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RESUMO : Foram feitas considerações sobre a escolha do método bacteriológico no diagnóstico da tuberculose pulmonar em Saúde Pública, mostrando que o
mesmo preenche condições de ordem epidemiológica, econômica e social, sugeridas
pelos programas nacionais de controle da tuberculose.
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1. I N T R O D U Ç Ã O

A tuberculose constitui-se num dos problemas de saúde pública mais importantes
nos países em desenvolvimento e mesmo em
muitos países tecnicamente desenvolvidos 3,23 . No Brasil é ainda um grave problema de Saúde Pública 1,4 .
Os programas de luta contra a tuberculose efetuados em vários países mostram
que se tem necessidade de encarar o problema sob o ponto de vista de Saúde Pública. 2,6,8 Para tanto, o Comitê de Peritos em
Tuberculose da Organização Mundial de
Saúde (OMS) 23, salientou que os programas antituberculose nacionais poderão ser
executados em qualquer situação, sempre
que seu planejamento e aplicação se baseiem
em conhecimentos objetivos das condições
epidemiológicas, técnicas, econômicas e sociais. Tais programas deverão abranger
basicamente todo o país, ser permanentes,

adaptar-se às necessidades da população e
estar integrados na estrutura sanitária da
coletividade.
Tais observações deverão servir de base
na escolha das atividades que serão executadas dentro de qualquer programa de
controle da doença.
A escolha de um ou mais métodos de
diagnóstico deverá basicamente estar assentada também em considerações de ordem
epidemiológica, econômica, social e técnica.
O presente trabalho expõe tais considerações e sugere o emprego do método bacteriológico como elemento prioritário nos programas de luta contra a tuberculose.
2.

DINÂMICA DA TUBERCULOSE

Entre os indivíduos de uma população,
alguns contraem a infecção e outros não.
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Entre os infectados, que H i l z e 1 2 chamou
de reservatório da infecção, alguns contrairão a enfermidade e farão parte do grupo
dos casos ativos, os quais, por sua vez,
propiciarão novas infecções e a manutenção do reservatório da infecção. Os casos
ativos poderão falecer ou curar-se. Os
curados poderão sofrer uma recaída e
voltar ao grupo dos casos ativos ou falecer.
Deve-se ter em mente que os indivíduos
que transmitem a infecção ou até mesmo
a doença, são obrigatoriamente eliminadores de bacilos. Em outras palavras, o indivíduo somente se infecta em presença de
um doente eliminador de bacilos.
3.

CONSIDERAÇÕES

EPIDEMIOLÓGICAS

O Comitê de Peritos em Tuberculose da
OMS 2 2 , definiu, do ponto de vista epidemiológico, caso de tuberculose como sendo
toda pessoa que padece de enfermidade,
cujo escarro é positivo ao exame bacteriológico (direto e c u l t u r a ) . Indivíduos apenas com imagens radiológicas anormais
seriam considerados suspeitos requerendo
uma vigilância baseada no exame bacteriológico.

Inúmeros trabalhos científicos surgiram
avaliando a importância epidemiológica do
caso e do suspeito.
Raj Narain, 19 comparando a infecciosidade dos casos, mostrou que a proporção de
crianças infectadas nas idades entre 0-14
anos, residindo com casos, com suspeitos
e com não casos, foi de 41%, 20% e 12%,
respectivamente.
Grzybowski & Allen 10 estudaram a prevalência de tuberculose ativa entre 1116
contatos que conviviam com pessoas portadoras de tuberculose pulmonar. A prevalência foi de 6,5% quando o escarro do
caso índice foi positivo pela microscopia
direta; 1,3% quando o bacilo do caso índice foi encontrado somente pela cultura e
1,1% quando a cultura foi negativa.
Shaw & William 2 5 verificaram que a probabilidade de transmissão da infecção ou
da doença, está intimamente ligada à situação epidemiológica do caso índice. A Tabela 1 mostra os resultados da prova tuberculínica realizada em crianças de 0 a 14
anos, em três grupos de comunicantes e um
não comunicantes, observando-se maior
percentual de testes tuberculínicos positivos
entre os comunicantes cujo caso índice era
positivo ao exame direto de escarro.

