _ grupo A, e outro que fez a 

quimioprofilaxia incompleta por ahandono, que foi 

chamado grupo B. 

Em seguida, tanto as fichas do 

grupo A corno as do grupo B foram divididas em 4 subgr~ 

pos, de acordo com o esquema de quimioprofilaxia empr~ 
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gado. 

Em cada um desses 8 subgrupos 

foram feitas combinações de vaii5veis para alcançâr 

os objetivos propostos no presente trabalho. 

As variáveis de interesse fo 

ram: 

~sexo, 

- grupo etário, 

- esquema de tratamento, 

- comunicante de pessoas tuberculosas, 

- vacinação pelo BCG oral, 

- regularidade do tratamento, 

- intolerância ã medicação, 

- abandono, 

- adoecimento, 

- tratamento completo, 

- local de residência: área de atendimento da AT-FSP 

ou outra (extra), 

tempo de viragem tuberculínica, 

- tamanho da enduração tuberculínica inicial e final, 

- número de comparecimentos ã AT-FSP antes de abando-

nar o tratamento. 

4.6. Análise dos Dados 

A análise dos dados foi feita 



2 

por meio de tabelas do contingência,teste do ~ 

d d 21) d d' f d . - 21 qua ra o ~este a 1 erença e proporçoes ,teste 

18 

(qui 

de 

YUle 21 , teste de Goodman 17 e pelo gráfico da porcentagem 

de perman~ncia no tratamento. 

Para a análise da permanência 

no tratamento, foi feito o cálculo com base na tábua de 

sobrevida, segundo recomendação de Santos 38 (1972), cujas 

tabelas ião apresentadas no Anexo 11. 



5. RESULTADOS E DISCUSSOES 
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A população de análise com 

preende 1.678 pacientes (Tabela 1), dos quais 960 ( 57,2~ ) 

sao do sexo feminino e 718 (42,8%) do masculino, mostrando 

uma discreta predominincia de pessoas do sexo feminino. 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN -

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA 

AT-FSP, SEGUNDO GRUPO ETÁRIO E SEXO . SÃO PAU

LO, 1959-76. 

~ MASCULIOO FEMINIt-D TOTAL 
GRUPO 
ETÁRIO nQ % n Q % nC? % 

O t- 1 33 43 ô 23 23 4 56 33 3 

l~ 5 147 203,5 170 "l? 3 7 317 "l839 

5 .- la 224 ;3"l3 2 288 303 o 512 30,5 

10 t-15 312 433 4 466 483 5 778 463 4 

15 e + 2 03 :3 13 "l,4 15 0,9 

TOTAL 718 "l00,0 960 WO,O 1.678 "l003 O 
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Quanto ao grupo etário, hou-

ve predominância do grupo 10 ~ 15 anos, com 778 (46,4% ) 

pacientes, seguido do grupo 5 t- 10 anos, com 512 (30,5~)p~ 

cientes, os quais perfazem o total de 1.290 pacientes Oll 

76,9% da populaçio de análise;~houve um aumento diretamente 

proporcional entre nUmero ~ idade das crianças matriculadas, 

o que vale dizer, entre o número de crianças infectadas e o 

grupo etário, at~ 14 anos. o grupo de 15 anos e mais (0,9%) 

corresponde a um grupo especial que fez quimioprofi1axia por 

indicação médica. 

Quanto ã condição de ser co-

municante de doentes baciliferos e o sexo (Tabela 2), os 

1.678 pacientes tiveram uma distribuição estatisticamente s~ 
2 

melhante, com um qui quadrado observado (X. o ) de 0,OO24,p~ 

ra um qui quadrado critico ( x.. 2 ) com 1 grau de liberda -c 
de (GL) de 3,8414, considerando um erro ( o/., ) de O,OS.Não 

há , portanto, diferença quanto ao sexo entre os comunican-

tes e os não comunicantes, continuando a existir uma peque-

na predominância do sexo feminino em ambos os grupos. 
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TABELA 2- DISTRIBUIÇAO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIENTES 

INSCRITOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA. AT

ESP, SEGUNDO SEXO E CONDtÇÃO DE SER. OU NÃO, CO 

MUNlCANTE DE CASOS IH: 'I'UBERCULOSI:. SÃO PAULO 

~ OMUNI-C 
CANTE 

SIM 

NÃO 

TOTAL 

1959-76. 

MASCULINO 

n9 % 

345 48, a 

373 52, o 

718 zoa, o 

FEMININO TOTAL 

n9 o 
ÍI n9 I) 

o 

460 4?,9 805 48, a 

500 52, Z 873 ;;2, a 
.. 

960 zoo, a : 1.678 Zoo, a 

Entre os pacientes, houve uma 

distribuição estatisticamente semelhante nos comunicantes , 

em numero de 805(48~), e nos não comunicantes, em nGmero de 

873 (52%) pacientes. 

15so reflete a populaç~o que 

freqUenta uma área especializada, na qual metade dos ma 

triculados é comunicante de casos de tuberculose, devido 

ao controle que se tem deste grupo de pessoas com alto 

risco de adoecer e à taxa de infecção , que e maior do que 

o da população em geral. A outra metade, os não comunican-



tes, representa uma pequena parcela da população, que 

cura espontaneamente a AT-FSP para fins de exames de 

de ou de atestado médico, ou por encaminhamento médico. 

23 

-sau 

Quanto ao tamanho da enduração 

túbercu1ínica ao início do tratamento (Tabela 3), observou-

-se que houve uma distribuição igual entre os reatores for

tes, no que se refere ã condição de ser ou não comunican 

te de casos de tuberculose, havendo maior concentração no 

grupo de 15 - 20 milímetros, com 779 (46,4%) pacientes, sen 

do 369 (45,8%) comunicantes e 410 (47,0%) não comunicantes; 

em segundo lugar, aparecem as reações do grupo de 10-

14 mm, com 661 (39,4%) pacientes, distribuidos. em 286 (35,5~ 

comunicantes e 375 (42,9%) não comunicantes. 
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TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN

TES INSCRITOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA 

[~ PPD CAN-=-
INICIAL TE 
(mm) 

O - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 20 

21 e + 

T O T A L 
I 

i 

AT-~SP,SEGUNDO MEDIDA DO PPD rNTCIAL lmm) E 

CONDIÇÃO DE SER, Oll NÃO, COMlINICANTE \lI: CASOS 

DE TUBERCULOSE. SÃO PAULO, 1959-76. 

SIM NÃO TOTAL 

n 9 % n 9 % n 9 % 

3S 4,4 - - 3S 2, l 

32 4, O 12 l, <1 44 2, 6 

286 35,5 375 42,9 661 39, <1 

369 45,8 410 <17, O 779 46,4 

. 83 lO, 3 76 8, 7 159 9,5 

805 lO O, O 873 lOO,O 1. 678 l 00, O 

Pode-se observar, tamb~m, que 

entraram neste estudo 35 (2,1%) pacientes não reatores, mas 

comunicantes, para os quais foi indicada a quimioprofilaxia 

primária. 

Na população de an51ise,consta-
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tou-se que 1.053 (62,8%) pacientes haviam sido anteriormeg 

te vacinados com o BCG oral e, destes, 658(39,2%) haviam 

recebido mais de uma dose de vacina. Houve tamb~m296 

(17,6%) pacientes que não tomaram a vacina, 311 (18,5%)que 

nao sabiam se haviam,ou não, recebido BCG oral e 18 (1,1%) 

que foram registrados sem referência sobre a vacinação o 

ra1 (Tabela 4). 

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO TOMADA DA VACINA BCG ORAL. 

SÃO PAULO, 1959-76. 

