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RESUMO
Em Portugal não está estabelecida qual a importância da identificação dos contactos
que são esquecidos pelos doentes com tuberculose. Há poucos estudos conhecidos
que tenham examinado adequadamente os motivos que influenciam os doentes com
tuberculose a identificar apenas alguns ou mesmo nenhum contacto.
O presente estudo analisou os determinantes dos doentes com tuberculose pulmonar
que impedem a identificação dos contactos, bem como, os determinantes dos
contactos que impedem a identificação dos mesmos pelos doentes.
Foram categorizados dois grupos: os casos (não identificaram todos os contactos /
identificaram todos os contactos), e os seus contactos (identificados pela unidade de
saúde pública / identificados pelos doentes). Estudou-se separadamente os grupos
para saber a associação entre as principais variáveis do estudo.
Foram analisados 61 casos de tuberculose pulmonar, sendo que, 20 (32,8%) casos
não foram capazes de identificar todos os seus contactos e 41 (67,2%) casos foram
capazes de identificar todos os seus contactos. Foram identificados 646 contactos,
sendo que, 154 (23,8%) foram identificados pela unidade de saúde pública e 492
(76,2%) contactos foram identificados pelos doentes. Foram detectados 15 (14,7%)
contactos infectados que não foram identificados pelos doentes durante a entrevista.
Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os casos que não
identificaram todos os contactos comparados com os casos que identificaram todos os
seus contactos. A análise multivariada indicou duas variáveis relevantes para que os
contactos não sejam identificados: situação profissional OR ajustado 4,82 (1,71; 13,54)
e tipo de contacto OR ajustado 0,22 (0,10; 0,47).
Em nossa população, os doentes com tuberculose pulmonar não identificaram um
número considerável de contactos que trabalham e não são membros das famílias dos
doentes, nem conviventes.
Palavras-Chave: tuberculose, identificação de contactos, rastreio, investigação de
contactos.
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ABSTRACT
In Portugal is not established which the importance of identification of contacts that are
forgotten by patients with tuberculosis. There are few known studies that have
examined properly the reasons influencing patients with tuberculosis to identify only a
few or even no contact.
This study analyzed the determinants of patients with pulmonary tuberculosis that
prevent the identification of contacts, as well as, the determinants of contacts that
prevent the identification of same by patients.
Were categorized two groups: those cases (not identified all the contacts / identified all
the contacts), and your contacts (identified by public health unit / identified by patients).
Studied separately the groups to learn the association between the main variables of
study.
Were analyzed 61 cases of pulmonary tuberculosis, and 20 (32.8%) cases were not
able to identify all your contacts and 41 (67.2%) cases were able to identify all your
contacts. Were identified 646 contacts, being that, 154 (23.8%) was identified by public
health unit and 492 (76.2%) contacts were identified by patients. Were detected 15
(14.7%) infected contacts that were not identified by patients during the interview.
There are no statistically significant differences between the cases that did not identify
all contacts compared to the cases that have identified all of your contacts. The
multivariate analysis indicated two relevant variables so that the contacts are not
identified: professional situation OR adjusted 4.82 (1.71; 13.54) and type of contact OR
adjusted 0.22 (0.10; 0.47).
In our population, patients with pulmonary tuberculosis did not identify a considerable
number of contacts that work, are not members of the families of patients and not
cohabitant.
Keywords: tuberculosis, contact identification, tracing, investigation of contacts.
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1. INTRODUÇÃO
Apesar do aumento no nível de consciência e da melhoria dos meios de diagnóstico, a
Tuberculose ainda é uma das principais causas de doença e morte em todo o mundo,
continuando a ser um importante problema de saúde pública. Esta doença representa uma
das maiores taxas de mortalidade entre os adultos, tem grandes repercussões
socioeconómicas porque acomete predominantemente a população produtiva. No ano de
2009 morreram aproximadamente 1,7 milhões de pessoas, em 2010 o número de casos
incidentes foi de 8,8 milhões e o número de mortes por tuberculose foi de 1,45 milhões em
todo mundo1,2,3.
A transmissão da tuberculose começa quando os indivíduos doentes que estão no estado
infeccioso tossem, espirram ou expectoram, libertando o agente etiológico Mycobacterium
tuberculosis para o ambiente. Todos os contactos expostos têm risco, perante a exposição,
de ficarem infectados4,5. Vários estudos concordam que as melhores condições para a
transmissão da tuberculose são nos ambientes familiares, locais de trabalho, escolas e
locais de cultos, onde há maior convivência. Quanto maior for o contacto com o doente,
maior será o risco da transmissão da doença6,7,8.
A investigação de contactos é uma das melhores estratégias de saúde pública para diminuir
o risco da transmissão da tuberculose, uma prática comum nos países desenvolvidos 9,10. É
o processo de identificar, examinar, avaliar e tratar todas as pessoas que estão em risco de
infecção, devido à exposição recente a um caso diagnosticado ou suspeito de tuberculose
pulmonar, laríngea ou pleural. A investigação de contacto é uma actividade fundamental
para localização das pessoas com tuberculose infecção latente e principalmente com
tuberculose activa, pois quando um contacto é identificado e permite iniciar o tratamento, é
interrompida a cadeia de transmissão da doença11,12,13.
Um dos principais componentes no processo da investigação de contactos é a entrevista
aos doentes com tuberculose. Durante a entrevista, os doentes são solicitados a descrever
as suas actividades familiares, sociais e profissionais, identificando os contactos de maior
risco. Para isso descrevem a frequência, duração e proximidade dos contactos
potencialmente expostos. A entrevista também tem o potencial de exercer uma influência
crítica sobre os resultados de uma investigação de contactos. Ou seja, menos contactos são
identificados e avaliados quando a qualidade da entrevista é influenciada pelas habilidades
do entrevistador, ou quando há indisposição do doente para partilhar as informações13,14.
Entretanto, é desconhecido o número exacto de contactos que devem ser identificados
durante uma entrevista, a literatura indica uma grande variação15. Além disso, é limitado o
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número de estudos conhecidos que tenham examinado adequadamente os contactos que
são identificados por causa da qualidade da entrevista.
A investigação de contactos ainda traz significativas implicações de recursos. Um estudo16
recente realizado no Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia analisou os
custos directos das diferentes estratégias de rastreio de contactos, concluíram que o custo
total de detecção e tratamento da tuberculose infecção latente foi de 63,4 Euros, e o custo
total para o diagnóstico e tratamento de tuberculose activa foi de 266 Euros. Outro estudo17
comparou custo e eficácia dos programas de rastreio de contactos que são realizados na
população de estrangeiros residentes no Canadá, conclui que apenas dois programas de
rastreio de contactos para imigrantes apresentaram uma considerável economia para os
serviços de saúde do Canadá. Entretanto, para minimizar as implicações de recursos as
autoridades de saúde pública estabelecem estratégias de rastreio para indivíduos com maior
risco de desenvolver a doença evitando rastreios e custos desnecessários16.
Muitos programas de rastreio de contactos classificam os contactos com maior risco em
grupos prioritários, dependendo do grau de exposição e susceptibilidade da doença. Os
indivíduos com maior risco e que devem ser rastreados são aqueles que podem ter sido
infectados recentemente, como os contactos próximos de pessoas com tuberculose
infecciosa, pessoas que tiveram conversão tuberculínica nos últimos dois anos, pessoas que
imigraram nos últimos cinco anos de países com alta incidência de tuberculose, pessoas
com estadia superior a um mês em áreas com alta incidência de tuberculose e pessoas que
trabalham em locais onde a exposição à tuberculose é frequente. Também devem ser
rastreados todos os indivíduos que apresentam condições clínicas associadas ao maior
risco de progressão de infecção latente para doença infecciosa, como as pessoas infectadas
com VIH, utilizadores de drogas, pessoas com evidência de lesões antigas de tuberculose
não tratada, pessoas com comorbilidades, pessoas a receber medicação imunossupressora
e pessoas que vão iniciar terapêutica anti - TNFα16,18,19,20,21,22,23.
O teste tuberculínico é utilizado pelos programas de rastreio para auxiliar na detecção de
indivíduos infectados. Consiste na injecção intra-dérmica duma pequeníssima quantidade de
proteínas purificadas derivadas dos bacilos de tuberculose. A prova tuberculínica é apenas
um teste que é mais útil quando usado selectivamente, portanto não é utilizado
isoladamente como diagnóstico na doença tuberculosa. Juntamente com a prova
tuberculínica,

o

doseamento

do

interferão

gama

(IGRAs)

é

utilizado

para

a detecção da tuberculose infecção latente. O IGRA baseia-se no princípio de que as células
T de indivíduos previamente sensibilizados por antigénios do bacilo que libertam interferão
gama quando reestimuladas por antigénios específicos. Esses testes não são utilizados em
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indivíduos com baixo risco de infecção ou progressão para tuberculose activa, exceto para
aqueles que provavelmente poderão estar expostos a um maior risco no futuro, assim, evitase resultados falso-positivos e custos desnecessários. Para a confirmação do diagnóstico
todos os indivíduos com teste positivo são avaliados radiologicamente e observados por um
médico.24,25,26.
Em Portugal, conforme as recomendações da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, o
rastreio de contactos faz-se perante o diagnóstico de tuberculose activa.

