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RESUMO 

 

Para o controle da Tuberculose (TB) uma das medidas utilizadas no Brasil é o 

tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB), que é feita 

nos Programas de Controle de TB (PCT). A evolução da infecção para a doença 

durante a vida é estimada em 5-10% em relação a um adulto imunocompetente, 

porém, na criança estima-se 43%. Esta pesquisa foi um estudo observacional, 

analítico, que objetivou analisar o perfil epidemiológico e os fatores relacionados ao 

abandono do tratamento da ILTB. Foram analisados os indivíduos até 15 anos de 

idade que estavam em tratamento para ILTB, nos PCT dos municípios prioritários, 

ou seja, os mais populosos da Grande Vitória: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, 

nos locais que utilizam a ficha de notificação do tratamento da ILTB. A ficha foi 

utilizada como instrumento de coleta dos dados. O período pesquisado foi de julho 

de 2009 a agosto de 2010. Foram encontrados 144 indivíduos em tratamento para 

ILTB, sendo 140 (97,22%), a indicação foi de serem contatos de TB, 46 (31,94%) 

abandonaram o tratamento, e 98 (68,06%) concluíram o tratamento. A maioria dos 

indivíduos era contato de TB, e quando foi analisada a situação da baciloscopia 

(BAAR) do caso índice do contato, a maioria tanto do grupo que abandonou, quanto 

do grupo que concluiu o tratamento, 97,62% e 87,91% (p=0,06), respectivamente, 

eram positivos. Quanto ao tipo de contato, o domiciliar foi o mais frequente, e 

também entre os dois grupos, tanto os que abandonaram quanto os que concluíram, 

totalizaram 81,82% e 84,21% (p=0,72), respectivamente, seguidos de outros, que 

foram os tios, avós, que moravam próximos. As crianças e adolescentes avaliados 

tinham na sua maioria cicatriz da vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) 

presentes, e tinha na sua maioria o Rx de tórax normal. Analisou-se também se 

indivíduos adolescentes (≥10 anos), apresentaram mais chance de abandonar o 

tratamento da ILTB, em relação às crianças com menos de 10 anos de idade, pois 

as mesmas necessitam ajuda dos seus cuidadores para uso da medicação, porém, 

a maioria de ambos os grupos, concluíram o tratamento, adolescentes 75% e 

crianças 64,13% (p=0,17). Este estudo reforça a necessidade do controle dos 

contatos dos doentes da TB, identificando prioritariamente as crianças e 
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adolescentes e desenvolvendo estratégias para a adesão ao tratamento da ILTB. O 

estudo também pode estimular a melhoria do sistema de notificação dos casos de 

tratamento da ILTB, já que, apesar da orientação do MS, a sua implantação ainda 

não foi padronizada.  

 

Descritores: Infecção latente; crianças; adolescentes; abandono; adesão. 
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ABSTRACT 

 

Controling of Tuberculosis (TB) one of the measures used in Brazil is the treatment of 

latent infection by Mycobacterium tuberculosis (ILTB), which is made in the TB 

Control Program (PCT). The evolution of the infection to disease during the life is 

estimated at 5-10% related to immunocompetent adult, however, in child is estimated 

43%.This research was an observational and analytical study, which aimed to 

analyze the epidemiological profile and factors related to renunciation of treatment for 

ILTB. Individuals were analyzed until 15 years old who were undergoing treatment for 

ILTB, in the PCT of the priority municipalities of Vitória, Vila Velha, Serra and 

Cariacica, which are the sites that used the notification form of treatment for ILTB. 

The form was used as a tool for data collection. The research period was between 

July 2009 and August 2010. 144 individuals were found in treatment for ILTB, and 

140 (97,22%), the majority of nomination was TB contacts, 46 (31.94%) abandoned 

the treatment, and 98 (68.06%) completed the treatment. Most individuals were 

contacts of TB, and when was analyzed the situation of the bacilloscopy (BAAR) of 

the index case of contact, the majority of both the group that left, and the group that 

completed treatment, 97,62% e 87,91% (p=0,06), respectively, were positive. 

Regarding the type of contact, the home was the most frequent, and also between 

the two groups, both those abandoned and those who completed, totaled 81,82% e 

84,21% (p=0,72),  respectively, followed by others, who were uncles, grandparents , 

who lived nearby. Children and teenagers were evaluated mostly had scar of BCG 

(Bacillus of Calmette and Guérin) present, and had mostly a normal chest X-ray. 

Teenagers (≥ 10 years old), were checked if they had more chances to leave the 

treatment of ILTB, comparing with less than 10 years old, because the same need 

caregivers help for use of medication, however, the majority of both groups, 

concluded the treatment, teenagers 75% and children 64,13% (p=0.17). This study 

reinforces the need to control the contacts of patients, identifying priority children and 

teenagers and developing strategies for treatment adherence. The study can also 

stimulate the improvement of notification’s system since, despite the orientation of 

MOH, its implementation has not yet been standardized. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) é um importante problema de saúde pública, no Brasil e em 

outros 21 (vinte e um) países em desenvolvimento. Nesses países encontram-se 

80% dos casos da doença no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), há uma estimativa que um terço da população mundial está infectado com o 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb)(1). 

 

No Brasil, estima-se cerca de 64 milhões de pessoas infectadas pelo Mtb(1). São 

diagnosticados ao ano, no Brasil, cerca de 80 mil casos novos de TB, dos quais 

23.520 são crianças e adolescentes menores de 15 anos, representando uma 

incidência média de 66 casos por 100 mil habitantes para esse grupo etário(2).   

 

O Brasil é signatário da Declaração do Milênio, que foi aprovada pelos países 

membros da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2000, uma das metas é 

reduzir à metade, em relação ao ano de 1990, a incidência e a mortalidade por TB 

até 2015 e eliminar a TB como problema de saúde pública até 2050(1). 

 

A infecção pelo bacilo da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil 

geralmente acontece na infância(3). Crianças com menos de dois anos de idade tem 

o dobro das taxas de adoecimento de crianças maiores. Os dados epidemiológicos 

sobre TB infantil são escassos no Brasil(4).  

 

No Espírito Santo a taxa de incidência em 2011 foi de 35,4 por 100 mil habitantes, 

teve 1.254 casos novos, segundo o Sistema Nacional de Agravos (SINAN). Em um 

estudo feito no período de 1990 a 2001, das notificações de TB infantil no Estado do 

Espírito Santo, 61,8% foram realizadas nos municípios que compõem a Grande 

Vitória, sendo então estes de grande importância para a incidência de TB neste 

Estado(5). 
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O problema da tuberculose infantil está na dificuldade do diagnóstico, pois os sinais 

e sintomas são inespecíficos, dificultando a suspeição clínica e consequentemente 

retardando o diagnóstico. Muitos outros problemas existem na TB infantil, como 

dificuldade na identificação do agente etiológico e clinicamente a apresentação de 

formas assintomáticas. Em um estudo, no Rio de Janeiro, Brasil, entre os 13,6% de 

casos de TB infantil, 28% eram assintomáticos e 24% apresentavam tosse como 

único sintoma(6).  

 

Fazem-se necessárias medidas de prevenção para que se diminuam os riscos de 

adquirir a infecção e consequentemente a doença, para os 10% dos infectados que 

desenvolverá a TB, e que, ainda, não se consegue identificar quem será este 

indivíduo(7).  

 

Estas medidas se baseiam em três fatores: melhoria das condições 

socioeconômicas da população, facilitando o diagnóstico da doença, investigação 

dos contatos, e o tratamento da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis 

(ILTB), que é a nomenclatura utilizada em substituição a anterior, quimioprofilaxia da 

TB(8). 

 

A ILTB nas crianças e adolescentes tem indicação de transmissão recente do Mtb, 

sendo de grande importância no nosso país. Nos países de baixa incidência, ela se 

torna importante na população adulta, com o envelhecimento da mesma, devido a 

reativação endógena, que será responsável por um aumento do número de casos de 

TB(7). 

 

O tratamento da ILTB é feito com a Isoniazida (H), que desde as décadas de 50 e 60 

tem mostrado segurança e eficácia; Em um artigo de revisão, foram citados dois 

estudos em comunidades do Alaska com altos índices de infecção por TB, o risco de 

adquirir TB foi menor em 60% nos que tomaram H, não só neste período, mas pelo 

menos 6 e 19 anos posteriores respectivamente, sugerindo proteção vitalícia(4).  

 

Apesar da H ter se mostrado eficaz em reduzir o risco da TB, em ensaios clínicos 

controlados e randomizados, o longo curso do tratamento da ILTB de 6-12 meses, 
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no que se refere à adesão, não tem bons resultados, existe ainda a possibilidade de 

efeitos adversos, especialmente hepatotoxicidade, que aumenta com a idade(7). 

 

Outras drogas estão se mostrando eficazes, em modelos animais e ensaios clínicos 

em humanos, como a Rifampicina (R) e Pirazinamida (Z) e novas drogas como a 

rifapentina e R 207910(5). Estas drogas são utilizadas em regimes alternativos de 

curto prazo, que em um estudo sobre a aceitação e conclusão do tratamento nos 

Estados Unidos e Canadá, concluiu-se que este encurtamento é um fator 

significativo para a adesão ao tratamento. Os regimes usados neste estudo foram: 

4meses de R, 3meses de H e R, 3meses de rifapentina e H 1x por semana e 

9meses de H(9). 

 

A adesão ao tratamento é comportamental, e a heterogeneidade no contexto social, 

combinado com o perfil do paciente, pode ser responsável pelas variações deste 

fator em torno de 19% a 96%, encontrado em uma revisão sistemática de 78 

estudos sobre este assunto nos EUA e Canadá (7). 

 

São poucos os estudos com crianças e adolescentes, sobre adesão ao tratamento 

da ILTB. Em um estudo americano, com adolescentes latinos, concluiu-se que a 

educação dos pacientes e médicos, é necessária para o entendimento da gravidade 

da doença e o valor do seu tratamento, tanto quanto como o suporte da saúde 

pública e também financeiro, se mostrou como barreiras para a adesão ao 

tratamento da ILTB nesta faixa etária(10). 

 

Em um estudo de coorte histórica em Vitória, ES, foi avaliado o abandono do 

tratamento da ILTB, porém foram avaliados indivíduos maiores de 15 anos, 

utilizando a análise de prontuários dos pacientes atendidos nos programas de TB e 

observaram, dentre outras conclusões, que indivíduos mais jovens eram fator de 

proteção para o abandono(11). 

 

Fazem-se necessários novos estudos para sabermos o perfil epidemiológico das 

crianças e adolescentes menores de 15 anos que fazem o tratamento de ILTB, no 

nosso Estado, assim como a situação em relação à adesão dos mesmos ao 

tratamento. O presente estudo tem como objetivo fazer este perfil epidemiológico e 
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comparar vários fatores que as crianças e adolescentes menores de 15 anos são 

expostos com a probabilidade de abandono do tratamento. 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1- TUBERCULOSE: TRANSMISSÃO, INFECÇÃO E ADOECIMENTO: 

 

A TB é causada pelo Mtb, que teve sua primeira identificação, pelo cientista alemão 

Robert Koch, que anunciou sua descoberta em 24 de março de 1882. O complexo 

Mycobacterium tuberculosis, que pode causar doença em humanos, consiste do 

Mtb, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium microti, e 

Mycobacterium canetti. O Mycobacterium bovis foi responsável por cerca de 6% das 

mortes por TB, na Europa, antes da pasteurização do leite; Após atenuação da sua 

cepa em laboratório, foi desenvolvida a vacina BCG, em 1921(12).  

