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Resumo

A Sociedade de Química Fina para o Combate a Doenças Tropicais – QTROP – escolheu a tuberculose como
doença-alvo para início de seu trabalho de campo. No município de Duque de Caxias, RJ, onde a situação da TB
apresenta incidência, em 1996, de 193/100.000, mortalidade, em 1995, de 9,28/100.000, percentual de cura de 65%
e de abandono de 35%, tomou-se Vila Rosário com 55.631 habitantes, precárias condições econômico-sociais,
prevalência de casos de tuberculose em tratamento de 103/100.000 e mortalidade por TB, em 1999, de 34,15/100.000,
como primeira Área de Atuação. Aí  implementou-se, a partir de janeiro de 2000, uma ação organizada de controle,
executada por uma equipe de dois médicos, uma enfermeira, uma assistente social e 17 agentes de saúde, enfatizando-
se a busca ativa de casos e as medidas de redução do abandono. Nos anos de 2000 e 2001 a prevalência de TB todas
as formas, na Área, foi de 81 (142/100.000) e 108 (186/100.000), respectivamente; já a taxa de descoberta de casos
de todas as formas, nesses dois anos, alcançou 86,35 e 88,11/100.000.
Analisou-se o tratamento de uma coorte de 140 pacientes dos quais 110 casos novos e 30 de retratamento; dos novos,
103 eram pulmonares - 78 positivos e 25 negativos - e 7 extra-pulmonares. O tratamento com 2RHZ/4RH da coorte
dos 110 casos novos de TB todas as formas, apresentou o seguinte resultado: favorável 77,3%, abandono 12,7%,
falência 1,8%, óbito 8,2% (dos 9 óbitos, 5 foram casos de TB+HIV). Na sub-coorte de 30 casos de TB todas as
formas, submetida a retratamento, em 86,6% dos casos, com o esquema 2RHZE/4RHE, o resultado foi: favorável
50,0%, abandono 23,3%, falência 10,0%, óbito 16,7%.
O impacto da ação traduziu-se em: redução da taxa de mortalidade de 21,14, em 2000, para 10,36 em 2001 (50,9%); na
coorte de todas as formas de TB, aumento do percentual de resultado favorável do tratamento, de 65% (dado do município)
para 77,3%, (15,9%) e diminuição do percentual de abandono de 35% (dado do município) para 8,2% (76,5%).

Palavras-chave: tuberculose, controle, medidas de desfecho.

Summary

The Fine Chemistry Society for Tropical Diseases (QTROP) has chosen tuberculosis as a target for field work at
Duque de Caxias district, RJ. Parameters of care for tuberculosis management in that district are far from optimal:
in 1996, the incidlence of tuberculosis was 193/100,000; death rate was 9,28/100,000 in 1995; and cure rate was
65% with 35% of patients defaulting from care. The Vila Rosario region (55,631 inhabitants, very low socio-economics
status,  tuberculosis case rate under treatment, 103/100,000 and death rate 34,15/100,000) was chosen as a pilot
area. From January 2000 onwards, tuberculosis control activities were implemented. The health team consisted of 2
physicians, one nurse, one social assistant and 17 health assistants. Emphasis was on finding new cases and reducing
the non compliance rate. During 2000 and 2001,the prevalence of tuberculosis in Vila Rosario was 81 (142/100.000)
and 108 (186/100.000), respectively; the rate of case-finding were, 86,35 e 88,11/100.000 during those two years.
Examination of the results of a cohort of 140 tuberculosis patients (110 new cases - and 30 retreatment cases) showed
that among the new cases, 103 were pulmonary ( 78 smear positive, and 25 smear negative) and 7 were extrapulmonary
cases. Treatment results of the 110 new cases treated with 2RHZ/4RH were as follow: favourable: 77,3%; failure:
1,8%; death: 8,2% (5/9 deaths were HIV+). Among the 30 retreatment cases (86,6% treated with 2RHZE/4RH),
treatment results were: favourable: 50%; default: 23,3%; failure: 10%; death: 16,7%.
Thus improved tuberculosis control activities lead to: 1) reduction of mortality - 21,14/100,000 in 2000 to 10,36 in
2001 (50,9%); 2) favourable results - from 65% to 77,3%; and 3) a reduction in the default rate - from 35% to 8,2%.
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Introdução