TOMADA DA VACINA BCG ORAL PACIENTES 

1 DOSE 395 23,6 

+ DE 1 DOSE 658 39,2 

NÃO TOMOU 296 Z 7,6 

IGNORA 311 Z 8,5 

SEM REFER~NCIA 18 Z, Z. 

T O T A L 1.678 ZOO, O 
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Estes números podem, provavel 

mente, indicar que, ou o BCG oral tem um fraco efeito pr~ 

tetor sobre o organismo, pois 62,8% dos pacientes já ha 

viam sido vacinados, ou muitas crianças com PPD positivo 

devido ao BCG oral fizeram quimioprofilaxia, devido ao 

descrédito dessa vacina. 

Dos 1.678 pacientes, 1.518 

(90,5%) residiam na area de atuação da AT-FSP e 160(9,5%) 

residiam fora da mesma, tendo sido atendidos por 

solicitação especial, a pedido médico ou de pessoas 

gadas ao Serviço _ (Tabe la 5). 

TABELA 5 - DISTRIBUIÇAO DO NOMERO E PERCENTUAL DOS 

alguma 

li 

PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA 

AT-FSP, SEGUNDO CONDIÇAO DE RESIDENCIA,OU NAO, 

NA ÁREA DE ATENDIMENTO DA UNIDADE. SAO PAULO 

1959-76. 

RESIDENCIA NA ]\RI:A PACIENTES 

SIM 1.518 

NAO 160 9,5 

1.678 7,00,0 
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Observou-se que em 497 fichas 

havia informação sobre o tempo de viragem tuberculínica(Ta-

bela 6). 

TABELA 6- DISTRIBUIÇÃO DO NUMERO ,E PERCENTUAL DE PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA 

AT-FSP, SEGUNDO TEMPO DE VIRAGEM TUBERCULrNICA 

(EM MESES) E CONDIÇÃO DE SER, OU NÃO, COMUNI CAN 

TE DE CASOS DE TUBERCULOSE. São Paulo, 1959-76. 

~ 
RAGEM (ME O .....- 3 3 t- 12 TOTAL 

C~I- SESy:-
n 9 % n 9 % n 9 % 

CANTE. 

SIM 76 74,5 156 39,5 232 46, ? 

NÃO 26 25,5 239 60,5 265 53,3 

* TOTAL 102 2-00, O 395 2-00,0 497 lOO,O 

(*)- Total das fichas que oontinham referincia sobre o tem 

po de viragem. 

Das 497 fichas,232 (46,7\)eram 

de comunicantes e 265 (53,3%) de não comunicantes de ca 

sos de tuberculose. 

Nesta tabela houve uma associa 
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2 
estatisticamente significante (Xo = 39,99 para um 

po 

I GL = 3,84 ~ = 0,05) entre ser comunicante e o tem 

de viragem; aplicando-se o teste de Yule (Y), obteve -

-se + 0,63, demonstrando associação entre o tempo de vira-

gem de ° ~ 3 meses e ser comunicante. 

Este fato pode ser explicado , 

levando-se em conta o maior cuidado que os serviços de 

tisiologia têm com as pessoas comunicantes,como, por exem

plo, o de repetir o teste tuberculínico a cada 3 meses. Há 

também associação entre a viragem de 3 r--12 meses e a con 

dição de não ser comunicante, a qual não deve refletir a 

verdade. pois a nossa população é restrita aos pacientes 

que fizeram quimioprofi1axia, nao se referindo ao total de 

crianças que fizeram PPD para outras finalidades, como,poI 

exemplo. atestado de saúde. 

Quanto ã distribuição dos p~ 

cientes nos quatro esquemas (Tabela 7), observou-se que 

203(12.1%) matricularam-se no primeiro esquema,327(19,5% ) 

no segundo. 319(19,0%) no terceiro e 829(49,4%) no quar-

to esqu~ma. 

Observou-se também que nao hou 
2 

ve uma associação estatisticamente significante (~ =3,74 o 
2 

para um~ 3 GL =7,-81 e 
c 

~ = 0,05) entre os quatro esque-

mas utilizados e o sexo dos pacientes,havendo ,porém em to 

dos eles uma leve predominância do sexo feminino. A maior 

predominância do sexo feminino foi observada no segundo e~ 

quema, com 199 (60,9%) pacientes do sexo feminino. Isto 



29 

pode ser devido ao acaso, pois nao houve nenhuma ocorrência 

que pudesse explicar este fato. 

TABELA 7- DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIENTES 

MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA
o 

DA 

AT-FSP,SEGUNDO SEXO E ESQUEMA DE TRATAMENTO ADMI 

NISTRADO. SÃO PAULO, 1959-76. 

~ ESQUEMA: MASCULINO FEMININO TOTAL 

n9 85 118 203 
19 • 

% 4 7, ~ 9 5 8 ~ 7, °7,OO~ O 

n 9 128 199 327 
29 • 

% 3 9 ~ 7, 60~9 7,OO~ O 

n9 132 187 319 
39 

% 4 7, ~ 4 58~ 6 7,OO~O 

n 9 373 456 829 
4 9 

% 45~ O 55~ O 7,OO~ O 
, 

n9 718 960 OI. 678 
TOTAL 

% 4 2~ 8 5? ~ 2 7,OO~O 

Aparentemente parece ter havi 

do uma maior demanda no quarto esquema; entretanto, os es 
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quemas tiveram diferentes períodos de duração: o primei-

ro durou 46 meses, quando foi substituído pelo segundo que 

durou 30 meses, o terceiro durou 30 meses e o quarto 99 

meses. 

Para uma visualização melhor 

da demanda por esquema, c~lculou-se a média mensal de 

pacientes por esquema. 

Esta média foi obtida,dividin

do-se o número de pacientes de um esquema pelo número de 

meses que durou este esquema (Tabela 8). 

TABELA 8-DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO DE PACIENTES, DO NOMERO 

DE MESES DE DURAÇÃO DE CADA ESQUEMA DE TRATAMEN 

TO E DA MEDIA MENSAL DE PACIENTES INSCRITOS NO 

SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA AT-FSP,SEGUNDO ES 

QUEMA DE TRATAMENTO. SÃO PAULO, 1959-76. 

ESQJEMA NOMERO DE DURAÇÃO IX) ES- MEDIA MENSAL DE 
PACIENTES QUEMA EM MESES INSCRIÇOES 

19 203 46 4,4 

29 327 30 10,9 

39 319 30 10,6 

49 829 99 8,4 

T O T A L 1. 678 205 8,2 
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o primeiro esquema i o que 

teve uma midia mensal menor, com 4,4 pacientes/mês, isto 

talvez por ser o início desta atividade na AT-FSP. Obteve

-se uma midia mensal de 10,9 pacientes/mês no scgundoes 

quema , de 10,6 no terceiro e de 8,4 no quarto. No total, 

observa-se uma midia de 8,2·pac~entes/mês. 

o tirmino do tratamento, a a1-

ta, foi . determinada por três motivos: ou o paciente rece 

bia ~lta por cura, isto ~. terminava corretamente todo o 

esquema de medicação, ou tinha alta por adoecimento de tu 
. 

berculose, sendo, neste caso, transferido para o setor de 

quimioterapia, ou tinha alta por abandono, isto i, deixa 

va de comparecer e de tornar a medicação por mais de um 

mês a1im da data marcada para seu retorno. 

Estudando a distribuição dos 

1.678 pacientes por esquema e motivo da alta (Tabela 9) 

observa-se que 1.057 (63,0%) pacientes tiveram alta por 

cura, 15 (0,09%) por adoecimento e 606(36,1%) por abandono. 