 

O Mtb é um patógeno intracelular obrigatório, que pode infectar outras espécies de 

animais, mas o homem é o seu reservatório principal; É aeróbico, ácido-resistente, 

sendo os pulmões um local de boa multiplicação para o bacilo, rico em oxigênio(12). 

 

A transmissão do Mtb ocorre pela via inalatória, em quase sua totalidade dos casos. 

É transmitida pessoa a pessoa pelo ar (espirro, fala e principalmente tosse de um 

doente com TB ativa das vias aéreas (pulmonar ou laríngea). Os doentes bacilíferos, 

isto é, com baciloscopia de escarro positiva, é a principal fonte de infecção. Calcula-

se que durante um ano o indivíduo bacilífero pode infectar 10-15 pessoas em média, 

numa comunidade(13). 

 

Após a infecção, 5% da população infectada evoluem para TB primária, através da 

evolução do foco pulmonar ou ganglionar, e da disseminação hematogênica. E 

outros 5% da população vão desenvolver a TB secundária, que pode ser a partir da 

reativação endógena ou reinfecção exógena. A TB primária é aquela que tem uma 

evolução progressiva a partir da infecção e ocorre no primeiro até segundo ano após 
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a mesma. Porém, a secundária ou pós-primária pode se desenvolver em qualquer 

época da vida, dependendo de aspectos geográficos, fatores naturais, estilo de vida, 

comorbidades, e fatores genéticos(14). 

 

No aspecto geográfico, os indivíduos que nasceram e passaram seus primeiros anos 

em regiões de maior incidência de TB, tem maior risco de infecção, isto é visto 

claramente, por exemplo, nas taxas de incidência da doença por origem étnica no 

Reino Unido (RU) e Estados Unidos (EUA), onde os imigrantes da China para o RU 

apresentam taxas da doença 10 vezes maior que a população branca nativa(14).  

 

No Brasil, entre os povos indígenas a TB é uma endemia importante, o povo do 

Suruí de Rondônia, está entre os grupos de indígenas com as maiores incidências 

médias anuais de TB, ultrapassaram os 2.500 casos por 100 mil habitantes no 

período de 1991 a 2002, sendo aproximadamente 50% dos casos em crianças e 

adolescentes menores de 15 anos(2). 

 

 Nos fatores naturais, quanto a idade, o risco na vida de desenvolvimento da doença 

após a infecção, é 43% no primeiro ano de vida, 24% entre 1 e 5 anos e 15% na 

adolescência comparados com adultos imunocompetentes em que este risco é 5-

10%(14). 

 

Outros fatores como o tabagismo, abuso de drogas, particularmente as injetáveis, 

estão associados com maior risco de adoecimento, assim como com menores 

evidências, o alcoolismo(14). 

 

Comorbidades como HIV-AIDS, silicose, tratamento com imunossupressor, em 

hemodiálise, gastrectomizado e com by-pass gastrointestinal, carcinoma da cabeça 

ou pescoço e diabetes, têm o risco aumentado de adoecimento; fatores genéticos 

estão sendo estudados e evidenciados, agrupando os indivíduos de acordo com a 

resistência a TB(14). 

 

 Quanto ao gênero, muitos estudos mostram que o Teste Tuberculínico (TT) tem 

uma maior prevalência de reações positivas em homens, em comparação com as 

mulheres. Em um estudo feito com crianças, dois terços da população estudada o 
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TT foi positivo e eram do sexo masculino. Neste mesmo estudo, apesar do número 

de membros da família não ter tido efeito na resposta ao TT, podemos encontrar o 

relato de estudos prévios que indicam como fatores de risco para positividade do TT, 

o estilo de vida em aglomerados, muitos membros na família e maior tempo de 

convivência entre os indivíduos(15).   

  

Ainda há necessidade de distinguir dentre os infectados pelo Mtb, os quais teriam 

maior chance de desenvolver TB, daqueles infectados com bacilos não viáveis para 

desencadear doença clínica. A biologia molecular e a imunologia poderão esclarecer 

esta progressão de infecção à doença(4). Enquanto não definimos com precisão, 

necessitamos identificar os indivíduos e as situações mais frequentemente 

relacionadas ao adoecimento, para termos condições de intervir com a profilaxia da 

TB.  

 

2.2- O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO POR TUBERCULOSE 

 

Após a inalação do Mtb em aerossol do paciente com TB e bacilífero, a possibilidade 

de desenvolver clinicamente a doença, na população em geral é pequena, 

estimando-se o risco pelo resto da vida de 10%, sendo maior nos primeiros cinco 

anos da infecção. A maioria dos indivíduos imunocompetentes (mais de 90% destes 

infectados), ou elimina o Mtb, ou o mantém em estado de latência. A ILTB ocorre no 

indivíduo em que o sistema imune do hospedeiro controla a replicação do bacilo e 

evita o dano tecidual e os sintomas da doença. A viabilidade do Mtb foi demonstrada 

em culturas obtidas de tecidos de indivíduos saudáveis que morreram em acidentes, 

e que não foram encontradas evidências macroscópicas ou histológicas da 

Tuberculose(12). 

 

Para o diagnóstico de ILTB necessitamos da positividade do TT, o que nos indica 

infecção pelo Mtb, associado à exclusão da doença, não existindo um padrão-

ouro(12). O TT é um teste cutâneo, que utiliza um derivado protéico purificado do Mtb, 

PPD (Purified Protein Derivative) era o que se tinha de disponível para o diagnóstico 

de infecção pelo Mtb, ele é um dos poucos testes que vem sendo usado há 

aproximadamente 100 anos, porém sem a habilidade de fazer a diferença entre 

indivíduos com sensibilidade para as outras mycobactérias, incluindo o BCG. 
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 As altas taxas de TB em pacientes com HIV e com defeitos genéticos no interferon–

γ, tem indiretamente sinalizado o papel da resposta imune adaptativa e também o 

reconhecimento antigênico específico das células T. Na década passada, 2 novos 

testes para diagnóstico de Infecção Latente pelo Mtb (ILTB), foram desenvolvidos e 

licenciados para distribuição comercial. Um deles é o QuantiFERON (QTF) - TB 

Gold, que usa o método de ELISA (enzyme linked immunoasorbent assay), para 

medir a produção do interferon–γ (IFN- γ) das células T no sangue total, após 

estímulo antígeno-específico; O outro é o T-SPOT.TB, que usa a técnica do  Elispot 

para medir esta produção. Estes testes, interferon-gamma release assays (IGRAs), 

usam antígenos mais específicos do Mtb, que são: (early secretory antigenic target 

6) ESAT-6, (culture filtrate protein 10) CFP-10, e TB7.7, e os genes que codificam 

estes antígenos, são encontrados na região de diferença 1 (RD1) do genoma do 

Mtb, a qual é deletada no genoma do Mycobacterium bovis, do BCG, e certas 

mycobactérias não tuberculosas, como o Mycobacterium avium(16). 

 

Em uma meta-análise, a sensibilidade do IGRA e do TT foi similar, quando o 

gradiente de exposição dos contatos foi usado como padrão-ouro,e nenhum destes 

testes puderam distinguir entre TB latente e ativa; Já a especificidade do IGRA se 

mostrou muito boa, pois este não é afetado pela vacinação BCG, como já discutido 

anteriormente, porém não está muito bem estudado o efeito desta resposta com as 

mycobactérias não-tuberculosas. Os estudos encontrados em pacientes 

imunodeprimidos, mostrou o Elispot superior ao TT. Estudos em crianças foram 

muito heterogêneos, dificultando uma conclusão(15). No Brasil, os IGRAs ainda não 

são recomendados pelo Ministério da Saúde para utilização de rotina(13). 

 

De acordo com as normas vigentes no nosso país, os contatos (pessoas que 

convivem no mesmo ambiente que o caso índice no momento do diagnóstico de 

TB), serão avaliados através do TT (feito por via intradérmica, na dose de 0,1ml do 

PPD-RT 23, que contem 2UT- Unidades Tuberculínicas), e o RX de Tórax, sendo 

assintomáticos e divididos em duas faixas etárias, crianças menores de 10 anos e 

adultos e adolescentes maiores que 10 anos, de acordo com os fluxogramas nas 

Figuras 1 e 2, terão o diagnóstico de ILTB e consequentemente a indicação do 

tratamento.  
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Figura 1 - Fluxograma para avaliação de contato crianças ( < 10 anos) 
Fonte: BRASIL (2011, p.99). 
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Figura 2 - Fluxograma para investigação de contato adultos e adolescentes (> 10 anos) 
Fonte: BRASIL (2011, p.98). 
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As crianças assintomáticas fazem TT e RX de Tórax, e a interpretação do TT 

depende do tempo de vacinação com BCG, que no nosso meio é feita ao nascer, 

então se vacinados há menos de 2 anos, considera-se reator o TT ≥ 10 mm e se 

vacinados há mais de 2 anos, o TT reator é considerado ≥ 5 mm. O termo viragem 

tuberculínica é usado quando do aumento do TT em 10 mm ou mais, em um período 

de até 2 anos em relação ao anterior(13). 

 

Anteriormente à 2010, portanto quando foram coletados os dados deste estudo, 

outros pontos de corte eram usados para o TT, era considerado para o tratamento 

de ILTB, reatores ao TT valores ≥ 15 mm para os indivíduos vacinados há menos de 

2 anos e valores ≥ 10 mm para os vacinados há mais de 2 anos, isto para os 

contatos menores de 15 anos, para os adultos, o tratamento de ILTB era feito 

somente em algumas situações especiais, descritas anterioriormente(17).  

 

Com as mudanças do novo manual de controle da TB, ampliam-se o tratamento de 

ILTB, fazendo com que os Programas de Controles da TB (PCT) necessitem de 

condições operacionais favoráveis para se adequarem a estas mudanças(13). 

 

Quanto a doença, na criança, já temos conhecimento da grande dificuldade do 

diagnóstico etiológico, com a cultura do material biológico, que é o padrão-ouro, 

mais frequentemente feita no escarro, com crescimento do Mtb, tanto pela 

dificuldade de adquirir o material, quanto à presença de poucos bacilos presentes 

nas lesões pulmonares destas, tornando um desafio o diagnóstico de TB na infância. 

Um exame que pode ser utilizado em algumas situações é o lavado gástrico, porém 

com sensibilidade de 30-40%. A sugestão de um trabalho de que a realização deste 

procedimento em ambiente ambulatorial tem resultados semelhantes ao do 

ambiente hospitalar é favorável para sua operacionalização(18).  

 

Na prática o que se tem para o diagnóstico de TB na criança é: clínica, achados 

radiológicos, história epidemiológica de contato com adulto com TB, e interpretação 

do TT (em relação à vacinação BCG). Levando em consideração estes dados, além 

do estado nutricional, no Brasil, usa-se desde 2002 um sistema de pontuação para o 
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diagnóstico de TB pulmonar em crianças e adolescentes negativos à baciloscopia 

(Quadro1) (13). 