A Sociedade de Química Fina para o Combate
a Doenças Tropicais – QTROP – escolheu a tubercu-
lose como doença-alvo com base em três critérios fun-
damentais: nível de sofrimento imposto ao ser huma-
no; impacto na economia e na força de trabalho; dis-
ponibilidade de competência nacional para atacar o
problema(1). Em seminários e “workshops” realizados
pelo QTROP foi recomendado que a estratégia básica
para o desenvolvimento de métodos e técnicas de com-
bate à tuberculose seria a organização de áreas de
atuação cujas macrodiretrizes contemplavam: o co-
nhecimento da sociologia, da epidemiologia e da his-
tória da região; o desenvolvimento e a implantação
de novas tecnologias; a implantação de facilidades
para a pesquisa e o incentivo para o desenvolvi-
mento de insumos(2) .

O município de Duque de Caxias, um impor-
tante polo industrial com 770.868 habitantes, para o
ano 2000, situado na área metropolitana do Rio de
Janeiro, foi selecionado para abrigar a primeira Área
de Atuação. O diagnóstico situacional realizado por
um Grupo de Trabalho(3) identificou, no que concerne
ao controle da tuberculose, haver ali um programa
centralizado, não hierarquizado, ineficiente em rela-
ção à infraestrura de saúde em operação e com um
sistema de informação desestruturado que, dessa for-
ma, seria incapaz de fazer frente a uma situação
em que a incidência de tuberculose foi de 193/
100.000, em 1996, a mortalidade de 9,28/100.000,
em 1995 - ambas taxas cerca de três vezes superi-
ores às nacionais – e o percentual de abandono do
tratamento de 35%.

As tentativas para organizar a área de atuação
em um dos quatro distritos do município, observando
os critérios de seleção estabelecidos, esbarraram com
uma causa impeditiva – a falta de real vontade políti-
ca da autoridade sanitária para concretizar o empre-
endimento. Restou apenas a possibilidade de implan-
tar alguma atividade em uma área situada no Distrito
de Campos Elíseos, assistida por um Serviço Médico-
Social Comunitário da Igreja Católica.

O diagnóstico de situação dessa área, realizado
em 1999, que compreende os bairros de Parque
Fluminense, Parque Comercial, Pantanal e Vila Ro-
sário, feito através de levantamento da infraestrutura
e de visita casa a casa, reconheceu: população de
55.63l habitantes - bem inferior àquela de 67.964 de-

terminada pelo censo de 1990 - com uma parcela sig-
nificativa em condições de miséria, habitação desu-
mana e problemas sociais decorrentes da prevalência
de infectados pelo HIV, do alcoolismo, do tráfico de
drogas e do crime organizado; recurso de saúde do
setor público representado por um subposto
desativado; rede educativa com 10 escolas públicas,
e, do segmento particular, 25 escolas e uma Universi-
dade; tuberculose com prevalência de casos em trata-
mento de 103/100.000 e informação de haver ocorri-
do 19 óbitos em 1999(4).

Face às restrições assinaladas optou-se pela
implementação de um programa mínimo, visando a
busca ativa de casos e a redução do abandono do tra-
tamento. O trabalho, em parceria com o Serviço Mé-
dico-Social Comunitário da Igreja Católica, foi de-
senvolvido, ao começo, por uma equipe formada
por um médico supervisor, um médico de família,
uma enfermeira, uma assistente social e 17 agentes
comunitários de saúde.

Material e métodos

O presente estudo compreende o universo de ca-
sos de tuberculose residentes na Área de Atuação e des-
cobertos pela equipe QTROP/Serviço Médico Comuni-
tário ou encaminhados a esse Serviço, no período de 1o

janeiro de 2000 a 31 de maio de 2001. No momento da
avaliação - fevereiro de 2002 - o tempo pós-tratamento
variava entre 2 e 18 meses.

A busca de casos, direcionada para os sintomáti-
cos respiratórios, se fez realizando a baciloscopia dos
que espontaneamente procuravam o serviço e, de forma
ativa, mediante a ação dos agentes comunitários de saú-
de que, por ocasião da visita domiciliar, interrogavam
sistematicamente a família sobre pessoas com tosse e
expectoração para, de imediato, colher a amostra ou en-
caminhar o caso ao serviço. Procedeu-se ao cadastro dos
contatos dos casos de tuberculose pulmonar positiva.