TABELA 9-

~ 1 9 

fiA. ALTA n 9 \ 

TRATA.\1ENTO 

32 

DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN~ 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-f-SP, SEGUNDO ESQUEMA DE TRATAMENTO E 

MOTIVO DA ALTA. SÃO PAULO, 1959-76 

29 39 49 TOTAL 

n 9 \ n 9 \ n 9 \ n 9 \ 

CCNPLEID 99 48.8 . 173 52.9 229 n.s 556 6'1. O 1.057 63.0 

AOOEClMEN 

ID POR 111 

BERC.1JLOSE 2 L. O 3 0.9 2 0.6 8 L. O 15 0.9 

ABANOONO 

00 TRATA 

MENTO 102 50.2 151 46.2 88 2'1.6 265 32.0 606 36. L 

TOTAL 203 1..00.0 327 1..00.0 319 ZOa. O 829 1..00.0 1.678 1..00.0 
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o esquema no qual foi observa 

do o melhor ~esultado foi o terceiro, com um total de 

319 pacientes, 229 (71,8'1,) dos qua is ri zeram o tr~taJl1cnto 

completo, 2(O,0~) adoeceram durante o tratamento R8 

(27,6%) abandonaram o tratamento. 

Em segundo lugar, quanto a 

resultados favoráveis, encontra-se o quarto esquema, num to 

tal de 829 pacientes, 556(67,0%) dos quais tiveram alta por 

cura, .8(1,0%) adoeceram durante o tratamento e 265(32,0%)ti 

veram alta por abandono. 

o primeiro esquema foi o que 

apresentou resultados menos favoráveis, pois dos 203 pacieg 

tes inscritos, 99 (48,8%) tiveram alta curados, 2(l,OOó) adoe 

ceram durante o tratamento e 102 (50,2%) abandonaram o 

tratamento. 

o primeiro e segundo esquemas 

tiveram resultados piores talvez devidos ã duração de 2 

anos, com interregnos de 6 meses entre uma fase c outra de 

tomada de medicação, favorecendo o abandono. O terceiro e 

quarto esquemas provavelmente tiveram melhores resultados p~ 

lo tempo menor de tomada de medicação e interregnos de ape-

nas 3 meses entre uma fase e outra. 

Para avaliação dos resultados 

da quimioprofi1axia foram utilizados os seguintes -
par~ 

BJBLlOTECA 
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metros: 
A 

- adoecimento, durante e apos a quimioprofilaxia 

- intolerância ã INH 

- rcversao do PPD 

- abandono do tratamento 

Quanto ao adoecimento,obseva -

-se na Tabela 9 que durante o tratamento ocorreu uma ta 

xa de adoecimento de 0,9%. Comparando este resultado per

centual de adoecimento durante o tratamento com os obtidos 

por outros autores, já descritos anteriormente, teremos: 

AUfOR 

Hsu24 (1974) 

Ferebee16'. (1957) 

Omodei Zorini33 (1970) 

Ivbunt & Ferebee30 (1962) 

Ferebee & Mount13 (1962) 

Comstock e co1s. 9(1967) 

Ferebee e co1s. l5 (1963) 

Bush e co1s. 8 (1965) 

Veening46 (1968) 

Egsmose e cols. l1 (1965) 

Horwitz e C01s. 22 (1966)· 

LOCAL 

E.U.A. 

E.U.A. 

Itália 

E.U.A. 

E.U.A. 

E.U.A. 

E.U.A. 

Japão 

Holanda 

Quênia 

Groelândia 

Santos Neves & Espíndula39 (1958) Brasil 

AT-FSP (1978). Brasil 

PERCENTUAL DE ADOE 
CIMENTO DURÀNTE Õ 
TRATAMENTO QUIMIo
PROFILÁTICO 

0,31% 

1,86% 

0,46% 

0,41% 

0,32% 

1,92% 

0,21% 

0,7% 

o,n 

3,75% 

5,7% 

O,2~ 

0,9% 



35 

o percentual de adoe~imento en 

tre os pacientes que fizeram tratamento quimiop~ofiliti 

co na AT-FSP está. portanto. em conformidade cornos valo 

res m~dios dos trabalhos descritos em diferentes países. 

'Dos 1.072 pacientes que ter

minaram a quimioprofilaxia. houve registro de 31(2,9%) p~ 

cientes que vieram a adoecer de tuberculose, tanto durante 

quanto at~ 5 anos apSs ~ t~rmino do tratamento (Tabela 10). 
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TABELA 10- DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA 

AT-FSP, SEGUNDO ESQUEMA DE TRATAMENTO E ADOECI

MENTO DE TUBERCULOSE (DURANTE E ArOs o TERMINO 

DO MESMO). SÃO PAULO, 1959-76 . 

. ~ MENTO SIM NÃO TOTAL 
ESQUEMA 

n 9 4 97 101 
1 9 

°ó 4, o 96, C 2.00, o 

n 9 3 173 176 
2 9 

~ o ~, ? 98,3 [00, o 

n 9 4 227 231 

39 
% l,7 98,3 [00,0 

n 9 20 544 564 
49 

% 3,5 .96,5 . zoa, o 

-
n 9 31 1.041 1.072 

TOTAL 
% 2,9 97, l ~oo, o 
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Quanto ao esquema de tratame~ 

to observou-se que dos 101 pacientes que conc1ur~am o 

primeiro esquema, 4(4%) adoeceram; dos 176 do segundo es 

quema, 3(1,7%) adoeceram; dos 231 do terceiro esquema, 4 

(1,7%) adoeceram e dos 564 do quarto esquema, 20 (3,5%)ado~ 

ceram. 

Não houve associação estatis-
2 2 

ticamente significante ( ~ o = 3,26 para um -x. c 3 GL=7, 81 

e ~ = 0,05) entre o adoecimento e o esquema empregado. 

Quanto ao sexo(Tabe1a ll),obse!. 

vou-se que, dos 468 pacientes do sexo masculino que termi

naram a quimioprofilaxia, 17 (3,6%) adoeceram de tubercu1~ 

se e das 604 pacientes do sexo feminino, adoeceram 14 

(2,3%). 

.2 
ticamente significante ("X. o 

Não houve associação estatis-
" .. 

:::1,63 para um'X- 1 GL=3,84 e - c . 

Ql. =0,05) entre o adoecimento e o sexo . 
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TABELA 11- DISTRIBUIÇAO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIENTES 

MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA 

AT-FSP, SEGUNDO SEXO E ADOECIMENTO DE TUBERCULO

SE (DURANTE E APOS O T~RMINO DO TRATAMENTO). SÃO 

PAULO, 1959-76. 

~ MASCULINO FEMININO TOTAL' 
AOOECI n9 % n 9 % n 9 % MENfO 

SIM 17 3,6 14 2, J 31 2,8 

, 
NÃO 451 96,4 590 97, 7 1. 041 97, Z 

TOTAL 468 LoO,O 604 zoa, o 1. 072 Z o o, o 

Quanto à intolerância medicameg 

tosa à INH,foram registrados 62 (3,7%) casos, sem que se 

especificasse o tipo da intolerância (Tabela 12). 
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TABELA 12- DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN~ 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP , SEGUNDO ESQUEMA DE TRATAMENTO E 

OCORRENCIA DE INTOLERÂNCIA MEDICAMENTOSA. SÃO 

PAULO, 1959-76. 