 

Quadro 1 - Diagnóstico de tuberculose pulmonar em crianças e em adolescentes negativos à 
baciloscopia 
Fonte: BRASIL (2011, p.50). 
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2.3 - AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE (TB) 

 

As ações de controle da TB visam principalmente o tratamento da doença, 

prioritariamente do paciente com TB bacilífera, porém existem outras medidas como 

a vacinação, que somente temos licenciada a BCG, que foi usada em uma criança 

pela primeira vez em 1921. Atualmente mais de 90% das crianças no mundo 

recebem esta vacina, porém a influência no controle da pandemia da TB é pequena, 

a sua eficácia está estabelecida para os casos das formas meníngea e miliar na 

infância, porém para a forma pulmonar no adulto é variável(12). 

 

2.3.1 - Avaliação dos contatos 

 

A avaliação dos contatos é uma estratégia de grande importância no controle da 

doença, pois além de diagnosticar os indivíduos com TB numa fase mais precoce, 

também diagnostica a ILTB, assim podendo utilizar medidas preventivas, evitando o 

aparecimento de futuros doentes e transmissores da doença. 

 

Em estudo epidemiológico no Estado de Mato Grosso, Brasil, no período de 1999 a 

2004, baseado em dados do SINAN, após avaliação da vigilância de contatos de 

casos novos de TB, no ano de 1999, a média de contatos examinados em Mato 

Grosso foi de 0,5% e, em 2004, foi de 10,5%, concluindo-se que o percentual de 

contatos examinados é muito baixo(19).  

 

Quanto aos conceitos e condutas voltadas para o controle dos contatos, não 

ocorreram mudanças nas normas vigentes no Brasil, entre 1984 e 1994, como 

mostra uma revisão da literatura de controle de comunicantes no Brasil, de 1984 a 

2004, mas no final da década de 90, com o aumento de casos da doença, é que 

desencadeou a ampliação dos conceitos, com propostas de ações de prevenção, e 

de descentralização dos PCTs, integrando-se nos serviços de Atenção Básica à 

Saúde (ABS). Após 1994 foram incluídos nos contatos os indivíduos em contato com 

o caso índice, mesmo não sendo do domicílio. Em 2002 acrescentou-se o 
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seguimento do contato com prazos e visitas domiciliares. Nesta publicação podemos 

notar que a preocupação e importância com os contatos vêm aumentando a partir do 

final da década de 90(20). 

 

Atualmente as normas vigentes no nosso país, definem o contato como toda pessoa 

que convive com o caso índice no momento do diagnóstico de TB. Essa convivência 

pode se dar em casa ou fora dela, no trabalho, em instituições de longa 

permanência, escola e que o grau de exposição deve ser individualizado, levando 

em consideração a forma da doença, o ambiente e o tempo de exposição(13).  

 

Recomenda-se ainda que quando a criança é o doente de TB, se investigue todos 

os seus contatos, pois a mesma, em geral, desenvolve a doença a partir de um foco 

bacilífero, que deverá ser encontrado para impedir a transmissão para mais pessoas 

e também serão encontrados os indivíduos com ILTB(13). 

 

Quanto ao tempo de exposição, de acordo com as III Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, publicadas em 2009, contato é aquele com 

pelo menos 200h de convivência com o doente que apresenta baciloscopia de 

escarro positiva e 400h com o doente com baciloscopia de escarro negativa e 

cultura positiva, em ambiente fechado. 

 

2.3.2 - Tratamento da infecção latente 

 

Após o diagnóstico da ILTB, os indivíduos serão submetidos ao tratamento desta 

infecção latente, que é feito com a droga H, na dose de 5-10mg \kg por dia no 

máximo de 300mg por dia, com duração de 6 meses, podendo chegar a 9 meses, 

caso haja necessidade, mantendo as 180 doses; recomenda-se consultas mensais 

para avaliação clínica e reforço da aderência ao tratamento, além da notificação em 

instrumento elaborado por alguns Estados(13). 

 

No Estado do Espírito Santo (ES), foi elaborada em 2009, a ficha de notificação da 

ILTB (Anexo 1),  porém ainda não está sendo usada em todos Programas de 

Controle de Tuberculose (PCT) deste Estado. 
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O tratamento da infecção latente pelo Mtb iniciou bem cedo, a seguir a redescoberta 

da H em 1951. A H é uma pró-droga que origina um metabólito potente, que é capaz 

de oxidar os grupos protéicos que iriam atuar na síntese de ácido micólico, a 

depleção deste ácido causa a morte da bactéria(7). 

 

Quanto ao risco de emergência de resistência, na infecção latente, deve ser menor, 

devido a baixa carga bacilar(7). Em uma revisão sistemática de 13 estudos 

publicados desde 1951, o risco para resistência a H foi de 1,45 (IC95%: 0,85-2,47). 

Existindo um risco modesto de resistência, é importante a exclusão da atividade da 

TB antes da instituição da terapia preventiva(21). 

 

Não se sabe a terapia ótima para os contatos do doente com TB Multirresistente 

(MDR), há recomendações de prevenção com 2 drogas antituberculosas (E e Z, ou 

Z e uma fluoquinolona, dependendo da suscetibilidade do caso), porém neste caso 

há muitos efeitos adversos devido a Z. Regimes com fluoquinolonas são melhores 

tolerados, devem ser consideradas como monoterapia, em indivíduos com mais 

baixo risco de desenvolver a doença, pois há estudos que relatam risco de 

resistência a esta droga, ao desenvolver TB(7). A OMS orienta o uso de H, 

considerando o risco de infecção na comunidade, principalmente os adultos; 

Considerar a suscetibilidade do caso índice(13).  

 

Sua eficácia, apesar de já bem estudada de longa data, como o ensaio clinico nas 

comunidades na área do Alaska, de 1957(22), se mantém muito relacionada com a 

aderência ao tratamento, e esta com o tempo de tratamento e presença de efeitos 

adversos. Regimes alternativos com tratamentos mais curtos estão sendo estudados 

e aceitos em alguns países. 

 

A monoterapia com a R (10mg/kg- máximo de 600mg), por 4 meses em alguns 

estudos, notou-se eficácia semelhante a H por 6 meses, além de menor 

hepatotoxidade  quando comparado com H por 9 meses, resultando numa maior 

adesão no esquema da R(7). 

 

Já a terapia com H e R por 3 meses, em relação a H por 6-12 meses, os estudos 

mostraram semelhança, em relação a eficácia, mas em relação aos efeitos 
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adversos, eles foram menores na monoterapia, porém sem significância 

estatística(7). 

 

A R é uma poderosa indutora da enzima CYP 450, pode, portanto, reduzir a 

concentração de: contraceptivos orais, anticonvulsivantes, anti-infecciosos (incluindo 

a terapia anti-retroviral), e outras drogas com metabolismo semelhante; Uma opção 

que está sendo estudada é a Rifabutina, que apresenta menor intensidade deste 

efeito(7). A Rifabutina é um derivado da R, com meia-vida mais longa e maior 

potência contra o Mtb, que a R. Foi avaliada num ensaio clínico associada a H 15-

25mg/kg, máximo de 900mg, e a Rifabutina (900mg) por 3 meses, num esquema de 

1x por semana, em Tratamento Diretamente Observado (TDO), comparado com a H 

5-15mg/kg, máximo de 300mg por 9 meses diariamente e auto administrada, a 

eficácia foi semelhante e a adesão maior no grupo da associação das drogas(23). 

 

Outro estudo comparando terapias de curta duração e a padronizada, utilizando 

detentos e usando TDO, em que foram utilizados 4 terapias: 9 meses de H; 2 meses 

de R e Z, 2x por semana; 3 meses de R e H e 4 meses de R, chegou a conclusão 

que tratamentos de curta duração, associado ao TDO e educação em saúde, pode 

implementar, não somente dentro das prisões, a adesão ao tratamento da ILTB, com 

um significante aumento da efetividade na população de risco para desenvolver 

TB(24). 

 

Na criança, também há evidências de maior adesão com o TDO, que neste estudo 

foi denominado de Tratamento Preventivo Diretamente Observado (TPDO), em que 

a medicação foi dispensada 2x por semana e tomada na presença do profissional de 

saúde, comparados com dispensação diária, administrada pela família 

(autoadministrada) e com dispensação mensal, auto-administrado, porém reforçadas 

com telefonemas semanais, concluindo que o TPDO foi a única associação entre  as 

crianças e adolescentes até 18 anos e a conclusão do tratamento(25). 

 

Na nossa realidade, no Brasil, a orientação para o acompanhamento do tratamento 

dos indivíduos com ILTB, que é consultas mensais com exame clinico dos mesmos, 

não os avalia quanto à adesão ao tratamento, a informação é subjetiva, ou seja, 

fornecida pelo paciente; Um estudo feito em Israel, em crianças e adolescentes 
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menores de 18 anos, para avaliar a adesão ao tratamento de ILTB, foi utilizado o 

método colorimétrico Arkansas, em que se examina uma amostra de urina para 

detecção de metabólitos da H. Concluiu-se que este método é eficiente, rápido e de 

baixo-custo, podendo ser uma opção para ter uma informação melhor e mais 

objetiva do indivíduo em tratamento para ILTB(26). 

 

A taxa de adesão nas publicações, com uso de INH por 6 meses, variam entre 27% 

e 76% e entre os fatores associados com isto, estão: moradores de rua, abuso de 

drogas, uma incompreensão por parte dos pacientes dos benefícios da terapia , a 

ausência de sintomas de TB, uma terapia prolongada e toxicidade do tratamento(27). 

 

Como a adesão ao tratamento da ILTB, é essencial para a efetividade do mesmo, a 

epidemiologia dos indivíduos que estão fazendo este tratamento deve ser estudada, 

assim como os fatores associados com o abandono desta importante ferramenta 

para o controle da TB, que é o tratamento da ILTB. 

 

No Brasil e no ES, poucos são os estudos sobre adesão ao tratamento de ILTB, 

principalmente com crianças. Existe uma orientação para fazermos uma ficha de 

notificação, porém sem oficialização da mesma, dificultando dados oficiais sobre os 

indivíduos que estão neste tratamento. 

 

Este estudo utilizou a ficha de notificação da ILTB do Estado do ES, para analisar a 

epidemiologia e a adesão dos indivíduos até 15 anos em tratamento para ILTB. 
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3 - ARTIGO I - ANÁLISE DOS FATORES RELACIONADOS AO ABANDONO DO 

TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE PELO Mycobacterium tuberculosis  

EM PACIENTES ATÉ 15 ANOS, NOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRI OS DA GRANDE 

VITÓRIA/ES 

 

RESUMO 

 

Objetivo : Analisar os fatores relacionados ao abandono do tratamento da infecção 

latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) em indivíduos até 15 anos de idade 

em programas de referência para o controle de TB nos municípios prioritários da 

Grande Vitória, ES. Métodos: Realizou-se um estudo de caso-controle, nos 

programas de referência para o controle de TB, nos municípios prioritários da 

Grande Vitória, utilizando a ficha de notificação de ILTB, no período de julho de 2009 

a agosto de 2010. Resultados: Foram encontrados 144 indivíduos até 15 anos em 

tratamento para ILTB, 46 (31,94%) indivíduos que abandonaram o tratamento, e 98 

(68,06%) que concluíram o tratamento. A maioria de ambas as situações, dos casos 

de abandono e dos que concluíram, a indicação do tratamento preventivo era ser 

contato de TB, 45 (97,83%) e 95 (96,94%) respectivamente (p=0,76) e destes a 

maioria eram contatos de doentes bacilíferos, 41 (97,62%), na situação do abandono 

e 80 (87,91%) na da conclusão do tratamento (p=0,06). O contato domiciliar foi o tipo 

de contato mais encontrado entre os casos de abandono, 36 (81,82%), mas também 

entre os que concluíram 80 (84,21%) (p=0,72). Quanto à cicatriz da vacina BCG e a 

realização de radiografia de tórax, estavam presentes na maioria dos indivíduos 

estudados, independente da situação de encerramento. Foram observados 12 

indivíduos que tiveram além do PPD atual, o PPD prévio, sinalizando a indicação de 

tratamento de ILTB por viragem tuberculínica. Não foram encontrados indivíduos 

que fizeram tratamento preventivo prévio para TB. As variáveis analisadas não se 

relacionaram com o abandono do tratamento da ILTB. Conclusões: Em outros 

estudos são conhecidos fatores de risco para o abandono do tratamento da ILTB, 

não relacionados na ficha de notificação utilizada neste estudo. Constatou-se a 

importância do controle dos contatos de TB e a necessidade da padronização de 

uma ficha de notificação e um aprimoramento da mesma para o melhor controle 

deste tratamento em todo o Brasil. 
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Descritores : abandono, infecção latente, tuberculose. 