Houve a preocupação de, ano a ano, se estabele-
cer um registro dos casos de tuberculose existentes na
Área - novos e antigos - e, bem assim, informação sobre
óbitos por esta causa ocorridos na comunidade, visando
o conhecimento da descoberta de casos, da prevalência e
da mortalidade.

Outras doenças como aids e hanseníase eram ob-
jeto de investigação por parte dos agentes de saúde.
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Para estudar a situação dos pacientes objeto
deste estudo, no momento do ingresso, tomaram-se
as seguintes características: sexo, grupo etário,
caso descoberto pelo Serviço, caso encaminhado,
caso novo, caso de retratamento, caso de tubercu-
lose pulmonar com baciloscopia positiva, caso de
tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa,
caso de tuberculose extrapulmonar.

Os casos novos de tuberculose pulmonar po-
sitiva e os de pulmonar negativa foram tratados com
o mesmo esquema de quimioterapia – 2RHZ / 4RH
– o de número I; já os casos de retratamento utili-
zaram, em sua maioria, o esquema IR - 2RHZE/
4RHE - ou o III - 3SZEEt/9EEt - todos padroniza-
dos para o país. A administração dos medicamen-
tos se fez de forma auto-administrada. Entretanto,
o agente comunitário de saúde da área de residên-
cia do paciente visitava-o, sistematicamente, sem-
pre que este faltava à consulta de controle na data
aprazada, para persuadi-lo a comparecer ao servi-
ço. Por outro lado, os agentes, nas visitas rotinei-
ras de seu plano de trabalho, entre outros aspectos
que envolvem a saúde da família, enfatizavam as
medidas para lograr a adesão do doente e do nú-
cleo familiar ao tratamento da tuberculose.

      Os pacientes eram agendados para controle mé-
dico e entrega de medicamentos a cada 30 dias. Even-
tualmente, em casos de pacientes em estado de extre-
ma pobreza, o serviço distribuía uma cesta de alimen-
tos básicos e ofertava vale-transporte.

Os pacientes eram atendidos em vários
subcentros de saúde, sendo os medicamentos for-
necidos pela unidade de saúde que centraliza o tra-
tamento da tuberculose no município. A radiogra-
fia do tórax e a baciloscopia do escarro realiza-
ram-se em serviços credenciados.

Para análise de resultados o estudo se concen-
trou não só na coorte de casos de tuberculose pulmo-
nar positiva e na de pulmonar negativa, mas, também,
no grupo de retratamento. Com base nas Normas Na-
cionais e na recomendação da OMS/IUATLD/
KNCV,(5) definiram-se os seguintes critérios de avali-
ação: Cura – paciente inicialmente TBP+ que, ao fi-
nal do tratamento, apresenta duas baciloscopias ne-
gativas. Tratamento completado – paciente inicial-
mente TBP+ que completou o tempo de tratamento,

mas, ao final, não realizou baciloscopia ou paciente
inicialmente TBP negativa ou TB extrapulmonar que
cumpriu o tempo de tratamento; neste caso a alta se
dá em base aos dados da clínica e dos exames complemen-
tares. Resultado favorável – A soma dos casos curados e
dos com tratamento completado. Abandono – paciente que
deixa de comparecer ao serviço de saúde para controle do
tratamento por mais de 30 dias consecutivos após a data
prevista para seu retorno. Falência – paciente que apresen-
ta persistência de baciloscopia positiva após 4 meses de
tratamento. Transferência – paciente transferido para ou-
tro serviço de saúde. Óbito - paciente que venha a falecer
durante o tratamento, independente da causa determinante.

Resultados

Os dados do levantamento e da busca de casos
procedidos na Área pela ação permanente dos agentes
comunitários de saúde, permitiram a estimativa, sujeita
às falhas do método, da prevalência e da descoberta de
casos de tuberculose nos anos de 2000 e 2001. A popu-
lação para estes dois anos foi corrigida pela taxa de cres-
cimento vegetativo do IBGE. (Tabelas 1 e 2)

Tabela 1 – Prevalência de tuberculose na área, todas as formas.

                    Ano       População    N.de casos     Taxa/100.000

                     2000        56.743             81                 142,74

                     2001        57.877           108                 186,60

Tabela 2 – Descoberta de casos de TB na área, todas as
formas e TBP+.