Todos os

indivíduos suspeitos ou com diagnóstico confirmado são referenciados a um Centro de
Diagnóstico Pneumológico. Efectua o rastreio a todas as populações de risco. Para
avaliação dos doentes é colhida a história clínica, focando os factores de risco para
tuberculose, e à realização de exames complementares para o diagnóstico da tuberculose
infecção latente ou tuberculose activa27.
Em 2010, foram diagnosticados 2559 casos de tuberculose em Portugal, a incidência foi de
2372 casos, ou seja, 22,3/10-5 por habitante. Isto representou uma redução de 11%
relativamente à taxa de incidência definitiva em 2009, dando continuidade à evolução para
uma diminuição consistente desde 2002, mas ainda estão aquém dos 20/10-5 por habitante,
que lhe concederia a categoria de país de baixa incidência. A situação da doença em
Portugal ainda é preocupante, porque apesar do decréscimo nos últimos anos, a sua
redução tem sido lenta quando comparada com outros países da Europa e do resto do
mundo28.
O Concelho de Vila Nova de Gaia (população 302.092 pessoas)29 tem uma incidência de
tuberculose superior à incidência nacional de 30,8/10-5 por habitante16. Em 2004 a estratégia
de rastreio foi mudada. Anteriormente os indivíduos com diagnóstico confirmado de
tuberculose infecciosa eram entrevistados e solicitados a relatar os nomes de contactos em
diferentes campos das actividades diárias, ou seja, no domicílio, local de trabalho e
contactos sociais, somente esses eram rastreados. Entretanto, a partir de Janeiro de 2004,
a Unidade de Saúde Pública passou a realizar rotineiramente visitas aos domicílios e aos
locais de trabalho identificando os contactos que alguns doentes não conseguiam identificar
durante as entrevistas. Esta mudança de estratégia identificou outros contactos que
estavam em risco e evitou futuros casos de tuberculose30.
Outros estudos também descobriram que as visitas aos locais de trabalho, bem como, em
locais frequentados para a recreação e lazer, melhora a probabilidade de detectar suspeitas
ligações epidemiológicas entre os doentes com tuberculose. Em conformidade com estes
estudos as directrizes para a investigação de contacto da National Tuberculosis Controllers
Association e Centers for Disease Control and Prevention - CDC afirmam que durante o
5
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rastreio de contactos mesmo se os procedimentos padrão são seguidos, contactos
adicionais podem sempre ser encontrados11, 31.
Há poucos estudos conhecidos que tenham examinado adequadamente os motivos que
influenciam os doentes com tuberculose a identificar apenas alguns ou mesmo nenhum
contacto. Alguns estudos explicam que o número de contactos de um doente pode ser muito
grande, por isso, durante uma investigação de contacto podem surgir várias limitações.
Outros estudos concluíram que algumas destas limitações são porque os doentes têm a
incapacidade de lembrar, resistência, receio de estigma ou preconceito, estão menos
dispostos para identificar lugares e pessoas que estiveram em contacto ou quando o
resultado da entrevista é prejudicado pelas habilidades do entrevistador. Entretanto, vários
estudos concordam que muitos contactos não são identificados e grupos consideráveis de
contactos

infectados

podem

permanecer

desconhecidos

pelos

serviços

de

saúde11,13,25,32,33,34.
Em Portugal não está estabelecida qual a importância da identificação dos contactos que
são esquecidos pelos doentes com tuberculose. Até agora, apenas um número limitado de
estudos analisou os determinantes associados com a identificação dos contactos. Este
estudo analisou variáveis socioeconómicas, de saúde e factores risco para se possível
identificar associações que possam prejudicar a identificação de contactos. Portanto,
acreditando que o rastreio de contactos tem desempenhado um papel fundamental na
epidemiologia da tuberculose, a finalidade do presente estudo foi analisar os determinantes
dos doentes com tuberculose pulmonar que impedem a identificação dos contactos, bem
como, analisar os determinantes dos contactos que impedem a identificação dos mesmos
pelos doentes, durante o período entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 2010, no
Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia.
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2. OBJECTIVOS


Analisar os determinantes dos doentes com tuberculose pulmonar que impedem a
identificação dos contactos.



Analisar os determinantes dos contactos que impedem a identificação dos mesmos
pelos doentes com tuberculose pulmonar.
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3. PARTICIPANTES E MÉTODOS
3.1. DESENHO DO ESTUDO
Estudo Transversal.
3.2. PARTICIPANTES
Foram incluídos no estudo todos os casos de tuberculose pulmonar diagnosticados e
tratados no Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia, durante o período
entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 2010. Também foram incluídos todos os
contactos identificados pelos casos e pela unidade de saúde pública do Concelho de Vila
Nova de Gaia.

FIGURA 1 – TOTAL DE CASOS COM TUBERCULOSE 1
TUBERCULOSE PULMONAR
N= 61 (100%) CASOS

NÃO IDENTIFICARAM
TODOS OS CONTACTOS

IDENTIFICARAM
TODOS OS CONTACTOS

N= 20 (32,8%) CASOS

N= 41 (67,2%) CASOS

FIGURA 2 – TOTAL DE CONTACTOS IDENTIFICADOS 1

CONTACTOS
N= 646 (100%)

IDENTIFICADOS PELA USP

IDENTIFICADOS PELOS
DOENTES

N= 154 (23,8%)
N= 492 (76,2%)

PARTICIPARAM NO
RASTREIO

NÃO PARTICIPARAM
NO RASTREIO

PARTICIPARAM NO
RASTREIO

NÃO PARTICIPARAM
NO RASTREIO

N= 102 (66,2%)

N= 52 (33,8%)

N= 328 (66,7%)

N= 164 (33,3%)
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3.3. METODOLOGIA
Realizou-se um estudo transversal que englobou todos os casos de tuberculose pulmonar
diagnosticados no Concelho de Vila Nova de Gaia e que efectuaram tratamento no Centro
de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia durante o ano de 2010. A recolha de
dados processou-se manualmente tendo como fonte de informação os processos clínicos,
nomeadamente o Formulário 1 e o Formulário 2 do Registo de Caso de Tuberculose, do
Programa Nacional de Tuberculose, da Direcção Geral de Saúde (Anexo 1 e 2). A
informação foi recolhida retrospectivamente durante o período entre 1 de Janeiro de 2010 e
31 de Dezembro de 2010, segundo o critério adoptado para a definição de caso de
tuberculose pulmonar.
Da informação disponível nos processos clínicos foram seleccionadas para este estudo as
seguintes variáveis: sexo, idade, estado vital, país de origem, local de residência, situação
profissional, sintomatologias, patologias associadas, factores de risco, infecção por VIH,
dependência de álcool, dependência de drogas, história passada de tuberculose, contactos,
tipo de contacto, tempo de contacto, participação no rastreio e o resultado do rastreio dos
contactos. Esta informação foi recolhida para todos os casos em estudo e para os seus
respectivos contactos.
No Concelho de Vila Nova de Gaia a estratégia de rastreio de contactos foi modificada,
anteriormente os indivíduos quando diagnosticados com tuberculose infecciosa eram
entrevistados, identificavam os contactos, e somente esses eram rastreados. Entretanto, a
partir do ano de 2004, a unidade de saúde pública passou a realizar rotineiramente visitas
nos domicílios e nos locais de trabalho identificando os contactos que alguns doentes não
conseguiam identificar durante as entrevistas.
Devido a esta mudança de estratégia, para este estudo, foram categorizados dois grupos:
os casos (não identificaram todos os contactos / identificaram todos os contactos), e os seus
contactos (identificados pela unidade de saúde pública / identificados pelos doentes).
Estudou-se separadamente os casos para saber a associação entre as principais variáveis
do estudo. Posteriormente, analisou-se separadamente os contactos para saber a
associação entre a identificação dos contactos e as principais variáveis, bem como, a
relação entre os contactos e a participação no rastreio.
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3.4. DEFINIÇÕES