 

ABSTRACT 

 

Purpose : Assess factors related of abandonment of treatment for latent infection with 

Mycobacterium tuberculosis (LITB) in individuals up to 15 years old at referral 

programs to control TB in the priority municipalities of Grande Vitória, ES. Methods: 

A case-control study was done in referral programs to control of TB, in the priority 

municipalities of Grande Vitória, using the notification form of LITB, during the period 

of July 2009 to August 2010. Results: 144 subjects up to 15 years old in treatment 

for (LITB), 46 (31,94%) of patients who abandoned treatment, and 98 (68,06%) of 

individuals who completed the treatment. The majority of both situations, cases of 

neglect and concluded that the indication of the preventive treatment was a TB 

contact, 45 (97,83%) and 95 (96,94%) respectively (p=0,76) and the majority of these 

was contacts of sputum smear-positive patients , 41 (97,62%), in the situation of 

abandonment and 80 (87,91%) in the completion of treatment (p=0,06). The 

household contact was the most common type of contact between the dropout cases, 

36 (81,82%), but also among those who have completed 80 (84.21%) (p=0,72). As 

the scar of BCG and the realization of chest radiography, were present in most 

individuals, independent of the situation of closure. 12 individuals who were beyond 

the current PPD, the PPD prior signaling the indication for treatment of ILTB by 

tuberculin slew. There were no individuals who had previous preventive treatment for 

TB. According to the variables analyzed was not related to the abandonment of the 

treatment of ILTB. Conclusions: Other factors not listed in the questionnaire, are 

known from other studies as risk factors for noncompliance with treatment for ILTB, 

this study found the importance of the control of TB contacts and the need for a 

standardized notification form for better control of this treatment in Brazil. 

 

Keywords:  Abandonment, latent infection, tuberculosis 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) é um importante problema de saúde pública, no Brasil e em 

outros 21 (vinte e um) países em desenvolvimento. No Brasil, estima-se cerca de 64 

milhões de pessoas infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb) (1).No Espírito 

Santo a taxa de incidência em 2011 foi de 35,4 por 100 mil habitantes, teve 1.254 

casos novos, segundo o Sistema Nacional de Agravos (SINAN). Em um estudo feito 

no período de 1990 a 2001, das notificações de TB infantil no Estado do Espírito 

Santo, 61,8% foram realizadas nos municípios que compõem a Grande Vitória, 

sendo então estes de grande importância para a incidência de TB neste Estado(2). 

 

Fazem-se necessárias medidas de prevenção para que se diminuam os riscos de 

adquirir a infecção e consequentemente a doença, para os 10% dos infectados que 

desenvolverá a TB, e que, ainda, não se consegue identificar quem será este 

indivíduo(3). Entre estas medidas está o tratamento da Infecção Latente pelo Mtb 

(ILTB), que é o termo utilizado em substituição ao anterior, quimioprofilaxia da TB(4).  

 

O tratamento recomendado no manual de controle da TB do Brasil é com isoniazida 

(H), na dose de 5-10mg/kg, no máximo de 300mg ao dia, num período de 6 meses 

até 9 meses, totalizando 180 doses(4).A efetividade da H no tratamento da ILTB, foi 

estabelecido desde a década de 50, com um ensaio clinico controlado realizado no 

Alaska em 1957, onde foi demonstrada a proteção para os indivíduos que tomaram 

a H, com redução da taxa de TB destes, em comparação com os que tomaram 

placebo, mesmo nos 6 anos de acompanhamento(5) . 

 

O tratamento da ILTB, é mais importante nos indivíduos com maior chance de 

desenvolver a doença depois da infecção, foi citado em um estudo sobre os fatores 

de risco para TB, que as crianças mais jovens têm este risco aumentado, por 

exemplo, no primeiro ano de vida, é de 43%, enquanto o adulto imunocompetente, é 

de 5-10%(6). 

 

No Brasil, até 2010, este tratamento era feito em contactantes de TB baciliferos, 

menores de 15 anos, com diagnóstico de infecção latente, ou seja, excluída doença 

e com Teste Tuberculínico (TT) com 10 mm ou mais para os não vacinados com 
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BCG e 15 mm ou mais para as crianças vacinadas com BCG nos últimos 3 anos; 

Indivíduos com TT com 10 mm ou mais, de acordo com condições clinicas com alto 

risco de desenvolver a doença; Também nos indivíduos que ocorriam a viragem 

tuberculínica, ou seja, incremento de 10 mm ou mais no TT até 12 meses do 

anterior; Indivíduos infectados pelo HIV, o TT já tinha o seu valor de 5 mm ou mais 

para assintomáticos e quando contatos intradomiciliares de doentes bacilíferos, 

independentemente do resultado do TT e a população indígena, quando com TT 

com 10 mm ou mais, independente da idade e do estado vacinal(7). 

 

Nota-se uma maior preocupação com a profilaxia na infância, pois têm as suas mais 

altas taxas de incidência entre os contatos de adultos bacilíferos(8). No Estado do 

ES, antes de 2010, já foi decidido com a Coordenação Estadual do Programa de 

Tuberculose uma ampliação do tratamento da ILTB, onde crianças e adolescentes 

até 15 anos, vacinados, há mais de 2 anos, com TT com 10mm ou mais, recebiam o 

tratamento. 

 

Com as novas orientações do Ministério da Saúde, a partir de 2010, ampliou-se 

ainda mais este tratamento, mudando o ponto de corte do TT, e não tendo mais o 

limite de 15 anos para o tratamento de acordo com o TT, como mostram os 

fluxogramas 1 e 2(33). Aumentando assim a capacidade de minimizar o risco desta 

população, os contatos infectados, de desenvolver a doença(9). 

 

Anteriormente a este avanço, em 2009, nosso Estado, ES, após uma visita técnica 

do Programa Nacional de Tuberculose, iniciou um projeto piloto de implantação da 

Ficha de Notificação da ILTB (Anexo1) em alguns Programas de Referência de TB 

nos Municípios prioritários da Grande Vitória. 

 

Porém, um problema que já vem sendo detectado em outros estudos, é a dificuldade 

de adesão ao tratamento da ILTB(10). Outro problema é a falta de padronização de 

uma ficha de controle e notificação destes indivíduos em tratamento para ILTB, já foi 

citado como um fator de melhoria nas ações de controle dos contatos(11). 
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Este estudo teve por objetivo analisar os fatores relacionados ao abandono do 

tratamento da ILTB, em indivíduos até 15 anos de idade, nos Programas de TB onde 

a ficha de notificação da ILTB está em uso na Grande Vitória, ES. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo caso-controle, com a análise das fichas de tratamento de 

ILTB dos pacientes atendidos nos programas de controle da TB em que a mesma 

estava em uso, nos municípios prioritários da Grande Vitória, no período de julho de 

2009, quando a ficha foi implantada, até agosto de 2010. 

 

Os locais pesquisados foram: a Unidade de Referência Ambulatorial de Carapina 

(URA), Serra; Centro de Saúde (CS) de Maruípe, CS de Vitória e Ambulatório de TB, 

do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), Vitória; Unidade de 

Saúde (US) de Ulisses Guimarães, US de Santa Rita e CS da Glória, Vila Velha; 

Policlínica de Itacibá, Cariacica. 

 

Os pacientes foram divididos de acordo com a situação de encerramento da ficha de 

tratamento de ILTB, os casos, eram os indivíduos que abandonaram o tratamento e 

os controles, os indivíduos que concluíram o tratamento. 

 

Todos os indivíduos até 15 anos de idade, no período estudado, nos locais 

pesquisados, que estavam em tratamento para ILTB foram incluídos no estudo. 

 

Os dados avaliados foram coletados nas fichas de tratamento de ILTB e quando 

necessário completado com o prontuário do paciente. As variáveis eram sexo, idade, 

contato de TB, bacilífero (caso índice), tipo de contato, cicatriz de BCG, PPD atual, 

PPD prévio, quimioprofilaxia prévia e RX de tórax. Além disso, diante das 

informações dos prontuários e completando com contatos telefônicos, foram obtidas 

as informações das causas do abandono do tratamento.  

 

Na variável PPD, na época da coleta dos dados, o ponto de corte era 10 mm ou 

mais, de acordo com a norma vigente na época no nosso país(14). Não tivemos 
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casos de indivíduos infectados pelo HIV, pois em Vitória, ES, existe um hospital de 

referência para estas crianças e adolescentes. 

 

Os dados foram inicialmente inseridos em uma planilha Microsoft Excel e 

posteriormente transferidos para o programa estatístico STATA versão 11.0 (Stata 

Corp., College Station, TX, EUA). Para análise dos dados, utilizamos freqüências 

absolutas e relativas para as variáveis qualitativas e a média e desvio-padrão para 

as variáveis quantitativas. Para avaliar a associação entre duas variáveis qualitativas 

foi usado o teste Qui-quadrado de Pearson e quando o mesmo não pôde ser 

aplicado, foi usado o teste exato de Fisher, e para variáveis quantitativas utilizamos 

o teste t de Student, com nível de significância de 5%. Na análise de regressão 

logística, foram incluídas no modelo todas as variáveis selecionadas a partir da 

análise univariada, estabelecendo-se um valor de p < 0,20 para a entrada no modelo 

e p < 0,05 para a significância estatística no modelo final. 

 

Com o objetivo de preservar a identidade dos participantes, todas as fichas 

avaliadas, e quando necessário, prontuários, permaneceram anônimos, 

representados por uma sigla seguida de números. 

 

A pesquisa foi autorizada pela Coordenação Estadual do Programa de Tuberculose 

do Estado do ES e foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do ES, com o Projeto de Pesquisa no. 

280/10.  

 

3.3 RESULTADOS 

 

Foram encontrados, no período estudado, 144 indivíduos em tratamento para ILTB, 

até 15 anos de idade. A maioria destes indivíduos foi encontrada no município da 

Serra, 61 (42,36%), seguido de Vitória, 41 (28,47%), depois Vila Velha, 31 (21,52%), 

e Cariacica, 11 (7,63%).  

 

Dos 144 indivíduos do estudo, 46 (31,94%) abandonaram o tratamento e 98 

(68,06%) concluíram.  
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Quanto ao gênero da população estudada, observou-se que no grupo dos que 

abandonaram, a maioria era do sexo masculino 24 (52,17%) e do que concluiu era 

do sexo feminino 52 (53,06%) (p=0,55). 

