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RESUMO 

 

Esta investigação resultou do estudo realizado na Delegacia de Saúde da Ilha de São 

Vicente (DSSV), cujo título é “Enfermagem e a Tuberculose em São Vicente: o perfil dos 

utentes com tuberculose na Delegacia de Saúde em São Vicente”, sendo que esta patologia 

apresenta ser um grande desafio tanto para os profissionais de saúde como para a população 

em geral, visto que trata-se de um tema de grande importância para a saúde pública. 

Mesmo que foi registada uma grande diminuição nos casos de tuberculose em São 

Vicente, ainda pode-se considerar um problema de saúde pública derivada das suas formas 

de contágio. 

Para a realização deste estudo optou-se por um método qualitativo, descritivo e 

exploratório de caráter fenomenológica, sendo que o método de recolha de informações foi 

a entrevista semiestruturada recorrendo a um guião de entrevista. A população que 

participou neste estudo foram utentes submetidos ao tratamento da Tuberculose (TB) na 

DSSV que se disponibilizaram de livre e espontânea vontade para participarem neste 

estudo. 

Os resultados deste estudo evidenciaram que a caraterização do perfil dos utentes 

com TB esta interligado com os fatores de risco associados a TB, tais como o estilo de vida, 

o tabagismo, alcoolismo, etc., mas este estudo serviu também para demonstrar que ainda os 

profissionais de saúde têm um longo trabalho no que diz respeito a assistência de 

enfermagem a TB.  

 

Palavras-chave: Tuberculose, utentes com TB, assistência de enfermagem. 
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ABSTRACT 

 
This research was the result of a study carried out at the São Vicente´s island Health 

Department (DSSV), whose title is "Nursing and Tuberculosis in São Vicente: the profile 

of patients with tuberculosis in the Health Office in São Vicente", and this pathology 

presents is a major challenge for both health professionals and the general population, since 

this is a subject of great importance for public health. 

Even though there has been a large decrease in the cases of tuberculosis in São 

Vicente, a public health problem derived from its forms of contagion can still be 

considered. 

For the accomplishment of this study, we opted for a qualitative, descriptive and 

exploratory method of phenomenological character, being that the method of information 

gathering was the semi-structured interview using an interview guide. The population that 

participated in this study were patients who were submitted to the treatment of Tuberculosis 

(TB) in the DSSV who were willingly available to participate in this study. 

The results of this study showed that the characterization of the profile of TB 

patients is linked to the risk factors associated with TB, such as lifestyle, smoking, 

alcoholism, etc., but this study also demonstrated that Health professionals have a long 

work with regard to nursing care for TB. 

 

Keywords: Tuberculosis, TB patients, nursing care. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho surgiu no âmbito da conclusão do Curso de Enfermagem lecionado 

pela Universidade do Mindelo entre 2015 e 2016. Consiste num Trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado “Enfermagem e a Tuberculose em São Vicente: o perfil dos utentes com 

tuberculose na Delegacia de Saúde em São Vicente”. A finalidade deste trabalho é a 

aquisição do grau de licenciatura em enfermagem. 

Este tema é de grande importância, visto que reverte como um tema de cariz social 

que engloba tanto o utente como o profissional de saúde, mas também a sociedade em geral 

visto que a TB é um problema de saúde pública.  

A escolha do tema resultou da motivação pessoal, profissional e social que foi 

complementada com a curiosidade científica, pois dada a pertinência do assunto explorado 

constitui relevante para a escolha do tema, uma vez que permite aprofundar os 

conhecimentos, trazendo vantagens a qualquer trabalho científico. Além de que, contribui 

para a elaboração de estratégias assentes em bases científicas, para o controlo e 

acompanhamento dos utentes com TB e de certa forma contribuir para a melhoria da 

assistência de enfermagem, que são fatores impulsionadores para a realização deste 

trabalho. 

O trabalho encontra-se estruturado em três capítulos, que são fase conceptual, fase 

metodológica e fase empírica. No primeiro capítulo - fase conceptual - apresenta uma 

revisão da bibliografia acerca dos principais conceitos sobre o assunto. No segundo 

capítulo - fase metodológica - está exposto todo o percurso metodológico, explicando o tipo 

de estudo e abordagem utilizados desta investigação, bem como os instrumentos de recolha 

de informações, aspetos éticos e legais, e os participantes e por último, o terceiro capítulo - 

fase Empírica - apresenta-se o tratamento, análise e discussão dos resultados encontrados 

durante a investigação e por fim ainda o trabalho contém a conclusão onde se apresenta o 

discurso final sobre o tema os apêndices e anexos. 