Caso de tuberculose pulmonar: Um doente com tuberculose pulmonar diagnosticado
com base na cultura da expectoração ou lavado brônquico para a identificação do
Mycobacterium tuberculosis, ou critérios clínicos e radiológicos11.



Tuberculose Infecção Latente: indivíduos assintomáticos, com radiografia de tórax
normal e teste tuberculínico positivo (maior que 5 milímetros em pessoas
imunocomprometidos e maior que 10 milímetros em pessoas imunocompetentes) ou
IGRA positivo11.



Contacto: O indivíduo com história de exposição ao doente durante o período de
infecciosidade11.



Contactos Frequentes: São os indivíduos que estiveram por mais de 8 horas diárias ou
que tinham mais de 40 horas de contacto com o doente durante o período de
infecciosidade11.



Contactos Esporádicos: São os indivíduos que não estiveram por mais de 8 horas diárias
ou que não tinham mais de 40 horas de contacto com o doente durante o período de
infecciosidade11.



Rastreio Positivo: Resultado para os contactos que foram diagnosticados com
tuberculose infecção latente ou tuberculose pulmonar.



Rastreio Negativo: Resultado para os contactos que não foram diagnosticados com
tuberculose infecção latente ou tuberculose pulmonar.
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3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Na análise descritiva dos dados recorreu-se a medidas de tendência central, medidas de
dispersão, ou proporções, conforme aplicável. Verificou-se a normalidade das variáveis
contínuas através do teste de Shapiro-Wilks. Na análise inferencial para comparação de
médias foi usado o teste t quando as variáveis em estudo apresentavam uma distribuição
normal, caso contrário, usou-se o teste de Mann-Whitney.
Para a avaliação dos determinantes dos doentes que levaram a não identificação de todos
os seus contactos, foi efectuada uma análise de regressão logística. Para estimar a
magnitude da associação entre as variáveis em estudo e não identificação de todos os
contactos pelos doentes calcularam-se odds ratio (OR) e os respectivos intervalos de
confiança a 95% (IC 95%).
Analogamente, para a avaliação dos determinantes dos contactos associados à sua não
identificação pelo doente, foi também efectuada uma análise de regressão logística,
apresentando-se os OR e os respectivos IC 95%.
Posteriormente, efectuou-se uma análise multivariada na qual foram consideradas todas as
variáveis que apresentaram um valor de prova igual ou inferior a 0,10 na análise univariada.
Para esses modelos apresentam-se os valores de OR ajustados e o respectivo IC 95%, para
controlar o efeito de possíveis factores de confundimento.
Para todas as análises foi considerado um nível de significância de 0,05 e foram efectuadas
usando o programa SPSS (versão 19.0).
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4. RESULTADOS
4.1 CASOS
No período a que se reporta o estudo, foram notificados 61 casos de tuberculose pulmonar,
sendo que, 20 (32,8%) casos não foram capazes de identificar todos os seus contactos
durante consulta médica no Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia.
Dos 20 casos que não identificaram todos os contactos, 16 (80%) eram homens, com uma
média de idade 35,15 anos (desvio padrão 13,22); 14 (73,7%) estavam empregados; 16
(80%) sintomáticos; 7 (35%) tinham patologias associadas; 4 (20%) dependentes de drogas;
apenas 1 (5%) infectado pelo VIH e 1 (5%) com antecedentes de tuberculose; todos eram
de nacionalidade portuguesa (Tabela 1).
Dos 41 (67,2%) casos que foram capazes de identificar todos os seus contactos, 28 (68,3%)
eram homens, com uma média de idade 42,88 anos (desvio padrão 17,02); 25 (64,1%)
estavam empregados; 37 (90,2%) sintomáticos; 10 (24,4%) tinham patologias associadas; 7
(17,1%) dependentes de drogas; somente 2 (4,9%) infectados pelo VIH e 3 (7,3%) com
antecedentes de tuberculose; 4 (9,8%) eram imigrantes (3 Brasileiros e 1 Françês),
conforme Tabela 1.
Não existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias de idades dos casos
(não identificaram todos os contactos: 35,15; identificaram todos os contactos: 42,88). Para
o efeito, aplicou-se o teste paramétrico t-student, tendo-se aceito a hipótese da igualdade
das médias com 95% de confiança (t=1,782; p= 0,08).
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TABELA 1 - DETERMINANTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS PELOS DOENTES.
Não identificaram todos
os contactos

Variáveis

Sexo

Situação Profissional

Sintomatologia

Patologias Associadas

VIH

Dependência de Drogas

Tuberculose Anterior

Identificaram todos
os contactos

1

OR
(Bruto)

n

(%)

n

(%)

Masculino

16

80

28

68,3

1

Feminino

4

20

13

31,7

0,54

Desempregado

5

26,3

14

35,9

1

Empregado

14

73,7

25

64,1

1,57

Assintomático

4

20

4

9,8

1

Sintomático

16

80

37

90,2

0,43

Não

13

65

31

75,6

1

Sim

7

35

10

24,4

1,67

Negativo

19

95

39

95,1

1

Positivo

1

5

2

4,9

1,03

Não

16

80

34

82,9

1

Sim

4

20

7

17,1

1,21

Não

19

95

38

92,7

1

Sim

1

5

3

7,3

0,67

IC
95%

(0,15; 1,93)

(0,47; 5,27)

(0,10; 1,95)

(0,52; 5,34)

(0,09; 12,04)

(0,31; 4,75)

(0,65; 6,85)

Na Tabela 1 possíveis associações das principais variáveis que puderam apresentar factores determinantes que
impediram os doentes identificarem os seus contactos.