 

Quanto à idade, a média da idade dos indivíduos que abandonaram foi de 7,6 ± 4,3 

anos, e a dos que concluíram foi de 8,2 ± 3,9 anos (p=0,36) (Tabela 1). 

 
 
Tabela 1- Distribuição dos indivíduos do estudo de acordo com a situação de encerramento, segundo 
as variáveis demográficas. 

Variável  Abandono  Conclusão  OR (IC 95%) P 
Sexo feminino, n (%) 22 (47,83) 52 (53,06) 1,23 (0,57 - 2,64) 0,55* 
Sexo masculino, n (%) 24 (52,17) 46 (46,94)   
Idade, anos, média ± dp 7,6 ± 4,3 8,2 ± 3,9  0,36* 
* Teste do qui-quadrado. 
** Teste t de Student 

 

Em ambos os grupos, dos que abandonaram e dos que concluíram o tratamento, a 

maioria da indicação do tratamento da ILTB, foi ser contato de paciente com TB, 45 

(97,83%) e 95 (96,94%) respectivamente. Outras indicações, do grupo que 

abandonou, 1 (2,17%),  foi investigar TB e teve o diagnóstico de infecção latente, e 

do grupo que concluíram, 3 (3,06%), foram devido a: uso de inibidor do TNF-a 

(tumour necrosis factor), ter imunodeficiência primária e ter nefropatia crônica. 

 

Ao analisarmos a situação da baciloscopia (BAAR) do caso índice dos contatos de 

paciente com TB, observou-se 41 (97,62%), de BAAR positivo, no grupo dos 

contatos que abandonaram e 80 (87,91%), deste resultado, no grupo dos contatos 

que concluíram o tratamento da ILTB (p=0,06). 

 

Quanto ao tipo de convívio do contato com o caso índice, 36 (81,82%) dos contatos 

que abandonaram o tratamento da ILTB, era do ambiente domiciliar, e 8 (18,18%) 

destes, era considerado não-domiciliar. Também os contatos que concluíram o 

tratamento, tiveram a maioria deste convívio no domicílio, 80 (84,21%), e 15 

(15,79%) era não-domiciliar, (p= 0,72). O não-domiciliar incluía o contato outros, 

como parente ou vizinho próximo, e o contato institucional. 

 

Quanto a presença de cicatriz da vacina BCG, a maioria em ambos os grupos 

tinham a cicatriz vacinal presente, 42 (100%), dos contatos do grupo do abandono 
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do tratamento da ILTB e 91(97,85%), do grupo que concluiu o tratamento, 

observamos apenas dois indivíduos sem esta cicatriz e eram deste último grupo, dos 

controles, (p=0,33); Nove indivíduos não obtivemos informações e não incluímos na 

análise estatística.  

 

Também a radiografia de tórax foi normal, na maioria dos contatos estudados, em 44 

(97,78%) dos que abandonaram e 96 (98,97%), dos que concluíram o tratamento, 

tendo somente 1 (2,22% e 1,03%, respectivamente) em cada grupo com imagem 

cicatricial, (p=0,57); não observamos ausência de radiografia de tórax, nem outras 

imagens, e tivemos dois sem informações, que não analisamos estatisticamente. 

 

Em relação ao PPD atual, observou-se em 135 indivíduos no total, e nos casos de 

abandono, 44 indivíduos, a média foi 17,2 ± 3,3mm, e nos 91 indivíduos controles, 

que concluíram o tratamento foi de 15,6 ± 3,5mm, a diferença entre as médias teve 

significado estatístico (p=0,01). Foram observados também 12 indivíduos que 

tiveram PPD prévio, ou seja, tiveram indicação de tratamento de ILTB devido 

viragem tuberculínica, porém a diferença entre as médias dos dois grupos, não foi 

significativa (Tabela 2). 
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Tabela 2- Distribuição dos indivíduos do estudo de acordo com a situação de encerramento, 
segundo as variáveis contato de TB, bacilífero (caso índice), tipo de contato, cicatriz de BCG, Rx 
de tórax, PPD atual e PPD prévio 

Variável  Abandono n (%)  Conclusão n (%)  OR (IC 95%) P 
Contato de  TB      
Não  1 (2,17) 3 (3,06) 1,42 (0,11 - 76,2) 0,76 
Sim 45 (97,83) 95 (96,94)   
Total (n) 46 98   
Bacilífero      
Não 1 (2,38) 11 (12,09)    5,63 (0,76-248,43) 0,06 
Sim 41 (97,62) 80 (87,91)   
Total (n) 42* 91**   
Tipo de contato      
Domiciliar 36 (81,82) 80 (84,21) 0,84 (0,30 - 2,51) 0,72 
Não-domiciliar 8 (18,18) 15 (15,79)   
(outros, institucional)     
Total (n) 44*** 95   
Rx de tórax      
Normal 44 (97,78) 96 (98,97) 2,18 (0,02 - 173,0) 0,57 
Imagem cicatricial 1 (2,22) 1 (1,03)   
Total (n) 45**** 97****   
BCG     
Sim 42 (100) 91 (97,85) 0 (0 - 4,2) 0,33 
Não 0 (0,00) 2 (2,15)   
Total (n) 42+ 93++   
Média ± dp     
PPDatual,mm                 17,2 ± 3,3 15,6 ± 3,5  0,01 § 
Total (n)                             44 91   
PPDprévio,mm              4,25 ± 4,9 1 ± 2,8  0,16 § 
Total (n)                             4 8   
*não analisados 3 indivíduos que não sabiam a informação. 
**não analisados 3 indivíduos que não sabiam a informação e 1 indivíduo sem informação.  
***não analisado 1 indivíduo sem informação. 
****não analisados 1 individuo de cada grupo sem informação.+não analisados 4 indivíduos 
sem informações. 
++não analisados 5 indivíduos sem informações.§Teste t de Student. 

 

 

Na avaliação da variável quimioprofilaxia prévia, que quer dizer, tratamento da ILTB 

em qualquer época anteriormente ao atual observou que dos 144 indivíduos 

estudados, 98 (100%) dos que concluíram não a fizeram e 43 (93,48%) dos que 

abandonaram também não a fizeram, somente 3 (6,52%), deste grupo, não tinha a 

informação, não tivemos indivíduos que fizeram tratamento previamente. 

 

Através de análise da regressão logística, notamos que a variável PPD atual que na 

análise univariada, havia tido significância na comparação dos grupos abandono e 

conclusão, nesta análise multivariada, não teve significância estatística (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Análise das variáveis estudadas ajustadas através da análise de regressão logística em 
relação ao abandono do tratamento de ILTB 

Variáveis ajustado OR IC 95% P 
Bacilífero*    
PPD atual 1,01 0,69 - 1,15 0,92 

PPD prévio 1,26 0,84 - 1,88 0,25 
* não teve resultado devido à colinearidade 

 

Após avaliação dos fatores relacionados ao abandono, tentou-se avaliar a causa do 

abandono através da consulta ao prontuário, e contato telefônico posterior, porém 

somente de 7 (15,21%) indivíduos, resgatou-se esta informação, as quais foram: 

falta de vale-transporte para consulta , mudança de município sem transferência 

adequada , apresentação da medicação em comprimido , ausência de doença.  

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

O tratamento da TB ativa é importante para a redução da incidência desta doença 

ao redor do mundo, mas o tratamento da ILTB será essencial na meta de 

erradicação da TB até o ano de 2050. Em uma revisão sistemática de 78 estudos 

nos Estados Unidos (USA) e Canadá de aderência ao tratamento de TBL, a variação 

foi grande, entre 19-96%(3).No presente estudo o abandono dos indivíduos 

estudados foi de 31,94%, estando de acordo com os estudos citados. 

 

Nos programas de TB deste estudo, os indivíduos em tratamento para ILTB, tanto 

que abandonaram e que concluíram o tratamento eram na maioria contatos de 

pacientes com TB. Apesar da diferença entre os grupos não ter sido significativa, 

mostrou que esta atividade de controle dos contatos, que é importante para prevenir 

o adoecimento e diagnosticar precocemente casos de doença ativa, é priorizada (33). 

As outras indicações que encontramos na sua maioria relativa a indivíduos com 

doença crônica foram no ambulatório de TB do HUCAM, onde o atendimento é mais 

especializado. 

 

Entre os contatos de doentes com baciloscopia positiva, 91,11% dos que 

abandonaram e 84,21% concluíram o tratamento da ILTB, sem significância 

estatística entre os grupos, apesar de não se relacionar com maior risco para os 

casos de abandono. Sabe-se de outros estudos em relação a um dado importante 
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que é o maior risco de infecção destes indivíduos contatos de TB com baciloscopia 

positiva(9). Outro estudo também avaliou o risco de infecção nestes pacientes 

contatos de doentes de TB bacilíferos em crianças e usou além do PPD, o  

QuantiFERON Gold in Tube (QFT-IT)  e o risco foi bem maior nestes contatos 

comparados com os controles e os contatos dos doentes com baciloscopia 

negativa(12).  

 

A proximidade social, que é a intensidade da exposição do contato com o doente de 

TB, já foi demonstrada como um dos fatores de aumento da possibilidade de 

infecção pelo Mtb(13), tendo o estudo demonstrado que o contato domiciliar, ou seja, 

com maior intensidade de exposição, foi responsável por 80% dos casos de 

abandono. Apesar de não ter tido significância estatística ao compará-los com os 

que concluíram, este contato domiciliar, foi observado ser um dos pais, de acordo 

com estudo realizado no Rio de Janeiro (RJ) de 100 casos de quimioprofilaxia( 14), 

apesar de não ser uma informação contida na ficha de quimioprofilaxia, oficialmente, 

existe um campo para informação do caso índice. 

 

No Brasil, a BCG, é uma vacina indicada para crianças de 0 a 4 anos, com 

obrigatoriedade para menores de 1 ano. A vacina não protege os já infectados pela 

TB, mas os não infectados contra as formas mais graves(15). Portanto os achados do 

nosso estudo, em que a maioria dos indivíduos encontrados, nos dois grupos, 

abandono e conclusão, tinham cicatriz desta vacina, é uma sinalização de uma boa 

cobertura vacinal no estado de ES. Em relação ao abandono, não teve relação 

significativa entre os casos deste encerramento com os que concluíram. Também 

esta variável em relação ao risco de infecção pelo Mtb, não teve relação com o 

mesmo(13).  

 

A maioria dos indivíduos avaliados tinha radiografia de tórax normais. Segundo MS 

em seu manual para o controle de TB, radiografia de tórax normal é critério 

diagnóstico para ILTB, exceção ocorre, quando das alterações sugestivas de 

seqüela de TB ou calcificações isoladas, com as indicações do tratamento de acordo 

com risco e TT, estas foram tratadas neste estudo como imagem cicatricial e existem 

ainda as outras alterações que seriam indivíduos com outras doenças pulmonares, 

com alterações radiológicas com características próprias. Nos nossos grupos ambos 
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tinham radiografias de tórax normais e um em cada grupo teve imagem cicatricial e 

nenhuma outra doença, não tendo significância na comparação quanto aos casos 

que abandonaram. 

