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Através do teste PPD ■procurou-se estabelecer o com portam ento da infecção
tuberculosa em um a fabrica de beneficiam ento de juta, exam inando 355 operá
rios, divididos segundo as variáveis: idade, sexo, tem po e local de serviço.
Observou-se associação significativa entre m aior prevalência de reatores-fortes e as variáveis: sexo e trabalho em local “não-aglom erado”. Em term os
globais, a prevalência de reatores fortes foi igual a 38%.
INTRODUÇÃO
A tuberculose é um a das doenças infecto-contagiosas m ais im portantes, em
nosso meio, fcrm ando ao lado da m alária
e do tracom a, a lista tríplice de m aior fre 
quência de casos atendidos nos hospitais
da Fundação SESP, bem como co n stituin 
do-se isoladam ente em 17% do total de
casos de doenças transm issíveis notificados
pela m esm a Fundação (2,5).
Apesar da tax a específica de m o rtali
dade ter apresentado queda de 179,7/
100.000 p ara 38,5/100.000, nas capitais b ra 
sileiras, no período 1950-1969 (1), a inci
dência e prevalência não expressaram
queda de intensidade com parável. Segun
do estim ativas da Divisão N acional de T u
berculose existem 30 a 40 m ilhões de in 
fectados e 500 a 600 m il casos ativos; su
põe-se que anualm ente se infectem de 750
mil a 1,5 m ilhão de h ab itan tes e que adoe
çam 100 m il brasileiros (3).
Persistem, ainda, em term os de Saúde
Pública, alguns problem as básicos cujo
equacionamento depende da determ inação
numérica real da m agnitude da tuberculo

se. Som ente a p artir deste delineam ento
poder-se-á m ais claram ente identificar, no
geral e no p artiu lar, os grupos de alto ris
co, d eterm in ar as prioridades p ara distri
buição das diferentes unidades de atenção
m édica, com parar populações servidas, ava
liar diferentes form as de serviços de saúde.
O instrum ento m ais adequado à con
secução deste objetivo tem sido o estudo
da prevalência d a infecção (3). Por razões
m eram ente técnicas, tais estudos têm sido
restritos a populaçõesde escolares e/ou re 
sidentes nas capitais (1). Contudo, não
existem suficientes evidências de que, por
exemplo, a população ru ral seja m enos afe
tad a do que a u rb an a (8). Tam bém , ao se
estud ar a distribuição etária dos casos no
vos inscritos nos dispensários observa-se
que a população de 20 a 39 anos encerra
44,5% do to tal e a prevalência de reatores
fortes entre os recrutas tem se m antido em
torno de 49% (2).
Isto faz sugerir que a m agnitude da tu 
berculose, m edida apenas pelo teste tuberculínico pode v ariar consideravelm ente se
gundo a população em estudo (4) e que se
deva, portanto, estender este m étodo ao
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seu lim ite, no sentido de que se possa de
ter algum tipo de indicador de prevalência
aceitável (5).
O objetivo do presente trab alho é o de
Seter,minar a prevalência de tuberculino-infecção en tre trabalhadores de am a in 
d ústria de beneficiam ento de ju ta, locali
zada n a cidade de P arintins, sede do m u
nicípio de m esm o nom e (* ). Cerca de 550
operários constituem a população da fáb ri
ca; a m aioria está continuam ente exposta
a um pó, que a fibra solta ao ser tratad a.
MATERIAL E MÉTODOS
O teste intradérm ico foi realizado à saí
da das turm as de trab alh o (3 turm as de
8 horas); no dia anterior, um a enferm ei
ra da FSESP explicou em que consistia o
exame. O teste foi voluntário e executado
por acadêm icos da X X II Equipe de M edi
cina do Cam pus Avançado da UEG ’„ **),
supervisionados pela enferm eira da FSESP.
A técnica utilizada foi a preconizada pelo
SNT (7).
Dos 550 operários, 377 (72%) com pare
ceram p ara aplicação do teste. À leitura,
realizada 72 horas após, ap resen taram -se
355 operários (65% do total e 94% dos que
realizaram o te s te ). Q uando da aplicação,
preenchia-se ficha individual, onde eram
anotados: nom e, sexo, idade, tem po e local
de serviço. Posteriorm ente, acrescentava-se o resultado da leitura.
Na consideração dos resultados foi u ti
lizado o critério do SNT p ara in terp re ta
ção da Prova T uberculínica Padronizada
(7). Na tabulação e apresentação dos d a 
dos, agruparam -se os não-reatores — NR
—- e reatores fracos — Rf; ta l m edida foi
utilizada porque ,em term os de Saúde P ú 
blica, cabe identificar os reatores fortes —
RF — pois através deles m ede-se o índice
de infecção tuberculosa.
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Em todas as tabelas, foi realizado o tes
te do x2 p ara investigar associação en tre
as variáveis.
RESULTADOS
Em term os globais, a prevalência de re a 
tores fortes foi de 38% da população.
Os hom ens, em bora representassem
60,7% da população exam inada, consti
tuíam 67,1% dos reatores-fortes, sendo a
diferença estatisticam ente significativa.
A distribuição percentual dos reatoresfortes entre as diferentes faixas etárias era
m uito sem elhante à do universo, não p a
recendo existir concentração em qualquer
dos grupos considerados.
Houve associação significativa entre o
local de serviço e um a m aior presença de
reatores-fortes. Os trab alhado res “nãoaglom erados” (15,6% do total) encerravam
23,7% dos reatores-fortes; os trab alh a d o 
res “aglom erados-produção” eram 79,3% do
total e apenas 71,9% dos reatores-fortes. A
associação persistiu, excluídas as m ulheres
em todos os grupos.
Não houve associação en tre reação ao
PPD e tem po de serviço, considerado se
gundo três categorias.
DISCUSSÃO
Os resultados, dem onstrando associação
en tre m ais a lta prevalência de infecção
tuberculosa e as variáveis sexo e local de
serviço, sugerem que se procure estabele
cer um m odelo causai provisório.
Deve ser considerado que em bora a in s
talação da fábrica seja recente, já foram
descritas enferm idades possivelm ente de
correntes de risco ocupacional (6). Por ou
tro lado, suspeitava-se de que a interação
entre reação forte ao PPD e eventual ex
posição a fato r condicionante de doença