Após a análise univariada das associações, a Tabela 1 mostra em relação ao sexo, que não
se encontrou associação significativa nos homens quando comparado com as mulheres
para identificar contactos OR 0,54 (0,15; 1,93). Na situação profissional não ocorreu
associação estatisticamente significativa nos desempregados quando comparado com os
empregados OR 1,57 (0,47; 5,27).
Na sintomatologia não existe associação significativa entre os casos sintomáticos quando
comparado com os assintomáticos OR 0,43 (0,10; 1,95). Nas patologias associadas não
houve associação estatisticamente significativa entre os casos que tinham patologias
quando comparados com os que não tinham patologias OR 1,67 (0,52; 5,34).
Não se encontrou associação significativa entre os casos que estavam infectados pelo VIH
quando comparados com os casos que não estavam infectados pelo VIH OR 1,03 (0,09;
12,04). Não existe associação estatisticamente significativa entre os dependentes de drogas
quando comparados com não dependentes de drogas OR 1,21 (0,31; 4,75). Não há
associação significativa entre os que tiveram tuberculose anteriormente quando comparado
com os que não tiveram tuberculose anteriormente OR 0,67 (0,65; 6,85), conforme Tabela 1.
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4.2 CONTACTOS
No período a que se reporta o estudo, foram identificados 646 contactos, sendo que, 430
(66,6%) participaram no rastreio de contactos no Centro de Diagnóstico Pneumológico de
Vila Nova de Gaia. Dos 646 contactos identificados, 154 (23,8%) foram identificados pela
unidade de saúde pública, com uma média de idade 40,67 anos (desvio padrão 20,42), dos
quais, 78 (50,6%) homens e 102 (66,2%) participaram no rastreio.
Dos 154 contactos que foram identificados pela unidade de saúde pública verificou-se que
61 (39,6%) eram contactos familiares ou conviventes; 24 (23,5%) eram contactos
frequentes; 61 (85,9%) estavam empregados; apenas 8 (7,8%) eram imigrantes (4
Brasileiros, 2 Angolanos, e 2 Françeses).
Entre os 102 contactos identificados pela unidade de saúde pública que participaram no
rastreio observou-se que 32 (31,4%) tinham patologias associadas; 18 (17,6%) sintomáticos;
18 (17,6%) dependentes de drogas; 4 (3,9%) com antecedentes de tuberculose; 15 (14,7%)
apresentaram rastreio positivo, dos quais, 10 (9,8%) com tuberculose infecção latente e 5
(4,9%) com tuberculose pulmonar (Tabela 2).
Foram identificados pelos doentes 492 (76,2%) contactos, com uma média de idade 33,25
anos (desvio padrão 17,23); 245 (49,8%) homens; 380 (80%) eram contactos familiares ou
conviventes; 135 (41,3%) eram contactos frequentes; 173 (93,5%) estavam empregados e
23 (7%) eram imigrantes (10 Brasileiros, 1 Guineense, 5 Angolanos, 1 Alemão, 1
Moçambicano, 3 Françeses e 2 Venezuelanos); 328 (66,7%) participaram no rastreio.
Entre os 328 contactos identificados pelos doentes que participaram no rastreio observou-se
que 90 (27,4%) tinham patologias associadas; 42 (12,8%) sintomáticos; 70 (21,3%)
dependentes de drogas; 11 (3,4%) com antecedentes de tuberculose, apenas 2 (0,6%)
estavam infectados pelo VIH e 68 (20,7%) apresentaram rastreio positivo, dos quais, 61
(18,6%) com tuberculose infecção latente e 7 (2,1%) com tuberculose pulmonar (Tabela 2).
Existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias de idades dos contactos
(identificados pela unidade de saúde pública: 40,67 e identificados pelos doentes: 33,25).
Para o efeito, aplicou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney, tendo-se rejeitado a
hipótese da igualdade das médias com 95% de confiança (z=-3,314; p= 0,001).

17

TUBERCULOSE: QUEM SÃO OS DOENTES QUE NÃO IDENTIFICAM OS SEUS CONTACTOS?

TABELA 2 – DETERMINANTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS PELA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA E PELOS DOENTES. 2
Unidade de Saúde
Pública

Variáveis

Identificados
pelos Doentes

OR
(Bruto)

n

(%)

N

(%)

Masculino

78

50,6

245

49,8

1

Feminino

76

49,4

247

50,2

1,04

Tipo de
Contacto

Familiar ou Convivente

61

39,6

380

80

1

Outros

93

60,4

95

20

0,16

Tempo de
Contacto

Frequente

24

23,5

135

41,3

1

Esporádico

78

76,5

192

58,7

0,44

Desempregado

10

14,1

12

6,5

1

Empregado

61

85,9

173

93,5

2,36

Assintomático

84

82,4

286

87,2

1

Sintomático

18

17,6

42

12,8

0,69

Patologias
Associadas

Não

70

68,6

238

72,6

1

Sim

32

31,4

90

27,4

0,83

Dependência
de Drogas

Não

84

82,4

258

78,7

1

Sim

18

17,6

70

21,3

1,27

Não

94

92,2

307

93

1

Sim

8

7,8

23

7

0,88

Tuberculose
Anterior

Não

98

96,1

317

96,6

1

Sim

4

3,9

11

3,4

0,85

Resultado do
Rastreio

Negativo

87

85,3

260

79,3

1

Positivo

15

14,7

68

20,7

1,52

Sexo

Situação
Profissional
Sintomatologia

Imigrante

IC
95%

OR
(Ajustado)

IC
95%

(0,72; 1,49)

-----

-----

(0,11; 0,24)

0,22

1
(0,10; 0,47)

1
(0,26; 0,73)

0,69

(0,29; 1,62)

(0,97; 5,75)

4,82

(1,71; 13,54)

(0,38; 1,25)

-----

-----

(0,51; 1,34)

-----

-----

(0,71; 2,25)

-----

-----

(0,38; 2,03)

-----

-----

(0,27; 2,73)

-----

-----

(0,83; 2,79)

-----

-----

1

Na Tabela 2 pretendeu-se avaliar possíveis associações para as principais variáveis que poderiam apresentar
factores determinantes entre os contactos que os impedem de ser identificados pelos doentes.

Após a análise univariada das associações, a Tabela 2 mostra em relação ao sexo, que não
se encontrou associação estatisticamente significativa nos homens quando comparado com
as mulheres OR 1,04 (0,72; 1,49). Quanto à nacionalidade, não houve associação
significativa entre os contactos de nacionalidade portuguesa quando comparado com os
imigrantes OR 0,88 (0,38; 2,03). Na situação profissional não ocorreu associação
estatisticamente significativa entre os desempregados quando comparado com os
empregados OR 2,36 (0,97; 5,75).
Na sintomatologia não existe associação significativa entre os contactos sintomáticos
quando comparado com os assintomáticos OR 0,69 (0,38; 1,25). Nas patologias associadas
não há associação estatisticamente significativa entre os contactos que tinham patologias
quando comparados com os que não tinham patologias OR 0,83 (0,51; 1,34).
Não ocorreu associação significativa entre os dependentes de drogas quando comparado
com não dependentes de drogas OR 1,27 (0,71; 2,25). Não existe associação
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estatisticamente significativa entre os que tiveram tuberculose anteriormente quando
comparado com os que não tiveram tuberculose anteriormente OR 0,85 (0,27; 2,73).
Da análise univariada do tipo de contacto e tempo de contacto verificou-se que existe
associação estatisticamente significativa entre os contactos familiares / conviventes quando
comparado com outros tipos de contacto OR 0,16 (0,11; 0,24), seguido dos contactos
frequentes quando comparado com os contactos esporádicos OR 0,44 (0,26; 0,73).
No resultado do rastreio não houve associação estatisticamente significativa entre os
contactos que apresentaram rastreio positivo quando comparado com o rastreio negativo
OR 1,52 (0,83; 2,79).
Após a análise multivariada apenas a situação profissional com OR ajustado 4,82 (1,71;
13,54) e o tipo de contacto com OR ajustado 0,22 (0,10; 0,47) apresentaram
estatisticamente significativos. O tempo de contacto com OR ajustado 0,69 (0,29; 1,62) não
permaneceu estatisticamente significativo. As demais associações foram mantidas, o que
sugere uma estreita relação entre a situação profissional e o tipo de contacto. Os contactos
que estavam empregados tiveram neste estudo a hipótese de quase cinco vezes maior de
não

serem

identificados

pelos

doentes

quando

comparados

com

os

contactos

desempregados. Os outros tipos de contactos tiveram a hipótese 78% menor de serem
identificados pelos doentes quando comparados com os contactos familiares / conviventes
(Tabela 2).
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4.3 RASTREIO DE CONTACTOS
Dos 430 (66,6%) contactos que participaram no rastreio a média de idade foi de 34,41 anos
(desvio padrão 18,53); 233 (54,2%) mulheres; 102 (23,7%) identificados pela unidade de
saúde pública e 291 (67,7%) eram contactos familiares ou conviventes (Tabela 3).
TABELA 3 – DETERMINANTES PARA A PARTICIPAÇÃO NO RASTREIO DE CONTACTOS. 3
Não participaram

Sexo
Identificação
Contactos
Tipo de Contacto

Participaram

n

(%)

n

(%)

OR
(Bruto)

Masculino

126

58,3

197

45,8

1

Feminino

90

41,7

233

54,2

1,66

USP

52

24,1

102

23,7

1

Doentes

164

75,9

328

76,3

1,02

Familiar ou Convivente

150

75,4

291

67,7

1

Outros

49

24,6

139

32,3

1,46

Variáveis

IC
95%
(1,19; 2,30)

(0,70; 1,50)

(0,99; 2,14)

Na Tabela 3 analise das possíveis associações para avaliar determinantes para a participação no Rastreio de
Contactos.