 

O TT, assim como a radiografia de tórax , faz parte do diagnóstico da ILTB, este 

dependerá de critérios estabelecidos pelo MS do Brasil para indicação do tratamento 

da ILTB(15). No estudo na variável PPD atual tiveram-se apenas valores acima de 10 

mm, pois era na época do estudo o valor considerado reator forte, somente em 

alguns casos especiais, que não teve neste estudo, usaram-se valores menores na 

indicação deste tratamento. Apesar da diferença na média dos valores entre os 

grupos abandono (17,2 ± 3,3 mm) e conclusão (15,6 ± 3,5 mm) inicialmente ter sido 

significativo estatisticamente, depois na análise final não teve significado.  

 

A conversão recente do TT é uma indicação de tratamento ILTB no Brasil(15). No 

estudo teve-se 12 indivíduos que apresentaram a variável PPD prévio, devido a 

conversão do mesmo teve seu tratamento indicado. A diferença entre as médias dos 

grupos em relação ao abandono não foi significativa estatisticamente. 

 

No estudo não houve indivíduos que fizeram quimioprofilaxia prévia, que é o 

tratamento da ILTB. Estudos de longa data já revelaram a duração da diminuição do 

risco de desenvolver TB ao fazer o tratamento (5), porém na reinfecção esta deve ser 

avaliada (4). Neste estudo não foram comparados os grupos, mas, sugeriu-se ser um 

fator a ser avaliado quando presente, pois vários estudos mostraram que a duração 

do tratamento é um fator de abandono, terapias de curta duração estão sendo 

propostas para aumentar a adesão, como mostra um estudo de meta-análise com 4 

meses de R comparados com 9 meses de H, onde o abandono com a R variou de 

8,6% - 28,4% e com a H de 24,1%-47,4%(16), outro estudo recente, um ensaio 

clinico, multicêntrico,  incluindo o Brasil, comparou 3 meses de Rifapentina e H com 

9 meses de H, a taxa de conclusão do tratamento foi alta de 82,1% na terapia com 

menor tempo de tratamento(17). 

 

O período de tempo estudado foi somente de um ano, o que pode ter tido um 

número não muito representativo de indivíduos na amostra encontrada. Além de ter 

sido utilizado os primeiros registros das fichas de notificação do tratamento da ILTB 
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aqui no ES, podendo haver falha neste registro, assim como pode ocorrer com 

dados secundários. 

 

Os fatores associados ao abandono não relacionados as variáveis estudadas na 

ficha de notificação, foram pouco analisados neste estudo, porém dentro dos 

resultados encontrados, problemas como transporte já foi relatado em outro estudo 

como razão de abandono do tratamento da ILTB(18). Os outros fatores encontrados 

foram transferência de município sem o encaminhamento, apresentação do 

medicamento em comprimidos, que para crianças não é uma formulação adequada, 

e ausência de doença, o que sugere que necessitamos mais educação sobre a 

gravidade da TB e suas possibilidades de prevenção. 
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4 - ARTIGO II - ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA S CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ATÉ 15 ANOS EM TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE 

PELO Mycobacterium tuberculosis, NOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DA 

GRANDE VITÓRIA, ES. 

 

RESUMO 

 

Objetivo : Analisar o perfil epidemiológico das crianças e adolescentes até 15 anos 

de idade, nos programas de referência de TB nos municípios prioritários da Grande 

Vitória. Métodos: Realizou-se um estudo de coorte histórica com a análise da ficha 

de notificação do tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis 

(ILTB) nos programas de controle da TB, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra 

e Cariacica, nos locais onde estava sendo utilizada esta ficha, no período de julho de 

2009 e agosto de 2010. Os pacientes em tratamento da ILTB, foram divididos em 

dois grupos crianças com menos de 10 anos e outro grupo de adolescentes de 10 a 

15 anos de idade, consideramos os últimos expostos ao abandono do tratamento. 

Resultados:  Um total de 144 indivíduos foi encontrado neste estudo, 92 no grupo 

das crianças e 52 no grupo dos adolescentes. A maioria dos indivíduos era do sexo 

feminino 51,09% e 51,92%, nas crianças e adolescentes, respectivamente. A média 

da idade nos grupos de crianças e adolescentes foi de 5,5 e 12,5 anos, 

respectivamente. Os contatos de pacientes com TB foram a maioria dos 

encontrados (97,22%), sendo que os contatos domiciliares foram os mais 

freqüentes, no grupo de crianças foi 81,82% e no grupo dos adolescentes foi 86,27% 

(p=0,49). Pacientes contatos de doentes bacilíferos foram maioria em ambos os 

grupos, crianças e adolescentes, 93,98% e 86% respectivamente (p=0,11). Quanto 

ao abandono, 33 (35,87%) crianças e 13 (25%) dos adolescentes abandonaram o 

tratamento da ILTB (p=0,17). Conclusões : Crianças e adolescentes, contatos de 

doentes com TB, indivíduos em que o risco de doença é bem maior que o adulto 

imunocompetente, estão mais frequentemente em contato com doentes no seu 

domicílio e com TB pulmonar na forma bacilífera, apesar do nosso estudo não ter 

encontrado relação destes fatores com o abandono, foi apresentada a epidemiologia 

destes grupos etários em tratamento da ILTB na Grande Vitória.  
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Descritores : Infecção latente, Tuberculose, Criança, adolescente, abandono. 

 

ABSTRACT 

Purpose: Analyzing the epidemic profile of the kids and teenagers who has been till 

15 years old, in reference programs of TB in the priority municipalities of Grande 

Vitória. Methods: A historical cohort study was conducted with analysis of the 

notification form of treatment of latent tuberculosis infection (LTBI) in TB control 

programs, in the cities of Vitória, Vila Velha, Serra and Cariacica, in places where this 

form was being used in period between July 2009 and August 2010. Patients in the 

treatment of LTBI, were divided into two groups of children under 10 years old and 

another group of adolescents with 10 to 15 years old, consider the last exposed to 

treatment dropout. Results:  A total of 144 individuals were found in this study, 92 in 

the group of children and 52 in the group of adolescents. Most subjects were female 

51.09% and 51.92% in children and adolescents, respectively. The mean age of 

groups of children and adolescents was 5.5 and 12.5 years respectively. The 

contacts of TB patients were found most (97.22%), and household contacts were 

more frequent, in the group of children was 81.82% and the group of adolescents 

was 86.27% (p = 0.49). Contacts of sputum smear-positive patients were most in 

both groups, children and adolescents, 93.98% and 86% respectively (p = 0.11). 

Regarding to abandonment, 33 (35.87%) children and 13 (25%) of adolescents left 

LTBI treatment (p = 0.17). Conclusions : Children and adolescents, contacts of TB  

patients, individuals at risk of the disease is greater than the immunocompetent adult, 

are more often in contact with patients at home and in the form of pulmonary TB 

bacillus, although the study did not find relationship of these factors with the 

abandonment, was presented the epidemiology of these age groups in the treatment 

of LTBI in Grande Vitória. 

 

Keywords:  Latent Infection, Tuberculosis, children, adolescents, abandonment. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A TB ainda é um importante problema de saúde mundial, exigindo o 

desenvolvimento de estratégias para o seu controle. O Brasil é um dos 22 países 

priorizados pela OMS que concentram 80% da carga mundial de TB(1). 

 

No Brasil, estima-se cerca de 64 milhões de pessoas infectadas pelo Mtb(2). São 

diagnosticados ao ano, no Brasil, cerca de 80 mil casos novos de TB, dos quais 

23.520 são crianças e adolescentes menores de 15 anos, representando uma 

incidência média de 66 casos por 100 mil habitantes para esse grupo etário(3).  

 

A infecção pelo bacilo da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil 

geralmente acontece na infância(1). Crianças com menos de dois anos de idade tem 

o dobro das taxas de adoecimento de crianças maiores. Os dados epidemiológicos 

sobre TB infantil são escassos no Brasil(4).  

  

Fazem-se necessárias medidas de prevenção para que se diminuam os riscos de 

adquirir a infecção e consequentemente a doença, para os 10% dos infectados que 

desenvolverá a TB, e que, ainda, não se consegue identificar quem será este 

indivíduo(5).  

 

Porém nas crianças e adolescentes este risco é maior, sendo de 43% no primeiro 

ano de vida, 24% entre 1 e 5 anos e 15% na adolescência comparados com adultos 

imunocompetentes em que este risco é 5-10%(6). 

 

Entre as atividades de controle de TB recomendada no nosso País está a avaliação 

dos contatos pelos programas de controle de TB, diagnóstico e tratamento da 

infecção latente pelo Mtb (ILTB)(1). 

 

Para o diagnóstico de ILTB necessita-se da positividade do TT, o que nos indica 

infecção pelo Mtb, associado à exclusão da doença, não existindo um padrão-

ouro(7). 
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O tratamento da ILTB, foi pela primeira vez recomendada oficialmente, em 1967, 

pela American Thoracic Society (ATS), para as pessoas com infecção latente, com 

situação de alto risco para desenvolver a doença ativa(4). 

 

O tratamento é feito com a isoniazida (H), medicação que tem sua eficácia estudada 

desde as décadas de 50 e 60(8), usadas na dose de 5-10 mg/dia, no máx. 300mg, no 

período mínimo de 6 meses (180 doses) (1). 

 

No Brasil, até 2010, de acordo com o MS, este tratamento era feito em contactantes 

de TB baciliferos, menores de 15 anos, com diagnóstico de infecção latente, ou seja, 

excluída doença e com Teste Tuberculínico (TT) com 10 mm ou mais para os não 

vacinados com BCG e 15 mm ou mais para as crianças vacinadas com BCG nos 

últimos 3 anos; indivíduos com TT com 10 mm ou mais, de acordo com condições 

clinicas com alto risco de desenvolver a doença; também nos indivíduos que 

ocorriam a viragem tuberculínica, ou seja, incremento de 10 mm ou mais no TT até 

12 meses do anterior; Indivíduos infectados pelo HIV, o TT já tinha o seu valor de 

5mm ou mais para assintomáticos e quando contatos intradomiciliares de doentes 

bacilíferos, independentemente do resultado do TT e a população indígena, quando 

com TT com 10 mm ou mais, independente da idade e do estado vacinal(9). 

 

Nota-se uma maior preocupação com a profilaxia na infância, pois têm as suas mais 

altas taxas de incidência entre os contatos de adultos bacilíferos(10). No Estado do 

ES, antes de 2010, já foi decidido com a Coordenação Estadual do Programa de 

Tuberculose uma ampliação do tratamento da ILTB, onde crianças e adolescentes 

até 15 anos, vacinados, há mais de 2 anos, com TT com 10 mm ou mais, recebiam o 

tratamento. 

 

Com as novas orientações do Ministério da Saúde, a partir de 2010, ampliou-se 

ainda mais este tratamento, mudando o ponto de corte do TT, e não tendo mais o 

limite de 15 anos para o tratamento de acordo com o TT, como mostram os 

fluxogramas 1 e 2(1). 

 

Apesar da ampliação do tratamento da ILTB, e da orientação da notificação deste 

tratamento pelo MS, a padronização das fichas ficou a critério dos estados. O estado 
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do ES em 2009 instituiu uma ficha de notificação para o tratamento da ILTB, e em 

alguns PCT, iniciou-se o uso da mesma e a utilizamos para este estudo. Entre os 

dados da ficha encontra-se a situação de encerramento, conclusão do tratamento ou 

abandono. A falta de adesão ao tratamento tem sido motivo de recentes estudos, 

que procuram identificar os fatores associados(11). 