Pode-se realçar que esse trabalho científico foi elaborado de acordo com as normas 

da Universidade do Mindelo e o novo acordo ortográfico. 
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PROBLEMATICA / JUSTIFICATIVA 

A TB é uma doença infetocontagiosa cuja sua evolução para a cronicidade acarreta 

uma elevada taxa de invalidez e a morte, estas consequências podem interferir  na vida 

pessoal de um individuo , também tem um grande peso na sua vida profissional e social. 

A TB é uma doença infeciosa que afeta principalmente o parênquima pulmonar, 

mas que pode também afetar outras regiões do corpo, como meninges, rins, ossos e 

linfónodos, etc. O principal agente infecioso é o Mycobacteriumtuberculosis, também 

conhecido como bacilo de Koch.É uma bactéria aeróbico ácido-resistente que cresce 

lentamente e é sensível ao calor e a luz ultravioleta (Pina,2000). 

Alguns estudos mostram que a descoberta da TB vem dos tempos remotos e estes 

afirmam que “os primeiros casos do acometimento humano pela TB tenham ocorrido em 

múmias egípcias há mais de 5.000 anos a.C.” (Araújo et tal 2014, p. 2). 

A TB foi definida por Dacache (2010), como sendo uma doença grave, 

transmissível, e que está entre as primeiras causas de morte no mundo, podendo atingir 

qualquer pessoa. 

Nesta mesma linha de pensamento se acrescenta que TB é um grave problema de 

saúde pública, afetando populações na idade mais produtiva da vida com importante 

problema socioeconómico (Dupetet tal, 2012). 

Esta fatalidade poderá estar a acompanhar o ser humano deste a evolução das 

sociedades humanas, mas também é conhecida desde a antiguidade oriental, como afirma 

(Ávila, 1992).  

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2009, a incidência 

da TB foi de 9.4 milhões de casos e a prevalência de 14 milhões, sendo também elevada 

dos casos de co infeção de TB e o Vírus da imunodeficiência Humana (HIV) (Lopes, 2013 

p. 22). 

Deste modo Cabo Verde tem vindo a criar estratégias de controlo e diagnóstico da 

TB, pois a média de casos de TB varia entre 600 a 700 casos admitidos anualmente, 

contudo em 2007 e 2010 à incidência anual variou entre 55.3 e 68.7 casos por cem mil 

habitantes (Silva e Spencer, 2012). 

 Segundo o Relatório de Objetivos do Desenvolvimento do Novo Milénio (ODM) 

(2015) no âmbito do programa de prestação de cuidados de saúde procedeu-se ao reforço 
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das estratégias específicas de prevenção, tratamento e vigilância epidemiológica com vista 

a um controlo da TB, destacando-se a melhoria na taxa de mortalidade que no ano de 2013 

foi de 2,9 por 100.000, passando para 1,2 por 100 000 habitantes em 2014. Registou-se 

igualmente melhorias no tratamento, pois o sucesso de tratamento atingiu uma taxa de 

90.5%,  acima de 85%, como recomendado pela OMS. 

Neste sentido Cabo Verde como um pais com um grande leque de conhecimento e 

envolvimento no combate a TB, tem vindo a criar condições e estratégias para o controle e 

combate desta patologia.  

 Nesta linha de pensamento de acordo com os dados recolhidos na DSSV, revelou-

se que ainda existe um número considerado de casos de TB nesta ilha. O quadro abaixo 

representa o número de casos de tuberculose desde 2014 a 2016. 

Quadro I – casos de tuberculose em São Vicente 

Anos 

Número 

de casos 

suspeitos 

Internamentos 

Nº de 

casos 

curados 

Casos 

com 

TB + 

HIV 

Número 

de 

Recaídas 

Abandono 

de 

tratamento 

Óbitos 

2014 80 77 31 5 2 0 1 

2015 92 57 26 1 1 2 1 

2016 94 63 - - - - 1 

Elaboração Própria – Dados da Delegacia de Saúde de SV 

 

No ano 2014 houve 80 casos suspeitos de TB, onde 77 utentes foram internados no 

serviço da tisiologia do Hospital Baptista de Sousa (HBS), ainda foram confirmados 31 

utentes curados, 5 destes eram portadores HIV,2 casos considerados recaídas e ainda 

registou-se um óbito por TB.  