* Parintins é a segunda cidade do Estado do Amazonas, com um,a população de 38.104 habitantes (Recenseamento de 1970) distribuída em 3.646 km 2. Existe no m unicípio um a unidade m ista da FSESP e
a sede do Campus Avançado da UEG. A economia baseia-se principalm ente n a agricultura pelo plan
tio da ju ta e da mandioca; a prim eira é feita em larga escala para satisfazer necessidades da in 
dústria de beneficiam ento.
O transporte fluvial é o mais usado, existindo n a sede algumas ruas e estradas de pavimentação
rudim entar. O fornecim ento de água na área urbana é feita por reservatórios da FSESP, em bora parte
da população utilize água obtida diretam ente de poços ou rios, sem tratam ento. Não há canalização
do esgoto, sendo que as fossas sépticas utilizadas náo satisfazem, em m aioria, às condições m ínim as es
tabelecidas pelas FSESP.
** Integraram a XXII Equipe de Medicina do Campus Avançado da UEG — dezembro de 1971 — os alu
nos: A rthur Lourenço da Fonseca, Cleber Mareio Rezende, Luiz Maurício Plotkowski, Maria C ristina
Machado Maciel, Maria Elisa K atayam á Maria Isabel Campos Adrados, M ourad Ibrahim Belaciano
e Neide Lazzaro.
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TABELA 1 — R esultado do PPD, realizado n a FABRILJUTA, P arin tins, AM,
segundo sexo.
Reação
Sexo

RF

T otal

N R-Rf

fo

fe

%

fo

fe

%

fo

%

Masculino
Feminino

94
46

35
55

67,1
32,9

127
97

136
88

56,7
43,3

221
143

60.7
39,3

Total

140

38,5

224

61,5

364

3,941

p < 0,05

TABELA 2 — R esultado do PPD, realizado n a FABRILJUTA, P arintins, AM,
segundo idade.
'v Reação
Idade
15
20
25
30
35
40
Total