 

Nosso estudo analisou dois grupos de idade estratégicos, quanto às indicações para 

o tratamento da ILTB(12), que foram crianças menores de 10 anos e adolescentes 

com idade entre 10 e 15 anos, sugerindo que, devido a uma observação em serviço, 

os adolescentes fossem os expostos ao abandono do tratamento da ILTB. 

 

 Nosso objetivo foi analisar o perfil epidemiológico das crianças e adolescentes até     

15 anos de idade nos municípios prioritários da Grande Vitória, ES. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo de coorte histórica, comparando crianças, menores que 10 

anos de idade (grupo não-exposto) e adolescentes, de 10 a 15 anos de idade (grupo 

exposto), que estavam em tratamento para Infecção Latente pelo Micobacterium 

tuberculosis (ILTB), no período de julho de 2009 a agosto de 2010, nos Programas 

de Controle de Tuberculose (PCT), dos municípios prioritários, que são os mais 

populosos, da Grande Vitória, do estado do Espírito Santo (ES). 

 

Os locais pesquisados foram: a Unidade de Referência Ambulatorial de Carapina 

(URA), Serra; Centro de Saúde (CS) de Maruípe, CS de Vitória e Ambulatório de TB, 

do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), Vitória; Unidade de 

Saúde (US) de Ulisses Guimarães, US de Santa Rita e CS da Glória, Vila Velha; 

Policlínica de Itacibá, Cariacica. 

 

Os dados foram coletados através da ficha de notificação do tratamento da ILTB 

(Anexo 1), que no estado do ES, foi implantada em 2009, em alguns PCT, esta ficha 

continua sendo uma orientação do Ministério da Saúde (MS), do Brasil, porém é 

formulada de acordo com cada estado. As variáveis contidas nesta ficha e que foram 

coletadas para o estudo foram: sexo, idade, se o indivíduo estudado era contato de 
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TB, qual era o tipo deste contato, se o caso índice era bacilífero, se o indivíduo tinha 

cicatriz da vacina BCG, qual o valor do PPD atual e do PPD prévio, caso o indivíduo 

tenha, se o indivíduo fez tratamento da ILTB prévia, qual a condição da radiografia 

de tórax do indivíduo em estudo, e se o indivíduo abandonou ou concluiu o 

tratamento da ILTB. 

 

Os dados de todos os indivíduos até 15 anos de idade em tratamento para ILTB, no 

período analisado, foram coletados, inseridos inicialmente em uma planilha Microsoft 

Excel e depois utilizou-se o programa estatístico STATA versão 11.0 (Stata Corp., 

College Station, TX, EUA), onde dividimos os grupos de idades em dois, menor que 

10 anos e igual ou maior que 10 anos e observou-se o desfecho abandono.  

 

Para análise dos dados, utilizou-se frequências absolutas e relativas para as 

variáveis qualitativas e a média e o desvio-padrão para as variáveis quantitativas. 

Para avaliar a associação entre duas variáveis qualitativas foi usado o teste Qui-

quadrado de Pearson e quando o mesmo não pôde ser aplicado, foi usado o teste 

exato de Fisher, e para variáveis quantitativas utilizamos o teste t de Student, com 

nível de significância de 5%. Na análise de regressão logística, foram incluídas no 

modelo todas as variáveis selecionadas a partir da análise univariada, 

estabelecendo-se um valor de p < 0,20 para a entrada no modelo e p < 0,05 para a 

significância estatística no modelo final. 

 

A fim de preservar a identidade dos participantes, todas as fichas avaliadas, e 

quando necessário, prontuários, permaneceram anônimos, representados por uma 

sigla seguida de números. A pesquisa foi autorizada pela Coordenação Estadual do 

Programa de Tuberculose do Estado do ES e foi aprovada no Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do ES, com o 

Projeto de Pesquisa no. 280/10.  

 

4.3 RESULTADOS 

 

Foi encontrado, no período estudado, um total de 144 crianças e adolescentes até 

15 anos, a maioria destes indivíduos 61 (42,36%) foi encontrada no município da 

Serra, no Centro de Referência Ambulatorial, que neste município, era referencia 
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para avaliação dos contatos pediátricos, seguido de Vitória 41 (28,47%), Vila Velha 

31 (21,52%) e Cariacica 11 (7,63%), e do total dos indivíduos, 92 (63,89%) eram do 

grupo das crianças e 52 (36,11%) do grupo dos adolescentes. 

 

Mais da metade dos indivíduos foi do sexo feminino (51,39%), com o percentual de 

cada grupo de 51,92% dos adolescentes e 51,09% das crianças, sem significância 

estatística na comparação dos grupos. A média da idade dos adolescentes foi de 

12,5±1,6 anos e das crianças foi 5,5±2,6 anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição dos indivíduos estudados, crianças menores que 10 anos e adolescentes com 
idade igual ou maior que 10 anos, segundo variáveis demográficas. 

Variável  Crianças < 10 
anos 

Adolescentes > = 10 
anos 

OR (IC 95%) P 

Sexo feminino, n(%) 47 (51,09) 27 (51,92) 0,96 (0,46 - 2,01) 0,92* 
Sexo masculino, n(%) 45 (48,91) 25 (48,08)   
Idade, anos, média ± 
dp 

5,5 ± 2,6 12,5 ± 1,6  0,00** 

* Teste do qui-quadrado** Test de Student 
 

Os contatos de pacientes com TB foram a maioria dos que fizeram tratamento para 

ILTB (97,22%), e entre estes, o tipo de contato domiciliar foi a maioria entre os dois 

grupos, sendo 81,82% nas crianças e 86,27% dos adolescentes, não tendo 

diferença significativa entre os dois grupos. Os 4 indivíduos que não foram 

identificados como contatos, procuraram os PCT, por outros motivos, como 

nefropatia crônica, imunodeficiência congênita, doença inflamatória crônica com uso 

de droga imunossupressora, e outro para investigação de TB. 

 

Em relação à situação da baciloscopia dos doentes dos quais os indivíduos do 

estudo eram contatos, a maioria foi bacilífero (86,43%), ou seja, o exame do escarro 

estava positivo, independente da intensidade do resultado, quando comparamos os 

grupos de crianças e adolescentes esta variável não teve significado estatístico. 

 

A maioria dos indivíduos apresentou a vacinação Bacilo de Calmet-Guérim (BCG), 

evidenciada pela detecção da cicatriz vacinal (92,36%). 

 

Quanto ao PPD, a média do PPD atual foi de 16,5 mm ± 3,4 nas crianças, e nos 

adolescentes foi de 15,3 mm ± 3,6, tendo como máximo 28 e 22 mm 
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respectivamente. Esta variável quando da análise isolada, a comparação entre estas 

médias dos grupos foi significativa estatisticamente, porém quando da análise 

multivariada não foi observada mais esta significância. À época da coleta dos dados, 

o PPD atual mínimo era 10mm  para ambos os grupos, pois este era denominado 

reator forte e era esta indicação para investigação de ILTB, algumas exceções se 

faziam com PPD menores que este, mas que não foi encontrado neste estudo. 

Também encontramos o PPD prévio em 12 indivíduos que tiveram como indicação 

para o tratamento da ILTB, a viragem tuberculínica, um segundo PPD era indicado 

entre 2 a 3 meses após o primeiro que tivera o resultado não reator (0 a 4mm) ou 

reator fraco (5 a 9mm), na antiga nomenclatura. 

 

O RX de tórax, analisado pelo médico assistente e/ou com laudo do médico 

radiologista, foi normal na sua maioria (97,22%), sendo que 2 indivíduos do grupo 

das crianças tiveram imagens consideradas cicatriciais, e nenhum indivíduo teve 

imagem considerada outras alterações, não tendo diferença significativa quando se 

comparou os dois grupos crianças e adolescentes. 

 

Ao analisar os dois grupos crianças e adolescentes quanto ao desfecho abandono, 

33 (35,87%) crianças e 13 (25%) dos adolescentes abandonaram o tratamento da 

ILTB, e quando comparados não teve significância estatística (Tabela 2). 
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Tabela 2: Distribuição dos indivíduos estudados nos dois grupos de idade, segundo as variáveis PPD 
atual, PPD prévio, contato de TB, tipo de contato, bacilífero, BCG, Rx de tórax e encerramento do 
tratamento da ILTB. 

Variável  Criança < 10 
anos 

Adolescente > 
=10 anos 

OR (IC 95%) P 

PPD atual, mm média 
± dp 

16,5± 3,4 15,3 ±3,6 0,049*  

PPD prévio, mm, 
média ± dp 

1,1 ± 3,0 3,4 ± 4,6 0,33*  

Contato de TB      
Não 3 (3,26_ 1 (1,92) 1,71 (0,13-91,9) 0,63 
Sim 89 (96,74) 51 (98,08)   
Total (n) 92 52   
Tipo de contato      
Domiciliar 72 (81,82) 44 (86,27) 1,39 (0,49 - 4,33) 0,49 
Não domiciliar 16 (18,18) 7 (13,73)   
(Outros  institucional)     
Total (n) 88 51   
Bacilífero      
Não 5 (6,02) 7 (14,0) 0,39 (0,09-1,55) 0,11 
Sim 78 (93,98) 43 (86,00)   
Total (n) 83 50   
BCG     
Não 1 (1,15) 1 (2,08) 1,82 (0,02 - 145,2) 0,66 
Sim 86 (98,85) 47 (97,92)   
Total (n) 87 48   
Rx Tórax      
Normal 90 (97,83) 50 (100) 0 (0-3,54) 0,29 
Imagem cicatricial 2 (2,17) 0 (0,00)   
Encerramento      
Abandono 33 (35,87) 13 (25,00) 0,59 (0,25 - 1,34) 0,17 
Conclusão 59 (64,13) 39 (75,00)   
Total (n) 92 52   
* Teste t de Student. 

 
 

Ao fazermos a análise multivariada, com as varáveis com significância para entrar no 

modelo, p>0,20, não se observou mais nenhuma variável significativa 

estatisticamente (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3 – Análise das variáveis estudadas, ajustadas através da análise de regressão logística em 
relação aos grupos de idades estudados. 

Variáveis  OR IC 95% P 
PPD atual 0,90 0,81-1,01 0,08 
Bacilífero 0,49 0,13-1,60 0,22 
Encerramento 0,81 0,35-1,87 0,62 
 
 
4.4 DISCUSSÃO  

 

A adesão a tratamentos terapêuticos com regimes em longo prazo é um problema, 

em relação a um tratamento preventivo como o tratamento da ILTB, o desafio é 
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maior, pois os indivíduos estão saudáveis. Há o relato na literatura de taxas 

variáveis de abandono (9-80%) e parece ser proporcional à idade e ao tempo de 

tratamento(13). 

 

No estado do ES, foi conduzido um estudo sobre abandono de tratamento da ILTB, 

que se observou na conclusão que a idade foi um fator de proteção ao abandono do 

tratamento, porém este estudo foi com indivíduos maiores de 15 anos(11). No estudo 

analisou-se indivíduos menores de 15 anos, mas como os dividimos em dois grupos, 

o grupo considerado exposto ao abandono foi o de maior faixa etária, ou seja, os 

adolescentes, as crianças na maioria das vezes precisam da ajuda dos cuidadores 

para o uso da medicação. 