Entretanto no ano 2015, registou-se 92 casos suspeitos de TB, onde 57 foram 

internados no serviço de tisiologia de HBS, mas foram declarados curados 26 utentes. 

Somente 01 era portador HIV e também registou-se uma recaída.Destes 92 casos, houve 

dois utentes que abandonaram o tratamento e registou-se um óbito.    

Contudo para o ano 2016 foram registados 94 casos suspeitos de TB, mas só foram 

confirmados 63 casos TB, houve um óbito. As outras informações importantes para a 
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análise deste ano só serão possíveis em meados do ano 2017, na medida em que os utentes 

continuam em tratamento e observação médica. 

Em análise aos casos de TB do ano 2014 ao ano 2016, conclui-se que existe um 

aumento dos casos suspeitos de TB, pois, em 2014 foram registados 80 casos. Em 2015 

aumenta para 92 os casos e em 2016 continuaram a aumentar, ou seja, registou-se 94. mas 

entretanto do ano 2014 para o 2015, houve uma diminuição nos casos curados, pois, em 

2014 estes foram 77, mas já em 2015, registaram-se57 casos.Em 2014 registaram-se 5 

casos de HIV e TB. Contudo, em 2015 houve uma diminuição dos casos onde foi registado 

apenas 01 caso. 

É de salientar ainda que a escolha do tema surgiu do interesse pessoal e 

profissional, a partir do convívio diário com os utentes com TB, mas este interesse se 

acentuou depois da análise dos dados estatísticos disponibilizados pela Delegacia de Saúde 

de São Vicente relativamente aos utentes portadoras da TB, onde  constatou-se um aumento 

da demanda da procura do tratamento. 

 Na tentativa de descrever os utentes portadores TB,considerou-se essencial 

conhecer o perfil dos mesmos.Nesta perspetiva de conseguir dar uma melhor assistência de 

enfermagem tanto aos utentes TB, como também a sociedade em geral. Sendo assim, torna-

se pertinente conhecer o perfil dos utentes portadores de TB, bem como o funcionamento 

do programa da TB. 

O enfermeiro atua diretamente nas questões dos utentes portadores de TB 

realizando consulta de enfermagem, assistindo os seus desabafos pessoais e identificando 

os sinais e os sintomas, aplicando vacina BCG, orientando quanto ao regime de tratamento 

e coleta de escarro. Ainda realiza testes tuberculémicos, encaminha para a unidade de 

referência, faz intervenções de enfermagem, prestando uma assistência sistematizada, 

apoiando-os psicologicamente, realiza visitas domiciliárias periodicamente e busca ativa 

dos faltosos.  

Pelo seu estigma social e pelos seus efeitos no homem, a TB continua sendo 

considerado como uma doença social e um grave problema atual de Saúde Pública (Maltez 

et al., 2014). 
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A intervenção direta ou indiretamente do enfermeiro perante os utentes portadores 

deTB, impulsionou a colocação dos seguintes objetivos, deste modo para dar uma resposta 

credível que condiz com o estudo que pretende-se abordar como: 

 

Objetivo geral: 

 Analizar o perfil dos utentes com TB na Delegacia de saúde de São Vicente. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar as complicações psicossociais e físicas, que afetam os portadores da 

tuberculose;  

 Apontar a importância da terapêutica medicamentosa utilizada pelos utentes 

portadores de TB na Delegacia de Saúde de São Vicente; 

 Relatar o estilo de vida dos portadores da tuberculose da Delegacia de Saúde de São 

Vicente  
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

Neste capítulo serão abordadas questões relacionadas com a situação de TB, tais 

como a definição da TB, as causas e os fatores relacionados com o mesmo. Mas também 

serão abordados aspetos relacionados com a assistência de enfermagem, perante este 

fenómeno, de modo a facilitar a sua compreensão. 

 

1.1 - História da Tuberculose 

A origem da TB remonta aos primórdios da própria Humanidade e onde tem vindo 

a ser designada por diferentes nomes, tendo sido através da análise de esqueletos pré-

históricos, encontrados na antiga Germânia, datados de 8000 a.c., onde foram encontradas 

lesões que denunciavam a doença (Pina 2000). 