~ 
" INTOLERAN-

ESQUEMA CIA SIM NÃO TOTAL 

n 9 3 200 203 
1 9 

% 7, .. 5 98 .. 5 1.00, O 

n 9 22 305 327 
29 

% 6 .. '1 93 .. 3 zOO .. O 

n 9 14 305 319 
39 

% 3 .. 2 zOO .. O 96 .. 8 

n 9 23 806 829 
4 9 

% 2 .. 8 9 '1, 2 zOO .. O 

n9 62 - 1. 616 1. 678 
TOTAL 

t" 3 .. '1 96 .. 3 ZOO .. O 

Separando estas 62 pes'so as por 

esquema de tratamento , observa-se a ocorrência de into1e-
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rância medicamentosa em 3(1,5%) dos 203 pacientes do pri

. meiro esquema, em 22(6,7%) dos 327 do segundo,em 14(3,2% ) 

dos 319 do terceiro e em 23 (2,8~) dos 829 do quarto es-

quema. 

Houve uma associação estatisti 
2 2 

camente significante ( 'X. o = 11, 9 8 P a r a um "Iv c 2 G L = 5, 99 

e ~ = 0,05) entre intolerância medicamentosa e esquema de 

tratamento. Para encontrar esta associação, aplicou-se o 

teste de Goodman, demonstrando~se que o segundo esquema a 

~resentou maior intolerância que o primeiro e que houve 

igualdade do segundo em relação ao terceiro e quarto esque-

mas. 

. O fato do segu~do esquema apr~ 

sentar maior percentual de intolerância pode ser atribuído 

ã dose de INH, de 15 a 20 mg/kg/peso, que era superior 

dos outros esquemas. 

.. 
a 

A relação entre intolerância me 

dicamentosa e sexo (Tabela 13) revela a ocorrência de in 

tolerância em 22(3,1%) dos 718 pacientes do sexo masculino e 

em 40(4,2\) das 960 do sexo feminino. 
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TABELA 13- DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO SEXO E OCORR~NCIA DE INTO

LERÂNCI'A MEDICAMENTOSA. SÃO PAULO, 1959-76. 

~ MASCULINO FEMININO TOTAL 
INfcr 
LERÂNc n 9 % n 9 % n 9 . o 

'ó 

SIM 22 3., Z 40 4., 2 62 3., ? 

NÃO 696 96., 9 920 95., 8 1.616 96., 3 

TOTAL 718 ZOO., O 960 ZOO., O 1.678 ZOO., O 

Não houve associação estatisti 
2 2 

camente s'ignificante ( ')G o =1,40 para tnn ~ c 1 GL= 3,84 e 

Ot. = 0,05) entre sexo e intolerância medicamentosa. 

A Tabela 14 mostra que, dos 

854 pacientes inicialmente reat9res fortes e que fizeram 

o teste tubercu1ínico ao final do tratamento, 95(11,1%) re 

verteram a não reatores. 
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TABELA 14- DISTRIBUIÇÃO DO NUMERO E PERCENTUAL DE PACIEN

TES CLASSIFICADOS COMO REATORES FORTES AO 

PPD NO INfcIO DO TRATAMENTO, MATRICULADOS NO 

SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA DA AT-FSP, SEGUNDO 

REAÇÃO DO PPD AO T~RMINO DA QUIMIOPROFILAXIA E 

ESQUEMAS DE TRATAMENTO. SÃO PAULO, 1959-76. 

~ FINAL NÃO REATOR REATOR TOTAL 
ESQUEMA 

n 9 8 78 86 
19 

% 9., 3 90., ? 2.00.,0 

n 9 20 126 146 
29 

% 2. 3., ? 86., 3 2.00., O 

n 9 13 187 200 
39 

~ o 6., 5 93., 5 2.00.,0 

n 9 54 368 422 
49 

% 7,2., 8 87., 2 7,00., O 

* n 9 95 759 854 
TOTAL 

% 7,7,.,7, 88., 9 2.00., O 

(*) - Número de pacientes inicia7,mente reatores forte8 

e que fizeram o PPD ao término da quimioprofi2.axia. 
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Relativamente aos ~squemas de 

tratamento., reverteram o PPD 8 (9.3%) pacientes do primei 

ro esquema, 20(13,7%) do segundo, 13(6,5%) do terceiro e 

54(12,8%) do quarto esquema. 

Não houve associação estatisti 
2 2 

camente significante ( 'X- = 6, 87 par a um, 1-- 3 GL = 7, 81 e 
, o c 

= O, 05) entre os esquemas de t ra tamento e a reversão do 

PPD. 

Ferebee 12 (1970) observou ne 

gativação em 7,5% dos reatores. em ensaio de quimioprofila

xia entre os comunicantes de pessoas tuberculosas; Bró 

li0 7 (1972). em sua pesquisa, encontrou 75% de negativa 

ção do PPD e Houk 23 (1968) encontrou a reversão tuberculí

nica em 93% dos reatores fortes que se haviam infectado há 

menos de 3 meses, em 87% dos que se haviam infectado há 

menos de 6 meses e em 64% dos infectados há mais de um 

ano. Esses dados sugerem que o poder da INH em reverter o 

PPD pode ser diretamente proporcional ao tempo de infecção. 

A Tabela 15 mostra a relação 

entre o tempo de viragem tubercu1ínica antes do início da 

quimioprofi1axia e a reversao de reator forte para nao 

reator ao final da mesma. 
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TABELA 15- DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN 
TES CLASSIFICADOS COMO REATORES AO PPD NO 
IN!CIO DO TRATAMENTO, MATRICULADOS NO SETOR 
DE QUIMIOPROFILAXIA. DA AT-FSP, SEGUNDO TEMPO 
DE VIRAGEM TUBERCUL!NICA ANTES DO IN!CIO DA 
QUIMIOPROFILAXIA E CLASSIFICAÇÃO DO PPD AO 
TERMINO DA MESMA. SÃO PAULO, 1959-76. 

TEMPO DE 
VIRAGEM até 3 MESES + de 3 MESES TOTAL 

PPD n 9 % n 9 % n 9 % FINAL 

NÃO REATOR 19 25., 3 76 9., 8 95 l l., l 

REATOR 56 74., 7 703 90., 2 759 88,9 

* TOTAL 75 lOO .. O 779 lOO,O 854 1,00 .. O 

(*)- Número de pacientes inicialmente reatores fortes e 

que fizeram o PPD ao término da quimioprofi1,axia. 

Dos 75 pacientes com viragem 

tubercu1ínica de até 3 meses, 19 (25,3%) negativaram o 

PPD ao final do tratamento e dos 779 pacientes com viragem 

tuberculínica de um período superior a 3 meses, 76(9,8%)n~ 

gativaram. 

Houve uma associação estatisti 
2 2 

camente s igni ficante ( -x.. 0= 16,81 para um 'X- c 1 GL= 3,84 e 

~= 0,05) entre o tempo de viragem antes do início da qu! 
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mioprofilaxia e a reversã6 do PPD ao final da mesma; apii

cando-se o teste de Yule ( Y = +0,5) , demonstrou-se urna 

associação entre o tempo de viragem de até 3 meses e a re 

versão do PPD no final do tratamento. 

Observou-se que houve uma maior 

rlegativação entre os que tiveram viragem recente, na~ se 

alcançando os percentuais de reversão do PPD obtidos por 

(7 23) 1 . outros autores ' , provave mente por estes terem tra 

balhado com comunidades fechadas e melhor supervisão no 

tratamento. 

Quanto ao abandono do tratamen 

to, a Tabela 16 mostra que, dos 1.678 pacientes da popula 

çao de· anilise, 606 (36,1\) nao completaram o tratamento e 

1.072 (63,9%) o fizeram completo. 



TABELA 16- DISTRIBUIÇÃO DO NUMERO E PERCENTUAL DE PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO ESQUEMAS DE TRATAMENTO E 

ABANDONO DO MESMO. SÃO PAULO, 1959-76. 