Ano    População  TB todas as formas              TB Pulmonar +
                                N.de casos Taxa/100.000    N.de casos  Taxa/100.000

2000   56.743                 65            114,55                          49            86,35

2001   57.877                  81           139,95                          51            88,11

No que concerne à mortalidade, os dados de
1999, procedem  da informação, pouco confiável, de
história de morte por tuberculose, obtida pelos agen-
tes de saúde nas visitas casa a casa; já os de 2000 e
2001 foram registrados pelo Serviço. (Tabela 3)
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Tabela 3 – Mortalidade por tuberculose na área.

Ano         População        Número         Taxa/100.000

1999             55.631               19                    34,15

 2000            56.743               12                    21,14

 2001            57.877                 6                    10,36

A associação com HIV estava presente em 5
dos 12 óbitos do ano 2000 e em 2 do ano 2001.
Das mortes do ano 2000, 4 eram pacientes subme-
tidos a retratamento.

O cadastro dos contatos dos casos de TBP+
mostrou a relação observada na Tabela 4.

Tabela 4 – Relação contato/caso de TBP+.

    Ano      N.de contatos     N. de casos     Relação

   2000             280                        65             4,30

   2001             307                        81             3,79

No ano 2000 o Serviço registrou 22 casos de
infecção pelo HIV, sendo 9 associados à tuberculose,
dos quais 8 eram casos novos e l de retratamento; em
2001 foram notificados 3 casos HIV+, sendo 1 deles
associado a caso novo de tuberculose. O Serviço não
realizou pesquisa sistemática de HIV.

Foram diagnosticados, na Área, 19 casos de
hanseníase no ano 2000 e 1, associado à tuberculose,
no ano 2001.

A informação acima, resultante da intervenção
da equipe de saúde QTROP/Serviço Médico Comuni-
tário na Área de Atuação, caracteriza o ambiente onde
se aplicaram as ações de controle da tuberculose que
permitiram o presente estudo de acompanhamento de
resultado do tratamento.

O universo de 140 pacientes com diagnóstico
de tuberculose, todas as formas, registrado pelo Ser-
viço no período de 1o de janeiro de 2000 a 31 de maio
de 2001, levantado para o estudo, apresentava, no
momento do ingresso, as características distribuídas
na Tabela 5.

Tabela 5 -  Caracterização dos  140  pacientes de TB, todas
as formas,  registrados entre  01/01/00 e 31/05/01.

Característica        Número               %

Sexo
       Masculino                                  91                        65,00
       Feminino                                    49                        35,00
Idade
              19                                         23                       16,43
        20 - 49                                       95                       67,86
        50 e +                                        22                        15,71
Descoberta do caso
      Pelo Serviço                              102                        72,86
      Por outros serviços                      38                        27,14
Categoria na admissão
      Caso novo                                  110*                     78,57
      Caso de retratamento                   30                       21,43
Classificação dos casos novos
      TB pulmonar                            103/110                 93,6
      TB pulmonar positiva               78/103                  75,7
      TB pulmonar negativa              25/103                  24,3
      TB extra pulmonar                      7/110                    6,4

*Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001 foram notificados 146 casos novos,

dos quais 36 ocorreram após maio de 2001.

Observa-se que a maioria dos l40 pacientes é do
sexo masculino e se situa na faixa dos 20 aos 49 anos.
Deles,110 (78,57%), eram casos novos, ou seja, aqueles
sem tratamento anterior para tuberculose e, destes, l03
(93,6%) pertenciam à forma pulmonar, dos quais, 78
(75,7%) apresentaram baciloscopia do escarro positiva.
Dos 25 casos de TB pulmonar negativa, 4 eram menores
de 5 anos e 7 não realizaram baciloscopia.

A coorte dos 110 casos novos que iniciaram trata-
mento está distribuída em três sub-coortes, segundo a
forma clínica e resultado da quimioterapia. (Tabela 6)

Tabela 6 – Resultado do tratamento dos 110 casos novos de
TB todas as formas, diagnosticados no período de

01/01/2000 a 31/05/2001

Resultado             TBP+           TBPneg.        TB Extra Pulm        Total
             n.        %        n.        %            n.         %             n.       %

Favorável            61      78,2      17      (68,0)        7        (100,0)        85      77,3

Abandono             8      10,2        6       (24,0)       -             -              14      12,7

Falência                2         2,6        -           -             -             -                2        1,8

Óbito                     7         9,0       2        (8,0)         -             -                9        8,2

 Total                    78       70,9     25       22,7          7           6,4         110     100,0

O resultado favorável - cura + tratamento com-
pletado - variou de 68,0% na forma TBP negativa a
100,0% na TB Extra pulmonar.
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Os 7 casos de TB Extra pulmonar correspondiam:
à forma pleural 4, à pericárdica 1 e à ganglionar 2, todos
com diagnóstico histopatológico.