Mas Dacache(2010) afirma que o bacilo causador da TB foi descoberto em 1882 

pelo médico Roberto Koch e que o meio de transmissão é pelo ar, quando o individuo com 

Tuberculose tosse, espira ou fala.  

Contudo Maltez et al (2014) afirma que a bactéria que origina a doença terá tido a 

sua origem há cerca de 50 000 anos, tendo evoluído a partir de outras bactérias do  género  

Mycobacterium e  terá  adquirido patogenicidade há cerca de 20 000 anos, na África 

Oriental. 

À medida que a população humana crescia em número e com a domesticação de 

certas espécies animais, a bactéria terá passado  então  para  os  humanos,  que  à medida 

que se expandiam pelo planeta, transportaram-na e espalharam-na por outros locais 

(Rodrigues 2015). 

Contudo somente em 24 de Março de 1882, data que é atualmenteconsagrado ao 

Dia Mundial da TB, em reunião da Sociedade de Fisiologia de Berlim, Robert Koch, um 

bacteriologista alemão, anuncia a descoberta da bactéria causadora da doença, o MT 

publicado um artigo em que apresentava como cura um extrato de glicerina com o bacilo da 

TB,  que mais tarde seria denominado de tuberculina (Pina 2000).  

Em 1944 dá-se a descoberta da estreptomicina por SelmanWaksman, sendo 

seguida pela chegada dos fármacos modernos (ácido paraminosalicílico em 1946, 

Isoniazida em 1951 e Pirazinamida em 1952); a utilização destes fármacos, em conjunto 
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com a administração generalizada da BCG em 1953, vão finalmente proporcionar uma 

viragem positiva no panorama da TB (Maltez et al., 2014). 

No entanto, cinco meses após o início da utilização da estreptomicina, verifica-se a 

existência de resistências com o seu uso isolado, contudo com a descoberta em 1946, da 

associação de estreptomicina com o ácido paraminosalicílico corresponderia a um 

progresso importante, diminuindo as resistências e a introdução da Isoniazida em 1951, a 

qual veio permitir a terapêutica tripla, apresentando finalmente a solução para as 

resistências verificadas (Pina 2000). 

A primeira opção de vacinação contra a tuberculose foi concebida em 1906, apartir 

de linhagens atenuadas de Mycobacteriumbovis pelos bacteriologistas AlbertCalmette e 

Camille Guérin (Ferreira 2011). 

1.1.1 -MycrobacteriumTuberculosis 

O MT é exclusivo entre os patogénos bacterianos por exibir uma grande variedade 

de lipídios complexos no seu envelope celular e este conteúdo lipídico desta micobactéria 

pode representar até 40% da sua massa total. Este recurso exclusivo seca a célula 

hospedeiro (Furtado 2013). 

Contudo (Pina 2000) classifica o MT como um agente patogénico intracelular 

facultativo, particularmente dotado para penetrar nos macrófagos cuja evolução permite 

penetração no meio inalatório mas não é indiferente, pois, há maior probabilidade para a 

sua propagação e de aquisição de maior virulência.   

Entretanto, Souza(s/a) afirma que em 1882 Robert Koch identificou o MT como 

uma bactéria do complexa e a classificou  como micobactérias não pigmentadas de 

crescimento lento, dividindo-se a cada 12 a 24 horas, já que além de serem exigentes 

nutricionalmente, possuem uma complexa parede celular, podendo ser necessárias cerca de 

3 a 8 semanas de incubação para o isolamento do microrganismo. 

Contudo as diversas espécies causadoras de TB em humanos e outros mamíferos 

encontram-se agrupadas no complexo do MT. A utilização de nomes de espécies distintos 

em algumas destas espécies é baseada em características históricas de cada uma (Grange, 

2009). As espécies e os seus principais hospedeiros encontram-se listados na Tabela 

seguinte: 
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Quadro II – Espécie de MT versos agente hospedeiro  

Espécie 

 

Hospedeiro principal 

 

M.tuberculosis  / M.africanum / M.canetti Seres Humanos 

M.bovis bovino, veado,  

M.caprae Cabra 

M.pinnipedii Foca 

M.microti Rato-do-campo 

Elaboração própria: elaboração própria 

Nesta perspetiva Ferreira (2011), afirma que este grupo representa apenas 

variações de uma mesma espécie, não espécie diferentes, de qualquer forma a TB foi 

descrita como bacilos, excepto o M. Microti. 