~ SIM NÃO TOTAL 

ESQUEMA 

n 9 102 101 203 . 
1 9 

% 50,2 49,8 2.00,0 

n 9 151 176 327 
29 

% 46, 2 53,8 2.00, O 

n 9 88 231 319 
3 9 

% 27,6 72,4 2.00, O 

n 9 265 564 829 
49 

% 32, O 68,0 2.00,0 

n 9 606 1.072 1. 678 
TOTAL 

% 36, 2. 63,9 2.00, O 

46 

Por esquemas de tratamento 

observa-se que no primeiro esquema houve 50,2% de abando-

no, no segundo 46,2% , no terceiro 27,6% e no quarto 32,0%, 

perfazendo um total de 36,1% de abandono. 
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A meta a ser adotada pela Se 

* cretaria de Estado da Saúde de são Paulo -e que a . taxa 

de abandono nos inscritos na quimioprofilaxia não ultrapa~ 

se 20%. 

Entre os quatro esquemas uti 

lizadqs na AT-FSP, o que mais se aproximou desta taxa foi 

o 39 esquema,provavelmente pela diminuição do temp? de 

tratamento de 2 anos para 1 ano, e também pela presença de 

uma educadora sanitária dedicada à orientação dos pacieg 

tes que, no início do quarto esquema, foi transferida para 

outro setor, ficando a quimioprofilaxia, nesta época,1969, 

.sob a orientação de auxiliares de saúde, acarretando, pr~ 

vavelmente, um aumento para 32,01 na taxa de abandono. 

o primeiro e o segundo esqu~ 

mas tiveram taxas muito altas de abandono, acima de 46%, 

provavelmente devido ao tempo prolongado da quimioprofila-

xia que, por ser um tratamento utilizado para pessoas a

parentemente sadias, sem nenhuma queixa, o período de 

2 anos levaria praticamente a metade dos pacientes a se de 

sinteressarem pelo mesmo. 

Estudando a variável sexo ( T~ 

bela 17), observa-s.e que 250 (34,8%) dos pacientes do sexo 

masculino abandonaram o tratamento , o mesmo ocorrendo com 

356 (37,1%) das pacientes do sexo feminino. 

(*) - em fase de redação-
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TABELA 17- DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO ABANDONO DE TRATAMENTO E 

SEXO. SÃO PAULO, 1959-36. 

~ SIM NÃO TOTAL 
SEXO 

n 9 250 468 718 
MASCULINO 

% 34 .. 8 65 .. 2 zOO .. O 

n 9 356 604 960 
FEMININO 

% 37 .. Z 62 .. 9 ZOO .. O 

.-

n!? 606 1. 072 1.678 
TOTAL 

CJ o 36 .. Z 63 .. 9 ZOO .. O 

Não foi observada associação es 
2 2 

tatisticamente significante (~o =0,91 para um ~ c 

1 GL-3,84 e ~ =0,05) entre o sexo e o abandono. 

Quanto a variável grupo etário 

(Tabela 18), observa-se que no grupo de O~ 1 ano houve 20 

(35,7%) abandonos, no de 1 ~ 5 houve 101(31,9%), no de 

5 ~ 10 houve 148 (~8, 9%), no de 10 ~ 15 houve 328 (42,2% ) 

e no grupo com mais de 15 anos houve 9(60,0%) abandonos. 
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TABELA 18- DISTRIBUIÇÃO DO NUMERO E PERCENTUAL DE PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO ABANDONO DE TRATAMENTO E 

GRUPO ETÃRIO. SÃO PAULO, 1959-76. 

~ GRUPO SIM NÃO TOTAL 
ETÃRIO . 

n 9 20 36 56 
O t-- 1 

% 35., ? 64., 3 7.00., O 

n 9 101 216 317 
1 f-- 5 

% 37..,9 68., 7. 7.00., O 

n 9 148 364 512 
5 ~ 10 

% 28., 9 ? 7.., 7. 7.00., O 

n9 328 450 778 
10 ~ 15 

% 42., 2 5?., 8 7.00.,0 

11 9 9 6 15 
15 e + 

% 60., O 40., O 7.00.,0 

n 9 606 1. 072 1. 678 
TOTAL-

% 37.., 6 63., 9 7.00,0 



camente significante ( 

ex- 0,05). 
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Houve uma associação estati$ti 
2 

1-- = 30,05 para um o 

2 

~ c 4 GL=9, 48 e 

Aplicando-se o teste de 

Goodman, encontrou-se que a proporção de abandono no grupo 

etário de 10 ~15 anos foi maior do que a média das 

proporções nas idades inferiores , mostrando que n~sse gr~ 

po os pacientes tendem mais a abandonar o tratamento, pro 

vavelmente por características próprias da idade, como ten

tativas de independência do adolescente. 

Quanto ã condição de ser, ou 

nao, comunicante de casos de tuberculose (Tabela 19) ,obser-

va-se que, dos pacientes que abandonaram o tratamento, 342 

(42,5%) eram e 264 (30,2%) não eram comunicantes de casos 

de tuberculose. 
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TABELA 19- DISTRIBUIÇÃO .DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO ABANDONO DE TRATAMENTO E 

CONDIÇÃO DE SER,OU NÃO,COMUNICANTE DE CASOS 

DE TUBERCULOSE. SÃO PAULO, 1959-76. 

~ SIM NÃO TOTAL 
CCMJNICANTE 

n 9 342 463 805 
SIM 

% 42,5 5?,5 ~Oo ,,0 . 

nl? 264 609 873 
NÃO 

o 30,2 69,8 roo,o 11 

n'? 606 1.072 1.678 
TOTAL 

<! 3 Z, 6 63,9 ZOO,O o 

-

Houve uma assoclaçao estatisti 
2 2 

camente significante ( "Iv o = 27,21 para "Iw c 1 GL=3, 84 e 

Ot =0,05) entre a condição de ser, ou nao, comunicante 

e o abandono do tratamento; aplicando-se o teste de Yu1e 

para encontrar esta associação,obteve-se Y =+0,26, de 

monstrando haver uma associação entre a condição de ser 

comunicante e abandonar o tratamento. 

Isto poderia ser atribuído ao 

fato de que o comunicante faz parte de uma família na 
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qual os adultos ji se acomodaram i doença, deixando de sen 

tir o problema e não revelando maior preocupação em pr~ 

veni-lo. 

Ao relacionar a medida da en 

duração' do PPD inicial com o abandono da quimioprofilaxia 

(Tabela 20), observa-se que ocorreu abandono em 23(65,7% ) 

dos 35 não reatores e em 25 (56,8%) dos 44 reatores fracos 

dos reatores fortes, ocorreu abandono em 228(34,5%) dos 

661 pacierites com medida da enduração de 10 - 14 mm, em 

264 (33,9\) ,dos 779 com 15 - 20 mm e em 66(41,5%) dos 159 

pacientes com mais de 21 mm de enduração. 
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TABELA 20- DISTRIBUIÇÃO DO NUMERO. E PERCENTUAL DE' PACIE!i 

.rES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP. SEGUNDO'ABANDONO DE TRATAMENTO E 

MEDIDA DO PPD INICIAL (mm) . SÃO PAULO.19S9-76. 

~ SIM NÃO TOTAL PPD INI-
CIAL em} 

o - 4 n 9 23 12 35 

.\ 65, 7 34, 3 7,00,0 

S - 9 n 9 25 19 44 

\ 56,8 43,2 7,00, o 

10 -14 n~ 228 433 661 

" 34,5 65,5 7,00,0 

1S - 20 n 9 264 515 779 

Cf, 33,9 66, 1- 7,00, o 

21 e + n 9 66 93 159 

Cf, 47" 5 58,5 7,00,0 

n 9 606 1. 072 1. 678 
TOTAL . 