Na Tabela 2 nota-se o número de casos
de tuberculose provenientes de comunicantes (adultos e crianças) de acordo com os
diferentes tipos de fontes de infecção. É
evidente a maior probabilidade de adoecimento entre os comunicantes cuja fonte de
infecção apresentou bacilos álcool-ácido resistentes ao exame microscópico direto.
Grzybowski e col. 1 1 verificaram que as
crianças que tiveram contatos íntimos com
pacientes com escarro positivo, pelo exame
direto, foram tuberculino-positivos em 35%
nas idades de 0 a 4 anos; 43% nas idades
de 5 a 9 anos e 52% nas idades de 10 a
14 anos.
Meijer e col. 16 concluiram que os pacientes considerados como fontes de infecção
mais importantes "são aqueles em cujo escarro o bacilo da tuberculose pode ser demonstrado pelo exame direto".
4.

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS

Nos países em vias de desenvolvimento,
as verbas destinadas à saúde são relativamente pequenas e reduzem-se ainda mais
quando destinadas aos programas de tuberculose.
Desta maneira, os métodos diagnósticos
para descoberta de casos deverão ser avaliados, não somente pelo custo de cada exame, mas pelo custo aproximado de cada
caso descoberto.
Estimativas de custo aproximado por método empregado foram efetuadas pelo Instituto Nacional de Bangalore, na Índia, 1 8
cujos resultados são mostrados na Tabela
3, verificando-se não existir diferença significativa de custo nos diferentes métodos
de exame.
Quando, no entanto, se avalia o custo
aproximado por caso descoberto, chega-se
à conclusão que um caso diagnosticado pelo
exame direto, entre indivíduos sintomáticos,
custa aproximadamente US$ 2.00 e, um
caso descoberto pelo exame radiológico em
massa aproxima-se dos US$ 120.00. A Tabela 4 exemplifica bem esta variação.

Não há dúvida alguma que, analisandose custo por caso, o exame direto do escarro representa uma prioridade econômica.
Além disto, após confirmação diagnóstica,
o paciente poderá ser imediatamente tratado.
Meyer e Coudreau 17 salientaram que os
dois imperativos que tornam a bacteriologia medida prioritária nos programas de
controle da tuberculose, nos países em desenvolvimento, são: "1o) a necessidade de
permanecer nos limites das possibilidades
financeiras; 2o) a necessidade de agir com
o máximo da eficácia."
Deve-se, no entanto, salientar que mesmo elegendo-se o método bacteriológico
como elemento básico de todo o sistema
diagnóstico, tem que se levar em conta a
forma e a ordem em que esses métodos
poderão ser empregados. Estudo realizado
por Chan e col. 5 , estabelece o custo relativo dos métodos bacteriológicos, e salienta
que a associação de tais métodos poderá
aumentar de 3, 5 ou 9 vezes o custo do
método mais simples, que é o exame direto
do escarro.
5.

CONSIDERAÇÕES SOCIAIS

O Comitê de Peritos em Tuberculose da
OMS 21 concluiu que a maioria dos doentes com tuberculose pulmonar contagiosa
conhece sua doença e procura espontaneamente o médico.
Muitas pesquisas foram efetuadas em
virtude de numerosos países estarem empregando a radiologia em massa. Por trabalhos realizados, Swallon & Sbarbaro 2 7 ;
Marchall e col. 1 5 ; Gothi e col. 9 ; H i t z e 1 2 ;
Edwards 7 ; e Meijer 16, concluiram que a
maior parte dos casos novos não se descobre por campanhas de detecção em massa,
e sim porque os enfermos com sintomas
pulmonares (sintomáticos respiratórios)
buscam por sua própria iniciativa os serviços de saúde.
Os estudos realizados no Canadá, Checoslovaquia, Países Baixos e Japão 28, mostrados na Tabela 5, concluiram que 54 a