No entanto, Cataldi e Romano (2007) afirmam que as espécies anteriormente 

referidas não constituem a totalidade das várias espécies englobadas no complexo do M.T, 

pois foram igualmente isoladas estirpes com características distintas a partir de gatos, 

búfalos-de-Água, ónixes e do Damão-do-cabo.  

 

1.2 - Classificação da Tuberculose 

A TB é uma doença infeciosa que pode atingir praticamente qualquer sector do 

organismo humano. A espécie humana é o reservatório natural do bacilo e a transmissão da 

mesma é feita inter individualmente (Pina, 2000, p. 89). 

No que diz respeito a classificação da tuberculose ela poderá ser classificada de 

duas formas. 

1.2.1 - Quanto ao processo de infeção e adoecimento 

Após a entrada do bacilo no organismo humano o processo é sempre igual 

independentemente da porta de entrada. A diferença se encontra no contacto do individuo 

com o bacilo e se é a primeira vez ou se o individuo já esteve antes em contacto com o 

bacilo. Neste sentido, Ávila (1992 p. 39) classifica a TB em primaria ou primo infeção e 

tuberculose pós primária. 

Dentro desta ótica Long e Schwartzman (2007 citado por Furtado 2013 p. 18) 

afirmam que a infeção primária é geralmente autolimitada e seguida por um período de 
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latência variável, o que dificilmente resulta na transmissão da doença. A pós-primária 

resulta em doença infeciosa, fazendo com que haja a transmissão. 

Contudo Ávila (1992) acrescenta que a tuberculose primária ou primo infeção 

embora possa surgir em qualquer idade, é o parênquima da infeção tuberculosa da criança e 

do adulto jovem. Entretanto Spencer (2002) discorda porque afirma que a tuberculose 

primária resulta de uma falha do mecanismo de defesa do organismo em indivíduos que 

tenham o primeiro contacto com o bacilo.  

1.2.2 - Quanto a Anatomia 

Sendo a TB uma doença altamente contagiosa e que afeta quase todos os órgãos do 

corpo, o mesmo poderá ser classificado anatomicamente como TB pulmonar e 

extrapulmonar:  

1.2.2.1- Tuberculose Pulmonar 

A principal porta de entrada do MT é a via inalatória, o que condiciona em parte, 

embora possa afetar qualquer outro órgão (Ávila, 1992). Sendo que a tuberculose pulmonar 

afeta exclusivamente o parênquima pulmonar e ocorre em mais de 80% dos casos, é 

praticamente a única forma contagiosa (Dupret, et al 2012).Contudo a TB pulmonar pode 

ser classificada por sua vez em:  

Tuberculose Pulmonar Primaria que é a mais comum em crianças e 

clinicamente apresenta-se, na maior parte das vezes, de forma insidiosa sendo que o utente 

apresenta-se com febre baixa,sudorese noturna, inapetência e o exame físico pode ser 

inexpressivo (Arakakiet al 2011). 

 Mas Pina, (2000,p. 123/124) diz que a TB pulmonar primária se desenvolve após 

a primeira exposição ao bacilo da tuberculose (...) O quadro clinico é pouco característico 

podendo manifestar (...) por anorexia, perda de peso, tosse, febre, alterações de 

comportamento e eritema nervosa. 

Tuberculose Secundária ou Pós-primária pode-se ocorrer em qualquer idade, 

mas é mais comum no adolescente e no adulto jovem. Tem como característica principal 

tosse seca ou produtiva (Arakakiet al 2011).  

É a forma típica do adulto, para além de ser a mais frequente, é a mais importante 

do ponto de vista epidemiológico na medida em que conduz á eliminação do bacilo 

(Pestana, et tal  1999). 
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1.2.2.2 -Tuberculose Extrapulmonar 

A tuberculose extrapulmonar é a que afeta outros órgãos, tais como pleura, 

gânglios linfáticos, vertebras, articulações, o trato geniturinário, sistema nervoso eu os 

órgãos abdominais (Dupret, et al 2012).  

Entretanto Arakaki et al(2011) acrescenta que a tuberculose extrapulmonar tem os 

seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos e/ou sistemas acometidos e que a sua 

ocorrência aumenta com os utentes com o síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV). 