\ 36, 7, 63,9 7,00,0 
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Houve uma associação estatis~ 
2 2 

ticamente significante ( 'X- o = 26,56 para ~ c 4 GL=9, 48 e 

= 0,05) entre aband6no de tratamento e medida do 

PPD inicial. 

Aplicando-se o teste de 

Goodman, nao foram encontradas diferenças entre as propor-

çoes. Embora o tes te do ~ 2 tenha mostrado que há di 

ferença, não foi possIvel encontrá-la por meio dos tes 

tes utilizados neste trabalho, provavelmente devido ao 

pequeno tamaho da população com PPD de O - 4 mm. 

A população com medida de 

O - 4 mm foi a que,proporcionalmente, teve maior abandono 

(65,7%),seguida da medida de 5 - 9 mm (56,8%). 

Estes percentuais, acreditamos, 

sao devidos ao fato de que os pacientes ou seus responsâ -

veis não se tenham motivado muito a tomar uma medicação por 

um perIodo longo se~, ao menos, ter o PPD positivo,e tam 

bém ao de que, afastado o perigo de contágio, pela interna 

çao ou pela negativação do escarro do foco, não 

sentido a necessidade de continuar tomando a INH. 

tenham· 

Na população com medida de 

enduração de 5 - 9 mm ocorreu um abandono alto, talvez por 

corresponder a uma reatividade baixa, duvidosa, caso em 

que geralmente o teste é repetido para confirmação. Os 
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próprios pacientes sentem dúvida, às vezes transmitidas pe 

los próprios funcionários da Unidade, quanto à necessidade 

de tomar INH por um longo período. 

Relacionando a tomada do BCG 

oral com o abandono (Tabela 21), observou-se que este ocor 

reu em 129 (32,7%) dos 395 pacientes que tomaram uma dose 

da vacina, em 186 (28,3%) dos 658 que tomaram mais. de uma 

dose, em 112(37,8%) dos 296 dos que informaram nao terem 

tomado a vacina e em 167 (53,7%) dos 311 que ignoram se 

a tomaram ou não. 
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TABELA 21- DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO ABANDONO DE TRATAMENTO E 

REFERl1NCIA À TOMADA DE VACINA BCG ORAL. SÃO 

PAULO, 1959-76. 

ABANOOOO 
TG1ADA SIM NÃO TOTAL 

00 BCG ORAL 

n 9 129 266 395 
1 DOSE 

% 32" 7 67" 3 "l00,,0 

n 9 186 472 658 
+ DE 1 

DOSE % 28" 3 7 L" 7 LOO"O 

n 9 112 184 296 
NÃO TO -MOU % 37" 8 6 2" 2 LOO"O 

n 9 167 144 311 
IGNORA 

% 53" 7 46" 3 ZOO"O 

n 9 594 1. 066 1. 660 * 
TOTAL 

q 
o 35" 8 64" 2 LOO" ° 

(*) fiahas auja referênaia do BCG oraL foi anotada. 

Nesta tabela observa-se uma 
2 

associação estatisticamente significante ( "'I.- o = 61, 8·3 p~ 
2 

ra um ~ 3 GL=7, 81 e Ol.. O ,05) entre o abandono de tra-
c 
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tamento e a tomada de BCG oral; aplicando-se o teste de 

Goodman encontrou-se que a proporção de abandono do grupo 

de pacientes que ignoram se tomaram a vacina foi maior 

do que a média das proporções dos grupos que forneceram ou 

tras informações. 

Pelo tipo de resposta, na 

maioria das Vezes fornecida pela mãe do paciente,. podemos 

ter uma idéia, embora superficial, da atenção e cuidado 

com sua saGde que essa lhe dispensa. Assim, a mae, que 

vacinou a criança com uma ou duas doses,e a que não vaci -

nou,pelo fato de a vacina BCG oral ser desacreditada e 

não indicada por muitos pediatras, por si demonstram um 

certo cuidado e atenção; já as mães que ignoram se a crian 

ça recebeu ou nao a vacina.demonstram negligência pela va

cinação do filho, sendo justamente neste grupo em que o 

abandono ao tratamento foi maior. 

Quanto ã condição residir ou 

nao na área de atendimento da AT-FSP (Tabela 22), observa

-se que, dos pacientes que residiam na área, 551(36,3% ) 

abandonaram o tratamento e dos qJe não residiam na área , 

55(34,4%) o abandonaram. 
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TABELA 22-DISTRIBUIÇÃO DO NOMERO E PERCENTUAL DE PACIEN

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP, SEGUNDO CONDIÇÃO DE RESIDIR,OU NÃO, 

NA ÁREA DE ATENDIMENTO DA UNIDADE E 

DE TRATAMENTO. SÃO PAULO, 1959-76. 

ABANDONO 

~ RESIDEN- SIM NÃO TOTAL 
CIA NA ÁREA 

n 9 551 967 1. 518 
SIM 

% 36 ~ 3 6 3~ 7 lOO~O 

n 9 55 105 160 
NÃO 

% 34~ 4 65>6 ZOO> O 

n 9 606 1. O 72 1.678 
TOTAL 

% 36~ l 6 3~ 9 lOO~ O 

Não existe associação estatisti 
2 2 

camente significante ( ~ o = 0,23 para um "/.. c 1 GL=3,84 e 

~ = 0,05) entre a condição de residir ou nao na area de 

atendimento da AT-FSP e o abandono do tratamento. 

Observando o fator intolerância 

medicamentosa e relacionando-o com o abandono (Tabela 23) , 

verificou-se que ocorreu abandono em 31(50,0%) dos 62 paci

entes que referiram intolerância ao tratamento e em 575 
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(35,5%) dos 1.616 que nao referiram intolerância. 

TABELA 23- DISTRIBUIÇÃO DO NUMERO E PERCENTUAL DE PACIEN 

TES MATRICULADOS NO SETOR DE QUIMIOPROFILAXIA 

DA AT-FSP,SEGUNDO ABANDONO DE TRATAMENTO E 

PRESENÇA DE INTOLERÂNCIA MEDICAMENTOSA. SÃO 

PAULO, 1959-76. 

~ .I~O~ . 
RANCIA 

SIM NÃO TOTAL 

n 9 31 31 62 
SIM 

% 50~ O 50~ O too ~ O 

n 9 575 1.041 1. 616 
NÃO 

% 35~ 5 64~ 5 lOO~ O 

n 9 606 1. 072 1. 678 
TOTAL 

% 36 ~ Z 6 3~ 9 ZOO~ O 

Houve uma associação estatisti-

càmente significante ( ~ ~ =5,39 para um ~ 2 1 GL:3,84 
c 

e 

ex. = 0,05) nesta tabela; aplicando-se o teste de Yule obte 

ve-se um Y =+ 0,29, d.emonstrando haver uma associação 

intolerância medicamentosa e abandono do tratamento. 

entre 
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Para avaliação dos percentuais 

de abandono em cada mes de tratamento, foram feitas ta 

belas baseadas nos percentuais de permanência dos pacien -

tcs no tratamento (Anexo 11). 

As tabelas 24 e 25 apresentam 

os percentuais de abandono dos esquemas, respectivamen 

te primeiro e segundo, e terceiro e quarto esquemas, que 

tiveram períodos iguais de tratamento. 

TABELA 24- PERCENTUAL DE ABANDONO MENSAL, DO PRIMEIRO 

MESES DE 

19 

29 

39 

4 9 

59 

69 

12 9 

13 9 

14 Q 

lS Q 

E SEGUNDO ESQUEMAS DE TRATAMENTO,DE PACIENTES 

MATRICULADOS NESTES ESQUEMAS, NO SETOR DE 

QUIMIOPROFILAXIA DA AT-FSP. SÃO PAULO,1959-76. 