Desta análise univariada, os homens tiveram a hipótese, aproximadamente, uma vez e meia
maior para não participar no rastreio de contactos quando comparados com as mulheres OR
1,66 (1,19; 2,30). Na participação do rastreio não existe associação estatisticamente
significativa entre contactos identificados pela unidade de saúde pública quando comparado
com os identificados pelos doentes OR 1,02 (0,70; 1,50), seguido dos contactos familiares /
conviventes quando comparado com outros tipos de contacto OR 1,46 (0,99; 2,14),
conforme Tabela 3.
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5. DISCUSSÃO
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5. DISCUSSÃO
Em 2010 foram diagnosticado em Portugal 2559 casos de tuberculose e a incidência foi de
2372 casos, ou seja, 22,3 por 100.000 habitantes28. No Concelho de Vila Nova de Gaia a
população é de aproximadamente 302.092 pessoas29, a incidência de tuberculose é de
cerca de 30,8 por 100.000 habitantes16. A situação da doença em Portugal é preocupante,
porque apesar do decréscimo nos últimos anos, a sua redução tem sido lenta quando
comparada com outros países da Europa e do resto do mundo28.
O objectivo da identificação dos contactos é a detecção precoce de outros casos de
tuberculose activa e tuberculose infecção latente, evitando a futura transmissão da doença e
contribuir para a eliminação da tuberculose16. Entretanto, nem todos os contactos são
identificados durante as entrevistas realizadas aos doentes com tuberculose pulmonar. Um
estudo realizado por Chin D.P et al revelou que 53% dos indivíduos desenvolveram
tuberculose porque não foram identificados como contactos de um doente com tuberculose
pulmonar34. O número de contactos de um doente com tuberculose pode ser demasiado
grande, tornando-se necessário estabelecer prioridades para que o doente não se esqueça
de alguns contactos35.
Outro estudo conduzido por R. Shrestha-Kuwahara, et al analisou os factores associados
com a identificação dos contactos e concluiu que os doentes que não identificaram todos os
contactos não o fizeram por falta de cooperação, pelo contrário, a maioria dos doentes
relatou que querem cooperar e parar a propagação da doença para a sua família e
amigos36. Em contraste com este estudo, um estudo português estudou as implicações
psicossociais e familiares da doença na pessoa com tuberculose e concluiu que o estigma e
o preconceito associado à tuberculose levam os indivíduos afectados, a ocultarem da
sociedade a sua doença, com medo de serem marginalizados e segregados socialmente32.
Neste estudo, analisaram-se separadamente os doentes com tuberculose pulmonar e seus
contactos para saber as associações existentes relacionados à identificação dos contactos.
O conhecimento das características da identificação dos contactos ajudará a identificar os
contactos vulneráveis que são esquecidos pelos doentes e a orientar no futuro, intervenções
de saúde pública que podem eliminar mais fontes de infecção e promover um melhor
controlo da doença.
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5.1 CASOS
Uma avaliação nos Estados Unidos em 2003 descobriu que quase 33% dos casos de
tuberculose não tinham contactos identificados. Inevitavelmente alguns doentes com
tuberculose não identificam todos os seus contactos37. Reichler MR et al estudaram a
avaliação de investigações realizadas para detectar e prevenir a transmissão da
tuberculose, concluíram que 13% dos casos com tuberculose não identificaram contactos9.
V.K. Dhingra et al estudou tendência da tuberculose entre os contactos domiciliares dos
casos com tuberculose infecciosa e verificou-se que 14% dos casos não foram capazes de
identificar todos os contactos38. Neste estudo os doentes têm tido menos sucesso para
identificar contactos, 32,8% dos casos não foram capazes de identificar todos os seus
contactos. Em 2007, um estudo português concluiu que alguns doentes com tuberculose
têm a incapacidade de lembrar, resistência, receio de estigma e preconceito ou estão menos
dispostos para identificar lugares e pessoas que estiveram em contacto32. Por este motivo
nem todos os contactos são identificados pelos doentes, e grupos consideráveis de
contactos infectados podem permanecer desconhecidos pelos serviços de saúde.
Em Portugal a relação masculino / feminino é semelhante à da maioria dos países da União
Europeia, tendo diminuído para 1,9 / 1 evidenciando-se maior tendência decrescente entre
os homens do que nas mulheres28. Nos Estados Unidos estudaram os resultados da
investigação de contacto dos casos com tuberculose infecciosa, concluiu-se que menos
contactos foram identificados por pessoas do sexo masculino39. Em outro estudo, R.
Shrestha-Kuwahara, et al analisou os factores associados com a identificação dos
contactos, verificou-se que 90% dos casos que identificaram poucos contactos eram do
sexo masculino36. Neste estudo os casos que não identificaram os contactos 80% eram do
sexo masculino. Houve predomínio de homens em ambos os grupos, porém, para identificar
contactos, não se encontrou diferença significativa nos homens quando comparado com as
mulheres OR 0,54 (0,15; 1,93). Em nosso meio, habitualmente, o homem procura os
serviços de saúde mais tardiamente que a mulher, o que poderia supor um maior
desinteresse masculino para identificar os contactos.
Conforme relatório da Direcção Geral da Saúde de 2010, em Portugal a idade mediana dos
doentes com tuberculose situa-se nos 35 - 44 anos, o que traduz ainda um padrão de alto
nível endémico28. Souza, M. B. et al estudaram os casos com tuberculose e os factores
determinantes para resistência às drogas e verificou-se que a idade média dos casos foi de
37,35 anos40. Neste estudo os casos que não identificaram todos os contactos tinham uma
média de idade 35,15 anos e os casos que foram capazes de identificar todos os seus
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contactos tinham uma média de idade 42,88 anos. Porém, não existe uma diferença
estatisticamente significativa entre as médias de idades (p= 0,08).
A investigação de contactos no local de trabalho, onde as pessoas permanecem por cerca
de um terço do dia, pode contribuir muito para o controle da tuberculose e para a redução
dos preconceitos que ainda existem. Uma investigação de contactos conduzida em uma
fábrica no Brasil investigou 74 funcionários que mantiveram contacto com um trabalhador
com tuberculose pulmonar, concluíram que 2,7% dos contactos desenvolveram a doença41.
No estudo realizado em um centro comercial português durante 2004 e 2005, verificou-se
que entre os cinco indivíduos com tuberculose pulmonar, que trabalhavam dentro do centro
comercial, identificaram 17 contactos que eram colegas de trabalho, destes 12 % estavam
com tuberculose infecção latente42. Neste estudo os casos que não identificaram todos os
contactos 73,7% estavam empregados. Mas na análise univariada, quando os casos que
estão desempregados foram comparados com os empregados não ocorreu associação
estatisticamente significativa OR 1,57 (0,47; 5,27). Entretanto, a tuberculose acomete
predominantemente a população produtiva, por esta razão é muito importante focar as
investigações de contactos nos locais de trabalho1.
Um estudo realizado na França descreveu os padrões de tuberculose pulmonar que foram
submetidos exame radiológico, verificou-se que 67 % dos casos eram sintomáticos43. Em
um estudo conduzido por Trudeau F.B, estudou-se a influência de vários sintomas no
prognóstico da tuberculose pulmonar e observou-se que 53 % dos casos sintomáticos
declararam sentir-se bem e continuavam a frequentar o trabalho44. Outro estudo45 concluiu
que os sintomas podem interferir na vida diária do doente com tuberculose, mesmo assim,