Dos 14 pacientes que abandonaram, 1 foi classi-
ficado como primário e os 13 restantes se distribuíram
ao longo do tratamento como se vê no quadro abaixo:

 Quadro 1 - Mês do tratamento em que ocorreu o abandono.

                     Ordem de mês           N.de casos            %

                     Primeiro                           1                    7,7

                    Segundo                             2                 15,4

                    Terceiro                             5                  38,4

                    Quarto                               4                  30,8

                    Quinto                               1                    7,7

                                                              13       100,0

Destaca-se que do total de 14 abandonos, 5
(35,7%) foram recuperados, sendo que 3 reingressaram
e 2 solicitaram transferência para outros serviços.
Somente 1 caso de abandono apresentou importante
reação adversa às drogas - icterícia.

O estudo dos óbitos mostrou: 5 eram casos de
associação com HIV, 1 com adenocarcinoma
metastático, l com mielite transversa e 2 não
apresentavam outra patologia associada à tuberculose;
em relação ao tempo de tratamento, 3 mortes
ocorreram no primeiro mês, l no segundo, 2 no terceiro,
1 no quarto e l no quinto mês; a maioria apresentava
idade entre 20 e 50 anos.

A apreciação da sub-coorte de TB Pulmonar
positiva, por sua maior importância, se faz por
separado para destacar os critérios de cura e
tratamento completado na avaliação de
resultado.(Tabela 7)

Tabela 7 - Resultado do tratamento com 2RHZ/4RH de
78 casos novos de TBP+

                            Resultado               Número              %

                          Cura                              48                61,5

                          Trat. completado           13                16,7

                          Abandono                        8                10,2

                          Falência                           2                  2,6

                          Óbito                               7                  9,0

                          Total                              78              100,0

Nesta sub-coorte de 78 casos de TBP+ o resultado
favorável foi de 78,2% e, entre os 48 registrados como
cura, houve, no período de observação do estudo, l caso
de recidiva. Dos 7 óbitos, 3 eram casos de tuberculose
associada com o HIV.

Os 30 casos de retratamento constantes do uni-
verso mereceram uma apresentação à parte, distribuídos
por resultado do tratamento e esquemas de quimioterapia.
No total, 15 (50%), a alta foi dada por resultado favorá-
vel, 7 (23,3%) por abandono, 3 (10%) por falência e 5
(16,7%) por óbito. (Tabela 8).

Tabela 8 – Resultado do retratamento de 30 casos de TB,
todas as formas.

Resultado            2RHZ/4RH        2RHZE/4RHE       3SZEEt/9EEt            TOTAL

___________________________________________________ n.___%

Favorável               1                        14 (53,9)                  -                        15       50,0

Abandono              -                           7 (26,9)                 -                          7       23,3

Falência                  1                           2 (7,7)                    -                           3       10,0

Óbito                       -                           3 (11,5)                  2                          5       16,7

 Total                       2                       26 (100,0)                  2                       30      100,0

Por último, nesta apresentação de resultados das
atividades de controle da tuberculose na Área de Atua-
ção, se considerou o grupo de 9 casos de tuberculose
associada com o HIV. (Tabela 9)

Tabela 9 – Resultado do tratamento de 9 casos de
TB associada com HIV

            Forma Clínica             Favorável     Óbito            Total

               Pulm+                                    2                  3                   5

               TB Pulm.neg.                        1                  2                   3

               TB extra pulm.(Pleural)       1                   -                    1

               Total                                       4                  5                   9

Dos 9 casos de TB/HIV, 5 eram do sexo masculi-
no. Os 5 óbitos ocorreram: 2 no primeiro mês, 2 no se-
gundo e 1 no terceiro, sendo que 2 deles eram casos de
TB pulmonar inicialmente negativa.

Discussão

Os dados epidemiológicos aqui considerados de-
vem ser tomados com certa reserva, uma vez que re-
sultaram do levantamento casa a casa pelos agen-
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tes comunitários de saúde e do registro posterior
pelo Serviço Médico-Social Comunitário.