PERCENTUAL DE ABANDONO 
CONTROLE 

19 ESQUEMA 29 ESQUEMA 

9 ~ 9 5 ~ 8 

4,9 4 ~ 2 

5~ 2 . 6 ~ Z. 

J,6 2,5 

. z., 9 2,9 

8,3 6, Z. 

Z. 2~ 6 9, 3 

4, O 2, 2 

2~ 5 3, 7 

:3 J 4 4 J :3 

24 Q (*) Z.O, 6 Z. 2 J 4 

(*) Somatória dos dados do Z.69 ao 249 -mes. 
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Dos pacientes matriCulados , 

9,9% do primeiro esquema e 5,8% do segundo nao retornaram 

no primeiro mês para controle. Este alto percentual de 

abandono no início do tratamento representa um grande pr~ 

juízo, revelando, provavelmente, a pouca orientação recebi 

da por ocasião da matrícula. 

Outro mes com elevadd percen -

tual de aba~dono foi o sexto, onde 8,3% dos pacientes do 

primeiro esquema e 6,1% dos do segundo nao compareceram p~ 

ra os exames de controle ao t~rmino da primeira fase de 

tratamento. 

O mês de maior abandono foi 

o d~cimo-segundo, que corresponde ao mês em que os pacien -

tes deveriam retornar para exames de controle e reiniciar 

novo período de medicação, após o interregno de 6 meses 

Dos pacientes que haviam comparecido no sexto mês, 12,6% do 

primeiro esquema e 9,3% do segundo abandonaram o tratamento. 

Sob o aspecto da proteção que 

se espera da quimioprofilaxia, tanto os abandonos no sex

to como no décimo-segundo meses têm um significado menor , 

vista que os pacientes já tomaram INH durante 6 meses. 

A tabela 25, correspondente ao 

. terceiro e quarto esquemas de quimioprofi1axia, mostra que 

o percentual mensal de abandono é diferente nos dois es 

quemas, embora sejam idênticos em relação aos retornos pa 
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ra controle e exames. 

TABELA 25- PERCENTUAL DE ABANDONO MENSAL, DO TERCEIRO E 

QUARTO ESQUEMAS DE TRARAMENTO, DE PACIENTES 

MATRICULADOS NESTES ESQUEMAS, NO SETOR DE 

QUIMIOPROFILAXIA DA AT-FSP. SÃO PAULO,1959-76. 

PERCENTUAL DE ABANDONO 
. MESES DE CONTROLE 

39 ESQUEMA 49 ESQUEMA 

1 9 4, l 6, 4 

29 2,6 3, ? 

3 9 4, O 5,8 

6 9 3, l 6, ? 

79 2, 2 4, ? 

89 4, 1- 4, 2 

9 9 4, 2 3, 8 

12 9 ?, 2 2, 2 

No primeiro mês após a matrícu 

la, nao retornaram 4,1% dos pacientes do terceiro esquema 

e 6,4% dos do quarto esquema e no terceiro mês, não retor

naram 4,0% dos do·tercei~o e 5,8% dos do quarto esquema· 

O maior percentual de abando 

no ocorreu no dicimo-segundo mês do terceiro esquema e no 

sexto mês do quarto esquema. 
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o menor percentual de abando 

no, desses dois esquemas, foi observado no d~cimo· segvn-

do m~s do quarto esquema, embora este tenha apresenta 

do os percentuaisrnais elevados "do primeiro ao oitavo me 

ses de controle. 

Nos quatro esquemas de trata -

mento, os meses de maior abandono foram o primeiro e os 

meses que antecederam e sucederam os interregnos da quimi2 

profilaxia. 

Observando-se a figura 1, que 

foi feita com base no ci1cu10 dos percentuais de permanen

cia durante o tratamento (Anexo 11), verifica-se que: 

nos quatro esquemas houve uma tend~ncia 

diminuição da perman~ncia, no decorrer 

tempo de tratamento; 

o terceiro esquema apresentou os mais 

dos percentuais de permanência em todos 

meses; 

para 

do 

eleva 

os 

o primeiro esquema obteve os mais baixos pe! 

centuais em todos os meses; 

durante os meses em que durou o quarto esqu~ 

ma, houve urna diferença muito pequena em re 

lação ao segundo esquema; o t~rmino do quar

to esquema coincidiu com a porcentagem de 

permanência do segundo esquema no d~cimo-se -
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gundo mes; 

nos ~uatro esquemas, os maiores declinios 

foram observados entre o período inicial e o 

primeiro mês, e antes e após o intervalo em 

que os pacientes ficavam sem medicação. 

A melhor medida para avaliação 

.da quimOioprofilaxia deve levar em conta a relação 

permanencia e abandono do tratamento. 

A educação para a saúde 

entre 

ocu-

pa~nesse particular, um papel preponderante, orientando 

os o~aci~ntes, e principalmente seus familiares, sobre a 

responsabilidade que devem ter e de como podem contribuir 

para a melhoria da sua própria saúde e dos seus semelhan -

teso 

Deve-se levar em conta, 

apenas a quimioprofilaxia, mas todo um esquema de 

anti-tuberuculose. 

nao 

luta 

E como nos diz Belluomini 3 

n975), "Quando se pretende promover a educação para a 

saúde em determinado grupo, é necessário que o educador te 

nha amplos conhecimentos dos numerosos fatores que influem 

na ação educativa. O educando deve compreender como no 

vas idéias poderão ser adotadas, assimiladas, re-estrutur~ 

daos e postas em ação. A educação realmente se inicia qUél!! 
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do o educando passa a agir em função dos conhecimentos 

adquiridos numa ação consciente, que se traduz por um 

" comportamento razoável e· compreensivo. 
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Figura 1- Percentual d. permanência no tratamento. dos pacientes · matriculados no Setor de Quimioprofilaxia da 
AT- FSP. segundo esquema e meses 'de tratamento· · São Paulo. 1959-1976 ' 
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6. CONCLUSOES 



A análise do presente 

lho sugere as seguintes conclusões: ' 

68 

traba 

1- Embora a população de análise seja constituída 

por uma maioria de pacientes do sexo feminino' 

(57,2%) , a variável sexo não influiu na con 

dição de ser ou não comunicante de casos de 

tuberculose, no adoecimento por tuberculose du 

rante e até 5 anos após o término da quimiopro-

fi1axia, na intolerância medicamentosa e no 

'abandono do tratamento e teve uma distribuição 

praticamente igual nos grupos etários e nos es 

quemas de tratamento. 

2- Quanto ao grupo etário , houve uma distribuição . 
uniforme em relação ao sexo e um aumento pr~ 

gressivo do 
~ 

numero de pacientes, paralelamente 

à idade, até 14 anos'. e um maior abandono no 

grupo de 10 a 15 anos de idade. 

3- A medida da enduração tubercu1ínica no 

da quimioprofilaxia está associada à 

início 

condição 

de ser comunicante de casos de tuberculose. 
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4- A reversao da reatividade tuberculínica ao fi 

nal da quimioprofilaxia não está associada ao 

esquema de tratamento. Houve uma associação da 

reatividade com o tempo de viragem tuberculíni

ca antes do início da quimioprofilaxia. 

5- A condição de ser comunicante de casos de tu 

berculose apresenta maior percentual de vira 

gem tuberculínica até 3 meses antes do trata

mento ~ maior percentual de abandono da quimio

profilaxia. 

6- Houve uma associação entre os pacientes que 

7-

ignoravam se receberam, ou não, a vacina BCG 

oral e o abandono. 