alguns doentes só procuram atendimento médico dois meses depois do início dos sintomas.
Neste estudo, ao observar a identificação dos contactos associada à sintomatologia
verificou-se que os casos que não identificaram todos os contactos 80% eram sintomáticos.
Porém, para identificar contactos, não existiu associação significativa entre os casos
sintomáticos quando comparado com os assintomáticos OR 0,43 (0,10; 1,95).
Menezes, Ana M. B. et al estudaram a incidência e factores de risco para tuberculose e
verificou-se que os doentes com patologias associadas apresentaram um risco três vezes
maior para contrair a tuberculose46. Neste estudo a percentagem de casos com patologias
associadas que não identificaram todos os contactos foi de 35%, sendo superior a outros
estudos na literatura com 10%47 e 15,1%46, respectivamente. Essas diferenças
epidemiológicas podem ser devido a diferentes incidências regionais da tuberculose ou por
uma possível diferença regional na virulência do bacilo. Mesmo assim, para identificar os
contactos, não se encontrou associação estatisticamente significativa entre os casos que
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tinham patologias quando comparados com os que não tinham patologias OR 1,67 (0,52;
5,34).
Em um estudo, R. Shrestha-Kuwahara, et al analisou os factores associados com a
identificação dos contactos e concluíram que alguns doentes com dependência de drogas
relataram uma importante relutância para fornecer nomes, que hesitou principalmente por
medo de que sua privacidade e a de seus contactos seriam invadidas36. Semelhantemente
em 2005, equipe de controlo da tuberculose em Miami nos Estados Unidos investigou
toxicodependentes e verificou-se que os doentes com tuberculose pulmonar estavam
relutantes em revelar os nomes dos contactos48. Entretanto, o concelho de Vila Nova de
Gaia tem parcerias estabelecidas desde 2004 com centros de apoio de usuários de drogas,
abrigos e equipes de ruas responsáveis por cuidar e apoiar os usuários de drogas na
comunidade, para melhorar a detecção de casos de tuberculose entre usuários de drogas e
facilitar o acesso aos serviços de saúde30. Uma das possíveis explicações para encontrar
neste estudo 20% dos casos que não identificaram todos os contactos serem dependentes
de drogas. Todavia, não existiu associação estatisticamente significativa entre os
dependentes de drogas quando comparados com não dependentes de drogas OR 1,21
(0,31; 4,75).
Conforme o Centers for Disease Control and Prevention - CDC, entre os indivíduos com
tuberculose mais de 10% foram co-infectados com VIH nos Estados Unidos em 200949.
Portugal em 2009, o teste VIH nos indivíduos com tuberculose cobriu 87% dos casos de
tuberculose, confirmando-se a prevalência nacional da infecção VIH em 15% dos casos28.
Neste estudo, entre os casos que não identificaram todos os contactos apenas 5% tem VIH,
comparativamente à média nacional a percentagem dos co-infectados é inferior. Em 2000, o
Centers for Disease Control and Prevention - CDC publicou um estudo sobre as
oportunidades perdidas para a prevenção da tuberculose entre os indivíduos com VIH, foi
relatado que um quarto das pessoas sabidamente infectadas pelo VIH não recebeu rastreio
completo para tuberculose, consequentemente menos contactos foram identificados50.
Contudo, os resultados encontrados neste estudo, demonstraram que não há associação
significativa entre os casos que estavam infectados pelo VIH quando comparados com os
casos que não estavam infectados pelo VIH OR 1,03 (0,09; 12,04). Mesmo assim, existe
uma necessidade de uma melhor integração da identificação dos contactos e a infecção por
VIH, conforme a literatura um indivíduo que está com tuberculose infecção latente e com
VIH positivo tem até 800 vezes mais probabilidades de desenvolver a doença do que o
indivíduo que é VIH negativo50. E em Portugal durante o ano de 2010, a tuberculose foi a
principal causa de morte entre os indivíduos com VIH/SIDA, tendo sido responsável por 41%
dos óbitos28.
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A persistência da tuberculose em indivíduos considerados curados, determinando a recidiva
da doença, também é uma questão importante nos dias de hoje51. Neste estudo entre os
casos que não identificaram todos os contactos apenas 5% tinham antecedentes de
tuberculose. Este resultado demonstra que a percentagem não difere de outros
estudos52,53,54. Um estudo conduzido por Picon, P. D. et al, avaliaram os factores de risco
para a recidiva da tuberculose, concluíram que a recidiva da tuberculose foi mais frequente
nos indivíduos que não aderem ao tratamento53. Consequentemente, alguns destes
indivíduos também não identificam os seus contactos. Neste estudo não se encontrou
associação significativa entre os que tiveram tuberculose anteriormente quando comparado
com os que não tiveram tuberculose anteriormente OR 0,67 (0,65; 6,85).
Surpreendentemente os resultados deste estudo mostram que as variáveis analisadas não
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de casos que não
identificaram todos os contactos comparados com o grupo de casos que identificaram todos
os seus contactos, o que sugere uma provável homogeneidade entre os dois grupos.
Entre as recomendações para a melhoria da identificação de contactos, destaca-se o
aperfeiçoamento da habilidade dos entrevistadores. Para uma eficácia na identificação dos
contactos requer entrevistadores experientes, que são culturalmente e linguisticamente
competentes. No entanto, mesmo quando estas condições forem satisfeitas, alguns doentes
podem ser relutantes ou incapazes de partilhar informações sobre seus contactos55.
5.2 CONTACTOS
O rastreio dos contactos é considerado eficaz para identificar indivíduos infectados,
entretanto, um baixo nível educacional, o medo do estigma, a falta de aconselhamento, falta
de vontade do doente para identificar todos os contactos, e falta de motivação dos contactos
para visitar um serviço de saúde contribuem para que alguns contactos não sejam
rastreados30. Outra hipótese explicativa seria a incapacidade do entrevistador. Um estudo
conduzido por Marks S.M. et al avaliou 1080 casos tuberculose pulmonar, verificou-se que
durante a entrevista os entrevistadores não conseguiram identificar contactos para 8% dos
casos39. Outro estudo realizado entre 73 casos de tuberculose associada a uma estirpe de
Mycobacterium tuberculosis revelou que 55% dos indivíduos desenvolveram tuberculose
devido à inadequada entrevista para a identificação de contactos34.
Em Portugal a identificação dos contactos pelos doentes com tuberculose pulmonar começa
na entrevista durante a consulta nos Centros de Diagnóstico Pneumológico, esta entrevista
ao doente é a primeira etapa do processo de investigação de contacto, tem o potencial para
exercer uma influência crítica sobre os resultados da identificação de contacto. Ou seja,
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menos contactos são identificados e avaliados se a qualidade da entrevista durante a
consulta não for eficiente. Um estudo anteriormente realizado no mesmo local deste estudo,
verificou-se que 64% dos contactos não foram identificados pelos doentes30, neste estudo
somente 23,8% dos contactos não foram identificados pelos doentes. Este resultado chama
a atenção porque representa uma grande melhora na qualidade da entrevista durante as
consultas no Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia.
Um estudo conduzido por Reichler M.R. et al, avaliaram as investigações de contactos
realizadas para detectar e prevenir a transmissão da tuberculose, concluíram que o número
de
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varia