O aumento da taxa de prevalência, de um ano para
o outro, de 142,74 para 186,60, (31,9%), deve ser inter-
pretado como conseqüência da ação dos agentes comuni-
tários de saúde.(Tabela 1)

A descoberta de casos se fez a partir da
baciloscopia dos sintomáticos respiratórios e não do
exame radiológico. Destaca-se que 72,86% dos casos
diagnosticados resultaram da busca ativa praticada
durante a visita domiciliar de rotina.(Tabela 5). Ob-
serva-se que a forma pulmonar positiva não sofreu
variação entre os anos 2000 e 2001 (86,35 e 88.11/
100.000), o que pode decorrer de alcance do teto de
casos positivos, enquanto que, em todas as formas, o
crescimento de 114,55 para 139,95 (22,17%) deve-se
atribuir a fatores operacionais.(Tabela 2) Essas taxas
de descoberta de casos são comparáveis às  do muni-
cípio de Duque de Caxias e mais altas que as do Esta-
do do Rio de Janeiro que, em 2000 foram, respectiva-
mente, de 141 e 99/100.000(6).

A mortalidade do ano 2000 do município e
do Estado foi de 8,04 e 6,13/100.000, respectiva-
mente. Assim, a taxa de 34,15/100.000 registrada
na Área de Atuação em 1999, a partir da informa-
ção coletada no levantamento casa a casa, é seve-
ramente superior àquelas acima referidas, mas pode
estar influenciada pela imprecisão do método; já
as taxas registradas pelo Serviço nos anos 2000 e
2001, sob a intervenção do programa, são ainda
elevadas, embora se tenha conseguido reduzi-la à
metade, de 21,14 para 10,36/100,000. (Tabela 3)
Entre os óbitos, é importante destacar a alta asso-
ciação da aids com a tuberculose – 5 de 12 ocorri-
dos em 2000 e 2 de 6 em 2001.

A análise dessa informação epidemiológica
da tuberculose mostra que a ação do Serviço se fez
sentir no aumento do conhecimento da prevalência
de todas as formas, na intensificação da descoberta
de casos novos e na redução da mortalidade.

Os contatos dos casos da forma pulmonar
positiva guardam a proporção conhecida para o país
(4 por caso), o que confirma o esforço desenvolvido
na Área. (Tabela 4).

Os 22 casos de infecção pelo HIV, identificados
pelo Serviço na população da Área no ano  2000, repre-
senta uma prevalência de 38/100.000, enquanto que, em
2001, apenas 3 casos foram detectados (5/100.000). A

associação aids/TB estava presente em 9 dos 81 casos
da prevalência de todas as formas de tuberculose (11%),do
ano 2000; por sua vez, em relação aos casos novos, esta
proporção foi de 12% em 2000 (8/65) e de 1,2% em 2001
(1/81), variação que reflete, provavelmente, a deficiên-
cia no diagnóstico da HIV.

Foram identificados na Área, no ano 2000, 19 ca-
sos de hanseníase que corresponde a uma prevalência de
35/100.000, enquanto que 1 só caso registrou-se em 2001,
o que representaria uma baixa incidência (1,5/100.000).

O estudo da coorte de 140 pacientes de todas as
formas de TB, mostra uma relação de 2 homens para 1
mulher; a distribuição etária situa a maior freqüência na
faixa produtiva (20 a 49 anos). Estes dados são compa-
ráveis aos encontrados no registro de tuberculose do País.
Entre os casos novos a proporção da forma pulmonar é
elevada (93,6%) podendo significar a dificuldade de di-
agnóstico da forma extra pulmonar. Não obstante, todos
os casos dessa forma tiveram confirmação
histopatológica, sendo que 1 caso de tuberculose
ganglionar, teve também, confirmação bacteriológica.
A porcentagem de 75,7% de tuberculose pulmonar po-
sitiva, reflete a ênfase posta na Bacteriologia e é su-
perior à média nacional. Por conseqüência, na forma
pulmonar negativa, apenas 7 de 25 (28%), não reali-
zaram baciloscopia, sendo que 4 destes, eram meno-
res de 5 anos (Tabela 5).