66% dos casos com baciloscopia positiva,
notificados, se apresentaram espontaneamente aos serviços de saúde, sem nem mesmo terem sido convocados. A radiografia
em massa descobre um percentual de pacientes com baciloscopia positiva compreendido entre 12 e 24%.
O estudo longitudinal que vem sendo
realizado no distrito de Kolin, na Tchecoslovaquia, desde 1961 13,23 (Tabela 6) mostra que o número de casos microscopicamente positivos não tem sido substancialmente influenciado, apesar de sucessivos levantamentos radiográficos, efetuados em
massa, na população de 14 anos e mais.
O estudo efetuado em Kolin, também nos
chama a atenção, para o fato de que ne-

cessitamos manter, à disposição da população, uma metodologia diagnóstica permanente e que atenda suficientemente suas
reais necessidades. Tal metodologia visaria os indivíduos com sintomatologia respiratória (sintomáticos respiratórios), ou seja, pacientes com tosse e expectoração por
período superior a 2 ou 3 semanas, representando a população que nos proporcionaria uma alta taxa de casos de tuberculose. 14,18,24
Labarqui, 1 4 na Algéria, salientou que "o
valor dos sintomas para a descoberta da
tuberculose pulmonar impõe, num país em
vias de desenvolvimento, um esforço para
se organizar uma rede de descoberta sintomática eficaz, a fim de reconhecer o máximo de tuberculosos excretores de bacilos"
e f i n a l i z a comentando: "diz-se da importância em concordar na descoberta bacteriológica, na qual a extensão permite, de
um lado, a descentralização do diagnóstico
até as zonas rurais afastadas, e de outro

lado, a integração da luta antibuberculose
na atividade normal das unidades de saúde
pública".
6.

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A escolha de um método diagnóstico poderá estar baseada em justificativas da seguinte ordem:
a)

que o método seja de fácil compreensão e execução;

b)

que a manutenção da aparelhagem seja
simples;
que o custo do equipamento seja baixo;

c)
d)

que o método empregado tenha o maior
grau de sensibilidade, especificidade e
reprodutibilidade;

e)

que o treinamento do pessoal seja reprodutível e não exija seu deslocamento;

f)

que a supervisão possa ser permanentemente realizada, tanto direta como
indiretamente;

g)

que o método empregado seja cômodo
ao paciente e de fácil aplicação na população.

Logicamente, conseguir que um método
abranja todos os requisitos citados, é impraticável. Espera-se, no entanto, que o
mesmo possa conter metade do exigido.
O método bacteriológico é realmente simples, de fácil execução, de baixo custo e
não exige muitos cuidados na manutenção
da aparelhagem. Apenas na aquisição do
microscópio são dispendidos maiores recursos financeiros.
Das técnicas empregadas, o exame microscópico direto do escarro (baciloscopia)
é a mais simples e pode ser executada por
qualquer pessoa que possua um mínimo de
escolaridade e que tenha recebido um treinamento adequado, de no máximo 3 semanas. 24 Quanto à amostra (o escarro), ela
pode ser mantida em refrigerador por até
7 dias sem que isto interfira na qualidade
do exame. A colheita se processará em
potes de plástico descartáveis que serão
transportados em caixas próprias de madeira. A confecção do esfregaço e posterior
coloração da lâmina não exige grandes conhecimentos ou habilidades. A observação
microscópica e a quantificação dos bacilos
é padronizada por um sistema de quadrantes e quadrículas. A supervisão do pessoal
treinado poderá ser feita diretamente, no
próprio laboratório, ou indiretamente, através do envio recíproco de amostras ou lâminas coradas.
O método bacteriológico terá fundamentalmente utilidade nas seguintes circunstâncias :
a)

na descoberta de casos: realizando o
diagnóstico etiológico da doença;

b)

no controle da eficácia da quimioterapia: pelo seguimento mensal da eliminação bacilar;

c)

na indicação terapêutica dos retratamentos: verificando-se a evolução da
curva bacilar e a presença de resistência microbiana;

d)

no controle de cura: através de sucessivos controles negativos.
7.