—
—
—
—
—
e

19
24
29
34
39
+

RF

Rf-N R

Total

fo

fe

%

fo

fe

%

33
32
23
19
14
16

36,5
35,0
22,5
14,8
12,2
16

24,1
23,4
16,8
13,9
10,2
11,6

63
60
36
20
18
26

59,5
57
36,5
24,2
19,8
26

28,2
26,9
16,1
8,9
8,1
11,8

96
92
59
39
32
42

62

360

137

i
!í
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223
3,326

pulm onar crônica pudesse reco rtar um es
pecial grupo de risco, m erecedor de vigi
lância m ais acentuada.
Sabe-se que a exposição ao bacilo de
K och é um fato r necessário p ara o desen
volvimento da infecção e da doença; não
é, no entan to , suficiente. Existe um a u 
m ento regular da infecção com a idade,
declinando após os 50 anos. As tax as de
prevalência de tuberculose-infecção são

fo

%
26,8
2.5,5
16,4
10,8
8,9
11,7

p = N .S .
sem elhantes p ara am bos os sexos, n a in 
fância; n a idade ad u lta ,os hom ens apre
sentam tax as m ais elevadas, sugerindo
risco ocupacional, condicionado por um
possível “excesso” de exposição.
Os presentes dados, apesar de confir
m arem a tendência quanto ao sexo, dife
rem q u anto às condições de local de tra 
balho. Observou-se que indivíduos que
exercem atividades em locais não-aglom e-
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TABELA 3 — R esultado do PPD, realizado n a FABRILJUTA, P arintins, AM,
segundo tem po de serviço (em m eses).
RF

S^ \ ^ R e a ç ã o

N R -R í

T em po^^^^

fo

fe

+ 12 m
6 a 12 m
— 6m

35
43
60

30,1
46,4
61,5

%

138

Total

•f

25,4
31,2
43,4

!

38,6

T otal

fo

fe

%

fo

%

43
77
99

47,9
73,6
97,5

19,6
35,2
45,2

78
120
159

21,8
33,6
44,6

61,4

357

219

x2 d, =2 = 1-773

P = N .S.

TABELA 4 — R esultado do PPD, realizado n a FABRILJUTA, P arin tins, AM,
segundo local de serviço.
'v
Local
Aglomeradoburocracia
Aglom eradoprodução
N ão-aglom erado
Total

N R -R í

RF

Reação

T otal

fe

%

fo

fe

%

fo

%

6

6,9

4,4

12

11,1

5,5

18

5,1

97

107

71,9

182

83,9

279

79,3

32,

21,1

23,7

23

10,6

55

15,6

38,3

217

61, 7

352

fo

135
X

2

dt =

2 = 10’842

rados (m otorista, mecânico, pedreiro, ele
tricista) apresentavam taxas m ais elevadas
que aqueles que perm aneciam em am bien
te confinado, poluído pelo pó de ju ta. N ada
se pode afirm ar quanto ao selecionam ento
prévio dos operários p a ra o trab alho em
diferentes setores, exceto, evidentem ente,
os associados à especialização.

172
33,9

P < °>005
C ertam ente as condições sociais e o tipo
de inserção da força de trabalho, em P a 
rintins, extrem am ente móvel e não quali
ficada, reportam -se a um contexto social,
econômico e ecológico b astan te propício à
transm issibilidade d a tuberculose, fora dos
am bientes poluídos e confinados do tra b a 
lho.
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TABELA 5 — R esultado do PPD, realizado n a FABRILJUTA, P arintins, AM,
segundo local de serviço (apenas sexo m asculino).

x2 « = i = 7,406

p < 0,05

SUMM ARY
T he authors tried to investigate the developm ent of tuberculosis infection
in a factory through th e PPD test exam ining 355 workers, considering age, sex,
lemght and place of w ork as variables.
A m ore sign ifica n t association betw een strong-reaction and the variables
sex and non-aglom erated places of work was observed. Overall, th e prevalence
o f strong reactions was about 38%.
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