A condição de residir, ou nao,na area de 

dimento da Unidade Sanitária sugere nao 

associaçã~ deste fator com o abandono da 

mioprofilaxia. 

aten 

haver 

qui. 

8- O adoecimento por tuberculose foi de 0,9% dura!! 

te a quimioprofilaxia e de 2,9% até 5 anos após 

a mesma e foi maior, percentualmente,no pri. 

meiro esquema,em que se empregou a menor dose 
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diária de INH (Smg/kg/peso). 

9- A intolerincia medicamentosa ~stâ associada com 

o abandono e foi proporcional ã dose diária admi 

nistrada de INH, sendo que no segundo esquema,o 

que apresentou maior percentagem de intolerincia, 

a INH foi administrada na dose de 15 a ·20 mg/kg/ 

peso por dia. 

10- O número de pacientes foi diferente nos quatro 

esquemas de quimioprofilaxia, sendo maior no 

quarto, com 49,4%, e menor no primeiro,com 12,1% 

da população de análise. A média mensal de p~ 

cientes ~tendidos também foi diferente em cada 

esquema, sendo maior no segundo, com 10,9 p~ 

cientes/mês, e menor no primeiro, com 4,4 p~ 

cien~es/mês. 

11- A .permanência no tratamento foi decrescente, no 

decorrer do tempo, nos quatro esquemas de 

quimioprofilaxia, sendo mais elevada no tercei

ro e mais baixa no primeiro esquema. 

12:. Os maiores percentuais de abandono foram regis -
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trados no primeiro mes após o início da quimio

profilaxia e nos meses que antecedem e succ 

dem os intervalos de administração da INH. 



7. RECOMENDAÇOES 
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1- A quimioprofilaxia está indicada com a finali 

da de de prevenir a evolução desfavorável- da in 

fecção tuberculosa nos pacientes infectados pelo 

bacilo de Koch, rompendo a cadeia epidemilógica 

da doença, por atuar no elo de ligação entre os 

nao infectados e os doentes. 

2- O êxito da quimioprofilaxia depende do menor peE 

centual de abandono e da tomada correta da INH, 

durante um tempo médio de 6 meses. 

3- A educação para a saúde representa um papel mui

to importante e, desde a matrícula e durante to 

do o tempo de quimioprofilaxia, os pacientes de 

vem ser orientados sobre a finalidade do tra 

tamento e a importância de segui~lo com regular! 

dade. 
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Fichas Tipo McBee utilizadas para maiiicula ~ c6ntrole dos 

pacientes da quimioprofilaxia do Centro de Saúde "Geraldo 

Paula Souza" da Faculdade de Saúde Pública da Universi 

dade de são Paulo. 
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Cilculo dos percentuais de perman~ncia mensal no tra 

tamento. 

M - mes em que o paciente deveria comparecer 
, 
a 

AT-FSP para o controle de tratamento. 

Os controles ~ensais foram 

idênticos para o primeiro e segundo e para 

o terceiro e quarto esquemas, motivo pelo qual 

são analisados em 2 conjuntos. 

Para o primeiro e segundo es-

quemas: 

do 1 9 ao 59 mes: controles e fornecimento de 

-no 6 9 mes: 

no 12 9 m~s: 

INH para cada mes; 

controle, PPD e Rx; 

controle, PPD, Rx e fornecimento 

de INH para o mes; 

do 13 9 ao 17 9 m~s:contro1es e fornecimento de 

no 18 9 mes: 

no 24 9 mes: 

INH para cada m~s; 

controle, PPD e Rx; 

controle, PPD,Rxe alta; 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAÚu;'- PI 
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Para o terceiro e quarto es-· 

·quemas: 

no 1 9 e 29 meses: controles e fornecimento de 

INH para cada mes; 

no 3 9 mes: controle, PPD e Rx; 

no 6 9 mes: controle, PPD, Rx e forneci -

menta de INH para ames; 

no 79 e 8 9 meses: controles e fornecimento de 

INH para cada mês; 

no 9 9 mes: controle PPD e Rx; 

no 12 9 mês: controle PPD Rx e alta. 

o - total de pacientes qu~ deveriam comparecer no 

mes: este número é obtido pela subtração do 

número de abandonos do mês anterior do total 

de pacientes do mesmo mês . 

d -
... 

numero de pacientes que abandonaram o tratamen-

to no mês. 

g - percentual de pacientes que abandonaram o tra 

tamento no mês, obtido pela divisão do 
... 

numero 

de abandonos (d) pelo total de pacientes que 

deveriam comparecer no respectivo mês (o), muI 

.tiplicado por 100. 
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E - percentual de pacientes que permaneceram no 

tratamento no m~s, obtido pela subtraçio de 

100 do valor encontrado em q. 

P - percentual de perman~ncia dos pacientes em 

tratamento,obtido· pela multiplicação do valor 

de E pelo percentual de perman~ncia no tra 

tamento do m~s anterior CP), dividido por 100. 

TÁBUA DE PERMAN~NCIA NO TRATAMENTO CEM PERCENTUAL)· NO 

PRIMEIRO ESQUEMA 

M o d q p P 

1 9 203 20 9,9 90,l 90, l 

29 183 9 4,9 95, l 85, 7 

39 174 9 5,2 94,8 9l,2 

4 9 165 6 3,6 96,4 78,3 

59 159 3 l,9 98, l 76,8 

6 9 156 13 8,3 9l, 7 70,4 

12 9 143 18 l2,6 87,4 6l,5 

13 9 125 5 4, O 96, O 59, O 

14 9 120 3 2,5 97,5 57,5 

15 9 117 4 3,4 96,6 55,5 

.24 9 113 12 lO,6 89,4 49,6 
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b)- TÁBUA DE PERMANÊNCIA NO TRATAMENTO (EM PERCENTUAL) NO 

SEGUNDO ESQUEMA 

M o d q P P 

1 9 327 19 .5~ 8 94~ 2 94~ 2 

29 308 13 4~ 2 95~ 8 90 ~ 2 

39 29S 18 6 ~ Z 9;)~ 9 84~ ? 

49 277 7 2~ 5 9? ~ 5 8 2~ 6 

S9 270 8 2,9 9?, Z 80,2 

6 9 262 16 6, Z 9 3~ 9 ? 5,3 

12 9 246 23 9, ;) 90, ? 68~ ;) 

13 9 223 S 2, 2 9?,8 66,8 

14 9 218 8 3, ? 96,3 64, ;) 

lS 9 210 9 4, 3 95, ? 6 Z, 5 

24 9 201 2S Z2,4 8?,6 53,9 
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c)-TÃBUA DE PERMANENCIA NO TRATAMENTO (EM PERCENTUAL) NO 

TERCEIRO ESQUEMA 

M o d q p P 

1 9 319 13 4 ~ l 95~ 9 95,9 

29 306 8 2~ 6 9 7 ~ 4 93~ 4 . 

39 298 12 4, O 96, O 89, 7 

6 9 286 9 3, l 96,9 86,9 

79 277 6 2,2 97, 8 85, O 

89 271 11 4, l 95,9 8l,5 

9 9 260 11 4 ~ 2 95,8 78, l 

12 9 249 18 7,2 92,8 72,4 

d)-TÃBUA DE PERMANENCIA NO TRATAMENTO (EM PERCENTUAL) NO 

QUARTO ESQUEMA . 

M o d q p P 

1 9 829 53 6,4 93,6 93,6 

29 776 29 3, 7 96,3 90,l 

39 747 43 5~ 8 94, 2 84,9 

69 704 47 6,7 93,3 79,2 

79 657 31 4, 7 95,3 75, 5 

89 626 26 4,2 95,8 72,3 

9 9 600 23 3, 8 96,2 69,6 

12 9 577 13 2,2 97,8 68, l 
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