 

No estudo em que a maioria dos indivíduos era contato de TB e contato domiciliar, 

apesar de na ficha da coleta não especificar o grau de parentesco, tivemos acesso 

ao maior número desses e observamos serem os pais, estando de acordo com um 

estudo retrospectivo, corte transversal em 100 casos de tratamento de ILTB, no Rio 

de Janeiro (RJ), Brasil, em que 75% dos casos demonstrou contato intradomiciliar e 

maioria deles pais, porém neste estudo detectou-se a relação da idade mais jovem 

com o contato intradomiciliar(14). No estudo não teve diferença significativa entre os 

grupos estudados, de crianças e adolescentes. 

 

Quanto a baciloscopia do caso índice, na maioria dos indivíduos estudados foi 

positiva, sem diferença estatística entre os grupos, crianças e adolescentes. Estudos 

mostram que contatos de focos bacilíferos possuem mais chances de se infectar, 

como mostra o estudo de coorte feito em Vitória, ES, sobre menores de 15 anos 

contatos de pacientes com TB, que verificou um risco 2,8 vezes maior de serem 

infectados pelo Mtb do que contatos de pacientes com TB e baciloscopia negativa. 

 

No Brasil, a BCG, é uma vacina indicada para crianças de 0 a 4 anos, com 

obrigatoriedade para menores de 1 ano(1). No estudo a maioria dos indivíduos tinha 

a cicatriz da vacinação BCG. Em relação à idade, a vacinação BCG afeta a 

positividade do TT, que em média, esta alergia vacinal dura 2 anos, diminuindo após 

esse período(13). Na época do estudo e ainda atualmente utiliza-se os 2 anos após a 
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vacinação BCG, para diminuir o ponto de corte para a indicação do tratamento da 

ILTB. 

 

A maioria dos indivíduos avaliados tinha radiografia de tórax normais. Segundo MS 

em seu manual para o controle de TB, a radiografia de tórax normal é critério 

diagnóstico para ILTB, exceção ocorre, quando das alterações sugestivas de 

seqüela de TB ou calcificações isoladas, com as indicações do tratamento de acordo 

com risco e TT, estas foram tratadas neste estudo como imagem cicatricial e existem 

ainda as outras alterações que seriam indivíduos com outras patologias pulmonares, 

com alterações radiológicas com características próprias. Entre as crianças tiveram 

2 casos de imagem cicatricial,  não foi avaliada a descrição da radiografia de tórax, 

porém imagens de sequelas não são comuns a faixa etária das crianças. Quando 

comparados os grupos etários não teve significância estatística.  

 

O TT, assim como a radiografia de tórax , faz parte do diagnóstico da ILTB, este 

dependerá de critérios estabelecidos pelo MS do Brasil para indicação do tratamento 

da ILTB(1). No nosso estudo na variável PPD atual somente terá valores acima de 10 

mm, pois era na época do estudo o valor considerado reator forte, somente em 

alguns casos especiais, que não tivemos neste estudo, usavam-se valores menores 

na indicação deste tratamento. A média dos valores das crianças foi de 16,3 ± 

3,4mm e dos adolescentes de 15,3 ± 3,6mm, na análise univariada, foi significativa a 

diferença das médias destes grupos, porém na análise multivariada não é 

significante, inicialmente sugeriu um menor valor do TT com o aumento da faixa 

etária do grupo estudado, pois a maioria dos indivíduos são vacinados com o BCG. 

 

A conversão recente do TT é uma indicação de tratamento ILTB no Brasil(1). No 

estudo teve-se 12 indivíduos que apresentam a variável PPD prévio, devido a 

conversão do mesmo teve seu tratamento indicado. Ao compararmos as médias dos 

grupos, crianças e adolescentes não teve significância. 

 

No nosso estudo não tivemos indivíduos que fizeram tratamento de ILTB prévio, que 

é a variável quimioprofilaxia prévia, estudos de longa data já revelaram a duração da 

diminuição do risco de desenvolver TB ao fazer o tratamento(8), porém na reinfecção 

esta deve ser avaliada(12), não se comparou então os grupos, porém sugeriu-se ser 
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um fator a ser avaliado quando presente, pois vários estudos mostraram que a 

duração do tratamento é um fator de abandono, terapias de curta duração estão 

sendo propostas para aumentar a adesão, estudo recente, um ensaio clinico, 

multicêntrico, incluindo o Brasil, comparou 3 meses de Rifapentina e H com 9 meses 

de H, a taxa de conclusão do tratamento foi alta de 82,1% na terapia com menor 

tempo de tratamento(15). 

 

Quanto ao abandono, situação de encerramento, que é o desfecho, crianças tiveram 

35,87% e adolescentes 25%, sem significância estatística ao compararmos os 

grupos. A taxa de abandono do estudo está dentro da descritas nos estudos, 9-80%, 

que tem uma grande variação, seja pela metodologia dos estudos e/ou ao tempo da 

terapia preconizada(13). 

 

Apesar do resultado do estudo em relação a comparação entre os grupos, a adesão 

ao tratamento na criança e adolescente é de grande importância e mecanismos para 

aumentar a adesão estão sendo estudados, um estudo nos Estados Unidos (EUA), 

com crianças e adolescentes até 18 anos, com diagnóstico de ILTB, avaliaram 

modos de administração da terapia convencional e uma delas foi usando a chamada 

Terapia Preventiva Diretamente Observada (TPDO), e foi a única que teve 

associação com a conclusão do tratamento (OR:7,2; CI95%: 3,8-13,8) (16). 

 

Os estudos que identificam fatores que afetam negativamente ou barreiras ao 

tratamento da ILTB precisam continuar a serem produzidos, pois somente assim 

teremos como promover alternativas para uma maior adesão, pois a eficácia 

depende desta adesão ao tratamento. O período de tempo estudado foi somente de 

um ano, o que pode ter tido um número não muito representativo de indivíduos na 

amostra encontrada; Além de ter sido utilizado os primeiros registros das fichas de 

notificação do tratamento da ILTB aqui no ES, podendo haver falha neste registro, 

assim como pode ocorrer com dados secundários. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos estudos apresentados foi analisado o perfil epidemiológico das crianças e 

adolescentes até 15 anos de idade que tratavam de infecção latente para TB, nos 

PCT que utilizavam as fichas de notificação para este tratamento, nos municípios 

prioritários na Grande Vitória/ES, além da relação destes com o abandono do 

tratamento. 

 

Apesar dos resultados não terem tido significados nas comparações dos grupos dos 

estudos apresentados, observou-se que a primeira ficha de notificação elaborada 

neste estado, já trouxe informações sobre os nossos indivíduos em tratamento, 

mostrando a importância do preenchimento adequado da mesma. 

 

Com a evolução do controle dos contatos e ampliação do tratamento da ILTB, 

haverá necessidade de um monitoramento de melhor qualidade. As fichas de 

notificação deste tratamento não seguem um padrão como a ficha de notificação da 

doença, oficial e obrigatória, identificando uma necessidade através destes estudos 

e mostrando a principal dificuldade encontrada para realização dos mesmos, que é a 

falta de informação completa nesta ficha de notificação do tratamento da ILTB. 
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6 - CONCLUSÕES 

 

• Nos PCT dos municípios prioritários da Grande Vitória, entre crianças e 

adolescentes até 15 anos, os contatos de TB, são os que mais fazem 

tratamento da ILTB. 

• Os contatos até 15 anos de idade, dos PCT nos municípios prioritários da 

Grande Vitória, de doentes com baciloscopia positiva, foram os que mais 

estavam em tratamento para ILTB. 

• Estes contatos de TB eram dentro do ambiente domiciliar na maioria dos 

indivíduos estudados. 

• O abandono do tratamento da ILTB nos programas estudados da Grande 

Vitória, não se relacionou estatisticamente com o fato do contato ser do 

doente bacilífero ou ser do convívio domiciliar. 

• O abandono do tratamento da ILTB não teve diferença estatística entre os 

grupos estudados de crianças com menos de 10 anos e adolescentes com 10 

a 15 anos de idade. 
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7- PERSPECTIVAS 

 

O instrumento de coleta dos dados, ficha de notificação da ILTB, necessita de 

padronização em todo o estado do ES e o sistema de informação precisa ser 

aprimorado, para que um estudo epidemiológico mais abrangente possa ser 

realizado sobre o tratamento da ILTB e sua situação de encerramento. 

 

Um estudo direcionado a coletar as informações dos familiares das crianças e 

adolescentes que abandonam o tratamento da ILTB, programará as ações 

governamentais para aumentar a adesão. 
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ANEXO - FICHA DE NOTIFICAÇÃO QUIMIOPROFILAXIA 
 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

NÚCLEO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 

 
 
FICHA DE NOTIFICAÇÃO  (  ) QUIMIOPROFILAXIA DE TUBE RCULOSE 
 (  ) BCGITE 
 
 
MUNICIPIO DE NOTIFICAÇÃO: ________________ US NOTIFICAÇÃO: ___________________ 
NÚMERO DO PRONTUÁRIO: __________________ REGISTRO DE QUIMIO: _______________ 
 
NOME DO PACIENTE: ________________________________________________________ 
APELIDO: ____________________ D. N.: __________ IDADE: _________ SEXO: F(  )  M(  ) 
PROFISSÃO:_________________________________________________________________ 
NOME DA MÃE:_______________________________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________ 
PONTO DE REFERENCIA: ______________________________ TELEFONE: _______________ 
 
 
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS:   
 
CONTATO DE TB:( )Sim  ( )Não  ( )Não sabe .... PULM BACILÍFERO:( )Sim  ( )Não  ( )Não sabe 
( ) Domiciliar  ( )Ocupacional  ( ) Institucional (____________)  ( ) Outros _______________ Caso 
Indice (se houver):________________________________________________________ 
 
 
OUTRAS INDICAÇÕES: ( ) Profissional de saúde   ( ) Alcoolismo   ( ) Diabetes tipo I    ( ) HIV+ 
( ) Neoplasias     ( ) Nefropatias     (  ) Drogas imunossupressoras     ( ) Silicose    ( ) Indígena ( ) 
Portador de imagem cicatricial    ( ) Doença reumatológica    ( ) Outras ________________ 
 
CICATRIZ DE BCG: ( ) Sim -data do registro: ___________________ ( ) Não 
PPD atual: Data da leitura: __________ ( ) 0 a 4mm  ( ) 5 a 9 mm  ( ) > 10 mm  ( ) > 15 mm 
PPD prévio: Data da leitura: _________ ( ) 0 a 4mm  ( ) 5 a 9 mm  ( ) > 10 mm  ( ) > 15 mm 
 
TRATAMENTO PRÉVIO DE TB: ( ) Sim  –  data: _______________     ( ) Não 
QUIMIOPROFILAXIA PRÉVIA:  ( ) Sim   - data: _______________      ( ) Não 
 
 
Radiografia de tórax: ( ) Normal  ( ) Imagem cicatricial  ( ) outras alterações  ( ) Não realizado 
 
DATA DE INICIO: _____________________ Esquema/dose: __________________________ 
 
 
DATA DE ENCERRAMENTO: ______________________ 
 
 
SITUAÇÃO DE ENCERRAMENTO: ( ) Conclusão da quimioprofilaxia                       ( ) Abandono 
( ) Mudança de diagnóstico          ( ) Transferência para: ______________________________ 
( ) Óbito 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ____________________________________________________ 
 
Assinatura do profissional: _____________________________________________ 
Cargo: _____________________________________________________________ 
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