O tratamento dos 110 casos novos, todas as for-
mas, mostrou resultado favorável semelhante ao que
se encontra na rotina do programa de tuberculose do
Brasil (77,3%) Este resultado foi inferior na sub-coorte
de tuberculose pulmonar não confirmada (68%), gra-
ças ao elevado abandono registrado neste grupo (24%).
Dos 14(12,7%) pacientes que abandonaram, 10 fo-
ram perdidos de controle depois do segundo mês e
ocorreu l caso de abandono primário. A intercorrência
medicamentosa severa neste grupo foi baixa - 1 paci-
ente apresentou icterícia. A falência em 2 casos
((1,8%) é comparável à dos dados nacionais. A
letalidade de 8,2% (9/110) é muito elevada, podendo
ser explicada pela associação com HIV em 5 casos e
por morte devida a outras patologias - 1 caso de
adenocarcinoma e 1 de mielite transversa (Tabela 6).

A sub-coorte de 78 casos de tuberculose pulmo-
nar positiva, apresentou resultado de cura em 48 (61,5%)
e de tratamento completado em 13 (16,7%) o que repre-
senta um resultado favorável de 78,2% (Tabela 7). Esse
último dado é inferior ao que registrou o ensaio
randomizado, controlado, realizado em dois centros, um
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deles em Duque de Caxias, entre 1995-1998 que, com o
esquema diário 2RHZ/4RH, alcançou taxa de cura de
89,7%. Nesse mesmo estudo, quando foram tomados
apenas os dados do centro localizado em Duque de
Caxias, com exclusão das mortes e falências, a cura com
o regime diário foi alcançada em 91,1%(7). Aplicando-se
esse mesmo critério ao material do presente trabalho
chega-se a um resultado favorável de 85,8% (85/99) mais
próximo do daquele estudo. Deve-se destacar, entretan-
to, que a comparação pode apresentar alguma tendên-
cia, já que se confrontam resultado favorável (cura +
tratamento completado) com cura (tratamento comple-
tado com controle bacteriológico negativo). No que
concerne ao abandono, a taxa de 10,2% é melhor do que
a registrada no Estado e aproximada à do ensaio referi-
do que foi de 8,3%. A falência em 2 casos (2,6%) é equi-
valente à do país. A letalidade de 9% é elevada e se deve
as razões já discutidas. (Tabela 7)

A porcentagem de casos de retratamento, 30/
110 (21,43%) é alta e semelhante à que se registra no
Estado do Rio de Janeiro. Entre estes 30 casos, so-
mente 2 (6,6%) eram resistentes às duas drogas prin-
cipais do esquema I – rifampicina e isoniazida. No
total, o retratamento foi feito com o mesmo esquema I
(2RHZ/4RH) em 2 pacientes, resultando 1 favorável
e 1 óbito; com o esquema III (3SZEEt/9EEt) em 2,
sendo que ambos faleceram; e com o esquema IR
(2RHZE/4RHE) nos 26 restantes - conseqüência do
elevado abandono registrado na Área - cujos resulta-
dos, bastante diferentes dos obtidos com o esquema I
em casos novos, foram: favorável 53,9%, abandono
26,9%, falência 7,7% e óbito 11,5%. (Tabela 8)

Registrou-se, como esperado, elevada letalidade
na associação TB/HIV, 5/9  (55,5%), sendo que em 4
casos a morte ocorreu antes de completado o segundo
mês de tratamento.(Tabela 9)

Conclusões

Um modelo mínimo de ação organizada e de
baixo custo - busca ativa de casos, medidas de
prevenção do abandono do tratamento, medicação
assegurada e participação de agentes comunitários
de saúde - é capaz de produzir, em curto período
de tempo, resultados de impacto no controle da TB

de uma determinada área. No caso do presente
estudo em que foi implementado um modelo com
essas características, foram obtidos, apesar da
crítica situação social, econômica e sanitária da
população da área envolvida, resultados que se
expressaram em:

1. Redução de 50% da mortalidade por TB,
entre 2000 e 2001.

2. Aumento do registro da prevalência e da
notificação de casos novos de TB, todas as formas.

3. Alta freqüência de formas pulmonares
positivas (75%).

4. Elevada taxa de confirmação de cura
(78%), nos casos novos pulmonares positivos.

5. Redução da taxa de abandono de 35%,
registrada no município, para 8,2% na coorte de
casos novos de todas as formas de TB.

6.  O retratamento de pacientes com o
esquema 2RHZE/4RHE, não apresentou bom
resultado – taxas de abandono de 26,9%, de falência
de 7,7% e de óbito de 11,5%.

7. A letalidade elevada – 8,2% - na coorte de
casos novos de TB todas as formas, deveu-se a associações
mórbidas: 5 casos com HIV, 1 caso com mielite transversa
e l caso com adenocarcinoma pulmonar.
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