C O M E N T Á R I O S

Os programas de controle da tuberculose devem adotar uma estratégia específica
de ação, em função da situação epidemiológica da doença, na área em que se pretende atuar. Reflexões de ordem epidemiológica, econômica, social e técnica deverão
sempre ser levadas em conta, para qualquer atividade que se pretende implantar.
A escolha dos métodos de diagnóstico deverá, obviamente, estar dentro da mesma
dinâmica de trabalho, e não simplesmente
se adotar este ou aquele método por simples tradicionalismo. As pesquisas realizadas no mundo inteiro, e os estudos longitudinais da Tchecoslovaquia e Japão já nos
dão subsídios para um novo enfoque de
programação, que pode alterar substancialmente a curva epidemiológica da doença.
O advento dos modernos quimioterápicos
propiciou uma mudança radical na metodologia diagnostica, mostrando que a tuberculose é curável, em qualquer fase de sua
evolução.
A radiologia em massa, que já teve no
passado sua indicação prioritária, com o
fim de diagnosticar as formas iniciais da
doença (tuberculose incipiente), cedeu lugar aos métodos bacteriológicos, pela sua
maior viabilidade e exequibilidade em Saúde Pública.
Realizar um programa de descoberta de
casos, baseado unicamente na radiologia,
seria impraticável, altamente oneroso e não
atingiria o objetivo básico do programa,
que é descobrir os casos de tuberculose.
Isto, no entanto, não significa que devemos
abolir os recursos radiológicos e trocá-los

pelos bacteriológicos, mas apenas limitá-los,
quando para fins exclusivos de diagnóstico
da tuberculose, a grupos selecionados, o
que certamente aumentará o seu rendimento.
Radiografar
indiscriminadamente toda
uma população, com base apenas no conceito de que o processo tuberculoso se desenvolve lentamente e que desta maneira
poderíamos surpreender o processo na sua
fase inicial, não leva à diminuição do número de casos, e os indivíduos infectados pelo
bacilo poderão desenvolver uma tuberculose grave em pouco tempo. 16 Portanto, radiografar a população com prazos superiores a 6 meses não auxiliaria efetivamente
a mudança da situação epidemiológica atual.
Torna-se evidente que o método bacteriológico oferece ajuda concreta aos programas de controle da doença, pode ser empregado a qualquer momento na população
e deverá sê-lo permanentemente, propiciando a descoberta constante dos indivíduos
eliminadores de bacilos, que epidemiològicamente são as mais importantes fontes de
transmissão da doença.
Um programa de descoberta de casos,
baseado principalmente na bacteriologia e
tendo como método prioritário o exame
microscópico direto, não só atingiria os
objetivos básicos do programa, como também daria maior poder de penetração da
metodologia diagnóstica, atingindo áreas
urbanas e rurais, evitando o deslocamento
do paciente em busca do esclarecimento
diagnóstico de sua sintomatologia respiratória. As necessidades reais da população
que demanda aos serviços de saúde seriam
sanadas e o diagnóstico estaria, permanentemente, colocado à disposição daquela população.
O método bacteriológico é, no momento
epidemiológico atual, a única arma diagnós-

tica realista, 2 9 capaz de conseguir uma cobertura populacional eficiente. A organização de um sistema de recolhimento de
amostras de escarro, devidamente acoplado
a laboratórios locais, regionais e centrais,
é perfeitamente viável e exequível. 20

8. C O N C L U S Õ E S

1.

A eliminação efetiva de doentes bacilíferos na população poderá propiciar
uma mudança na situação epidemiológica da tuberculose. Isto só será possível através de medidas diagnósticas
permanentes, que atinjam em profundidade a população urbana e rural, com
posterior tratamento dos casos descobertos.

2.

As medidas que visam o diagnóstico
da tuberculose devem estar firmadas
em métodos simples, cujo rendimento
e operacionalidade sejam adequados
aos objetivos básicos do programa.

3.

O método bacteriológico preenche totalmente condições de ordem epidemiológica, econômica, social e técnica exigidas pelos programas nacionais de
controle da tuberculose.

4.

O método bacteriológico deve ser considerado como medida prioritária nos
programas de controle da tuberculose
em nosso meio, no momento epidemiológico atual.

5

Tem-se necessidade de enfatizar os métodos bacteriológicos multiplicando-os
à medida do possível, de maneira permanente, para que possam atender as
reais necessidades da população de todos os municípios, nas respectivas zonas urbana e rural.
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