consideravelmente de doente para doente, e para estabelecer um número mínimo padrão
de contactos para ser identificado por paciente não seria útil9. Contrariando o estudo acima,
o Centro Controle e Prevenção de Doenças - CDC estima que nove contactos sejam
identificados para cada doente com tuberculose pulmonar, destes, 25% a 30% estão
infectados com tuberculose56. Outro estudo estimou 10,5 contactos para cada doente55.
Neste estudo estimou-se aproximadamente dez contactos identificados para cada doente
com tuberculose pulmonar, destes, 19% estavam infectados com tuberculose.
A idade média dos contactos de casos com tuberculose pulmonar é de aproximadamente 35
anos em conformidade com outros estudos57,58,59. Este estudo mostrou que existe uma
associação significativa entre as médias de idades dos contactos identificados pela unidade
de saúde pública 40,67 e dos contactos identificados pelos doentes 33,25 (p=0,001). Neste
resultado os contactos mais velhos tiveram uma maior hipótese para não ser identificados
pelos doentes com tuberculose.
A percentagem dos contactos que foram identificados pela unidade de saúde pública foi de
50,6% homens e a percentagem dos contactos que foram identificados pelos doentes foi de
50,2% mulheres. Não se encontrou associação estatisticamente significativa nos homens
quando comparado com as mulheres OR 1,04 (0,72; 1,49). Entre as várias hipóteses
explicativas está os vários estudos que demonstraram que a distribuição do sexo dos
contactos de doentes com tuberculose pulmonar é homogénea9,58,59,60.
Contactos de um doente com tuberculose pulmonar são de 10 a 60 vezes mais tendentes a
ter a doença do que a população em geral38. Os membros da família e os conviventes dos
doentes com tuberculose activa constituem um grupo de alto risco para a tuberculose38.
Marks S.M. et al, avaliaram os resultados da investigação de contacto dos casos com
tuberculose pulmonar, verificou-se que os casos identificaram 6.225 contactos, 43 % eram
contactos familiares ou conviventes e 57% eram outros tipos de contactos39. Neste estudo,
dos contactos que foram identificados pela unidade de saúde pública, apenas 39,6% eram
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contactos familiares ou conviventes. Após a análise multivariada verificou-se uma
associação inversa significativa entre os contactos familiares e conviventes quando
comparado com outros tipos de contactos conforme OR Ajustado 0,22 (0,10; 0,47). Pode-se
inferir que durante a identificação dos contactos, os contactos familiares e conviventes
tiveram uma hipótese de 78% maior de ser identificados pelos doentes. De acordo com
vários estudos, uma das hipóteses explicativa seria a que os doentes são mais tendentes a
identificar contactos familiares e conviventes do que outros contactos, mesmo assim alguns
familiares e conviventes são esquecidos pelos doentes39,61,62,63.
O Centro Controle e Prevenção de Doenças - CDC afirma que os contactos que têm mais
probabilidade de serem infectados são indivíduos que tiveram contacto íntimo, regular e
prolongada ou passou algum tempo com o doente com frequência durante o período de
infecciosidade64. No estudo conduzido por Behr M. A. et al verificou-se que a prevalência da
tuberculose infecção latente e tuberculose activa entre os contactos foram maiores em
contactos frequentes57. Outro estudo Holandês avaliou uma investigação contacto realizado
em um supermercado e conclui que um doente com tuberculose pulmonar provavelmente
transmitiu Mycobacterium tuberculosis para pelo menos 117 clientes de supermercados,
todos eram contactos esporádicos65. Neste estudo, verificou-se que 23,5% dos contactos
identificados pela unidade de saúde pública eram contactos frequentes. Um número
considerável de contactos esporádicos não foi identificado pelos doentes. Após a análise
multivariada não ocorreu associação estatisticamente significativa entre os contactos
frequentes quando comparado com os contactos esporádicos conforme OR Ajustado 0,69
(0,29; 1,62). Os doentes com tuberculose têm uma maior facilidade para não esquecer
contactos que são socialmente mais frequentes. Esta sociabilidade dos doentes pode
contribuir para o contágio por causa do aumento do número de contactos e a intensidade da
exposição50.
Vários estudos demonstram a importância de investigação de contacto no local de
trabalho16,33,41,66. Um estudo conduzido nos Estados Unidos avaliou de 1080 casos
tuberculose pulmonar verificou-se que os doentes não identificaram 89% dos contactos de
trabalho33. Este estudo identificou um número significativo, 85,9% dos contactos que não
foram identificados pelos doentes estavam empregados. A análise multivariada verificou
uma forte associação inversa entre os contactos que estavam trabalhando comparados com
os contactos que estavam desempregados OR Ajustado 4,82 (1,71; 13,54). Os contactos
que estavam empregados tiveram neste estudo a hipótese de quase cinco vezes maior de
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desempregados. Uma hipótese plausível seria que o rastreio de contactos no ambiente de
trabalho dos doentes com tuberculose pulmonar nem sempre é fácil devido à questão ética
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determinada pela identificação do doente, além do risco de sua discriminação entre os
colegas e de perda do emprego41.
Um estudo prospectivo baseado na comunidade demonstrou que a triagem para a
tuberculose doença é viável através da abordagem baseada nos sintomas67. Outros estudos
afirmam que na ausência de testes objectivos de diagnóstico para confirmação da
tuberculose activa o diagnóstico baseado em sintomas pode ser considerado68,69. Poucos
são os contactos que manifestam algum sintoma, conforme outros estudos39,67,70. No
resultado deste estudo também se observou que a maioria dos contactos que os doentes
não identificaram era assintomática. Apenas 17,6% dos contactos identificados pela unidade
de saúde pública estavam sintomáticos, esta percentagem foi maior que os contactos
identificados pelos doentes, apenas 12,8% estavam sintomáticos. Verificou-se que não
existe associação significativa entre os contactos sintomáticos quando comparado com os
assintomáticos OR 0,69 (0,38; 1,25). Mesmo assim, durante o rastreio de contactos uma
abordagem baseada em sintomas proporcionaria quimioterapia preventiva para todos os
contactos assintomáticos de alto risco70.
Um estudo realizado por Dasgupta K. et al revelou que 18% dos contactos estavam com
patologias associadas17. Neste estudo a percentagem foi superior, 31,4% dos contactos que
foram identificados pela unidade de saúde pública tinham patologias associadas. Mas não
houve associação estatisticamente significativa entre os contactos que tinham patologias
quando comparados com os que não tinham patologias OR 0,83 (0,51; 1,34). O Centro
Controle e Prevenção de Doenças - CDC estima que um contacto com patologia associada
tenha uma chance 7% a 10% por ano ao longo da vida para o desenvolvimento da doença
da tuberculose56. Em confronto com o estudo acima, outro estudo conduzido na Zâmbia
estimou o impacto de uma patologia associada sobre a infecciosidade da tuberculose
pulmonar na comunidade e concluiu que o desenvolvimento de casos com tuberculose
pulmonar foi o mesmo se há ou não a patologia associada71.
Um estudo sobre investigação de contactos conduzida pelo Centers for Disease Control and
Prevention - CDC, concluíram que a falta de moradia foi significativamente correlacionada
com a não ter contactos identificados. Nos resultados, verificou-se que entre 34 contactos
dependentes de drogas 21% tinham tuberculose39. No presente estudo, entre os contactos
identificados pela unidade de saúde pública apenas 18 contactos eram dependentes de
drogas, destes 16,7% tinham tuberculose. Para identificar os contactos, não ocorreu
associação significativa entre os dependentes de drogas quando comparado com não
dependentes de drogas OR 1,27 (0,71; 2,25). Uma hipótese explicativa seria que em 2004
no Concelho de Vila Nova de Gaia foi modificada a estratégia de rastreio de contactos e
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criaram-se parcerias com os serviços de saúde, centros de apoio de usuários de drogas,
abrigos e equipes de ruas responsáveis por cuidar e apoiar os usuários de drogas na
comunidade. Esta nova estratégia facilitou o acesso aos serviços de saúde e melhorou a
detecção de casos de tuberculose entre os dependentes de drogas30.
Uma revisão da literatura foi realizada para avaliar a eficácia do rastreio de contacto entre os
migrantes e a população estrangeira com ênfase na União Europeia, concluíram que os
estrangeiros de países com alta incidência estão em alto risco de adquirir ou ter tuberculose
infecção latente72. Em Portugal a distribuição territorial da população estrangeira é
assimétrica, está concentrada predominante em Lisboa, Faro e Setúbal73. Em outros
estudos verificou-se que menos contactos são identificados entre os imigrantes com
tuberculose pulmonar17,39,72. Neste estudo, entre os contactos que foram identificados pela
unidade de saúde pública apenas 7,8% eram imigrantes, quase a mesma percentagem
encontrada nos contactos identificados pelos doentes que foi de 7%. Para identificar os
contactos não se encontrou associação significativa entre os contactos de nacionalidade
portuguesa quando comparado com os imigrantes conforme OR 0,88 (0,38; 2,03).
Entretanto o estigma social é reconhecido como uma importante barreira para o sucesso da
assistência ao doente com tuberculose, e pode impedir que os doentes imigrantes nomeiem
todos os seus contactos quando estes estão em situação irregular no país de residência,
então um número de contactos expostos podem não ser identificados72.
A reinfecção pode teoricamente aumentar o número de casos de tuberculose activa e pode
diminuir a eficácia de medidas de saúde pública74. Um estudo realizado por Reichler M.R. et
al revelou que 6% dos contactos tinham antecedentes de tuberculose9. Outro estudo
verificou-se que 9,5% dos contactos tinham uma história de tuberculose tratada59. No
presente estudo 3,9% dos contactos identificados pela unidade de saúde pública tinham
antecedentes de tuberculose quase a mesma percentagem encontrada nos contactos
identificados pelos doentes que foi de 3,4%. Não existiu associação estatisticamente
significativa entre os que tiveram tuberculose anteriormente quando comparado com os que
não tiveram tuberculose anteriormente OR 0,85 (0,27; 2,73). Por causa do crescimento dos
centros urbanos indivíduos passam longos períodos de tempo em contacto íntimo com
grandes populações de indivíduos em situações onde há pouca ventilação (metros,
autocarros e aviões). O uso extensivo de transporte público combinado com o crescimento
da imigração e da população está constantemente mudando a estrutura de contacto de uma
população. Esta mudança produz alternativa e caminhos evolutivos que podem já ter
mudado a epidemiologia da tuberculose a nível populacional, e mais contactos que
receberam tratamento prévio sem sucesso podem novamente ser infectados74.
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Depois da análise multivariada as demais associações foram mantidas, execto a situação
profissional e o tipo de contacto, o que sugeriu uma estreita relação entre as duas variáveis.
Essas variáveis apresentaram características importantes dos contactos que não foram
identificados pelos doentes e julgamos ser relevantes para que os contactos não sejam
identificados.
5.3 RESULTADOS DO RASTREIO
O objectivo da identificação de contactos é localizar e tratar outros casos de tuberculose
activa e tuberculose infecção latente, especialmente aqueles com alto risco de desenvolver
a doença75. Afirma-se frequentemente que o risco de desenvolvimento da tuberculose activa
é de aproximadamente 10% conforme o início do intervalo de tempo entre a infecção latente
e a doença76. Um estudo realizado na Holanda analisou a incidência de tuberculose após
conversão, verificou que para cada caso foram identificados em média dez contactos,
destes, 20% a 30% tinham tuberculose infecção latente e 1% desenvolveram a doença77.
Neste estudo para cada caso que identificou todos os contactos foram identificados em
média doze contactos, destes, 20% tinham tuberculose infecção latente e 2%
desenvolveram a doença. Mas, para cada caso que não identificou todos os contactos foram
identificados em média oito contactos, destes,10% com tuberculose infecção latente e 5%
desenvolveram a doença.
Verificou-se comparativamente que os casos que não identificaram todos os seus contactos
tiveram uma hipótese 3 vezes maior de terem contactos com a doença desenvolvida do que
os casos que identificaram todos os seus contactos. A diferença encontrada pode ser
explicada pelo atraso na identificação dos contactos. Esta demora aumenta o risco de
desenvolver a doença e o risco de transmissão72. Outro estudo realizado entre 73 casos de
tuberculose associada a uma estirpe de Mycobacterium tuberculosis revelou que 53% dos
indivíduos desenvolveram tuberculose porque eles não foram identificados como contactos
de um doente com tuberculose pulmonar34.
No presente estudo, entre os contactos identificados pela unidade de saúde pública, a
percentagem de detecção de tuberculose activa foi de 4,9% e a de tuberculose infecção
latente foi de 9,8%. Estes resultados são coincidentes com os da literatura que confirmam a
percentagem de tuberculose activa detectada através do rastreio de contacto na Europa,
Estados Unidos ou Canadá varia de 0,8 % a 4,9%, e a de tuberculose infecção latente de
7,6% a 47%17,55,57,78. Com base nos resultados deste estudo pode-se inferir que 15 futuras
fontes de infecção não foram identificadas pelos doentes com tuberculose pulmonar. Em
outro estudo conduzido por Chin D.P. et al, concluíram que a principal razão para 40
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doentes com tuberculose ter desenvolvido a doença foi porque não tinham sido identificados
durante a investigação contacto34.
5.4 LIMITAÇOES
Deve-se ter em mente que existem algumas limitações para o estudo, pois os determinantes
propostos permitem estudar apenas algumas variáveis, quando talvez existam muitas
outras. Entretanto, elas reflectem os procedimentos actuais utilizadas na investigação
contacto pelos principais programas controlo da tuberculose.
Nenhum contacto identificado pela unidade de saúde pública neste estudo foi conhecido por
ser Infectado pelo VIH, o que limita nossa capacidade de análise sobre este grupo.
È limitado em sua generalização para populações mais amplas. Assim, as conclusões se
aplicam apenas ao local deste estudo.
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6. CONCLUSÃO

33

TUBERCULOSE: QUEM SÃO OS DOENTES QUE NÃO IDENTIFICAM OS SEUS CONTACTOS?

6. CONCLUSÃO
Esta conclusão foi baseada na análise de todos os contactos que foram identificados pela
unidade de saúde pública, fornece uma indicação de que os doentes com tuberculose
pulmonar não identificaram um número considerável de contactos que trabalham e não são
membros das famílias dos doentes, nem conviventes. Esta conclusão é coincidente com as
recomendações da literatura, “a investigação de contactos deve ser expandida para os
locais de trabalho e pode contribuir, tanto para o controle da tuberculose, quanto para a
redução dos preconceitos ainda existentes em relação à doença” 41.
Desde 2004 no Concelho de Vila Nova de Gaia, com a cooperação de profissionais de
saúde pública e médicos de família, os domicílios e os locais de trabalho são rotineiramente
avaliados e visitados, e outros potenciais de risco contactos são identificados16. Por isso,
este estudo sugere que deve ser feito esforços especiais durante a investigação de
contactos para que os doentes identifiquem todos os seus contactos. Expandir a
investigação para fora do ambiente familiar, a fim de identificar os outros tipos de contactos,
nos locais de trabalhos, escolas e lugares de culto16,66. Também aumentar o número de
contactos identificados pelos doentes através da melhora das habilidades do entrevistador e
estabelecer a confiança para superar falta de vontade e o medo do estigma para identificar o
maior número de contactos possível39.
Em 2009 aproximadamente 10 milhões de crianças ficaram órfãos como resultado das
mortes dos pais causadas pela tuberculose3. Há uma necessidade urgente de analisar
outros determinantes que impedem que os doentes identifiquem todos os seus contactos,
para identificar as pessoas com infecção latente recente que estão em maior risco para o
desenvolvimento doença activa, porque poucos dados estão disponíveis sobre o efeito do
estigma no rastreio de contactos, que é um passo importante na prevenção de futuros casos
de tuberculose72.
A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e de toda
sociedade. Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de promover seu controlo,
ainda não há perspectiva de obter-se, em futuro próximo, sua erradicação. É importante
lembrar que a identificação dos contactos é uma ferramenta valiosa para o controlo da
tuberculose, e deve ser realizada porque a tuberculose é uma doença de importância em
saúde pública que podem ser evitadas se todos os indivíduos que estiveram em contacto
com o doente, durante o período infeccioso, são identificados, seguidos por profilaxia com
isoniazida para todos os que estiverem infectados, assim a incidência da doença pode ser
reduzida. Entretanto, a identificação de todos os contactos por si só não é eficaz a menos
que a identificação seja racional e sistemática e é seguido por prevenção se for o caso.
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Finalmente, embora estes resultados contribue com informações valiosas para a melhoria
dos resultados da investigação de contactos, novas pesquisas com um grupo mais amplo e
mais diversificado de casos podem ser úteis para determinar à medida que essas
descobertas são verdadeiras através de resultados mais amplos. Analisar a percepção dos
doentes com tuberculose pulmonar, sobre como o doente compreende a entrevista de
investigação de contactos, como entende as consequências da identificação de todos os
contactos, qual a importância do benefício da divulgação de todos os contactos.
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8. ANEXOS
8.1 FORMULÁRIO 1 - Registo de um caso de Tuberculose, caso novo ou retratamento.
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8.2 FORMULÁRIO 2 - Dados complementares ao registo de caso e declaração do termo de
tratamento.
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