Contudo, a TB extrapulmonares acontece em qualquer órgão, sendo quase sempre 

de instalação insidiosa e evolução lenta. As formas mais frequentes, com pequenas 

variações de posição, são pleural, linfática, osteoarticular, geniturinária e intestinal, embora 

praticamente qualquer local do organismo pode ser afetado pelo bacilo. Até hoje, só não há 

descrição de TB em unha e cabelo (Lopes et al 2006). 

A tuberculose pleural é a foram mais comum de TB extrapulmonar que 

corresponde a principal causa de derrame pleural. A pleura pode ser atingida pelo bacilo 

por via homogenia. O derrame pleural pode também surgir como uma manifestação ao 

bacilo (Pina 2000). 

Tuberculose ganglionar é a forma mais frequente da TB extrapulmonar em utentes 

seropositivos e crianças, sendo a mais comum abaixo dos 40 anos. Ao exame físico, os 

gânglios podem apresentar-se endurecidos ou amolecidos aderente entre si aos planos 

profundos, podendo evoluir para flutuação e/ou fistulização espontânea com inflamação da 

pele adjacente (Brito, 2011). 

 

1.3 - Tuberculose e Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida (VIH) 

A associação entre TB e VIH provoca mudanças na tendência epidemiológica da 

doença, pois, como afirma Alvia (1992), a tuberculose é uma infeção em que os 

mecanismos de imunidade celular são extremamente importantes no estabelecimento da 

imunidade, enquanto o VIH é capaz de ativar e facilitar a disseminação dos bacilos 

dormentes já que deprime os mecanismos de imunidade celular. 

 Contudo, Santos (S/a) afirma que todos os indivíduos infetados pelo VIH devem 

ser submetidos à prova tuberculémica. Pacientes portadores do VIH, inicialmente não 
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reatores, deverão ter sua prova tuberculémica repetida após melhora clínica com o uso de 

anti -retrovirais. 

Segundo a OMS, dos 14 milhões de pessoas infetadas com o VIH no mundo, 

atualmente 5,6 milhões estariam co-infetados VIH/TB, pois, a possibilidade de um 

indivíduo imunocompetente infetado pela TB desenvolver a doença é cerca de 10% ao 

longo da vida (Maltez et al, 2014) 

 Mas Alvia (1992) afirma que a tuberculose nos utentes com VIH assume muitas 

vezes formas clinicas pouco comum, exemplificando como formas ganglionares, miliares, 

localização extratorácicas que podem dificultar o diagnóstico da tuberculose.  

Contudo Pina (2000) afirma que nos dias de hoje aceita-se que que a TB, mesmo 

no contexto da infeção de HIV, é um doença vulnerável e previsível se for assumido um 

tratamento correto e em tempo e hora. 

 Em Cabo Verde a taxa de prevalência da infeção pelo VIH, em 2005, de acordo 

com o Segundo Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR II) era de 0.8%. 

Comparativamente, por domínio de estudo, Praia Urbano apresenta a prevalência mais 

elevada (1,7%). Por regiões, a de Sotavento é a mais afetada com 1,1% contra 0,1% para a 

região de Barlavento (Ministério da saúde, 2007). 

 

1.4 - Tuberculose Tabagismo 

O tabaco é uma planta que era amplamente utilizada nas Américas mesmo antes 

que Cristóvão Colombo a descobrisse em 1492. Em tempos ancestral, a folha de fumo foi 

mais utilizada para inalação (Maltez et al., 2014).  

O cigarro que é hoje consumido é composto por milhares de substâncias tóxicas 

existentes no tabaco, 6.700 foram isoladas, das quais 4.720 bem identificadas 

quimicamente. A nicotina também está presente e que conhecidamente apresenta alta 

toxicidade  e  causa  dependência ( Rosemberg, 2004). 

A OMS em 2004 considerou o tabagismo como a maior causa isolada, evitável, de 

doença e de morte. Estima-se que é responsável por 77% das mortes por câncer de pulmão, 

54% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica e 24% das mortes por doenças 

cardiovasculares tem como factor o alcoolismo.  
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Neste sentido Feldman (1961) acrescenta que o alcoolismo é um fator que altera 

negativamente a resistência individual e o indivíduo encontra-se propenso a uma gastrite, 

que por sua vez produz inapetência, agravando o estado nutricional, baixando a resistência 

e finalmente aumentando o risco do indivíduo de adquirir a tuberculose. 

 Contudo Furtado (2013) afirma que a relação entre o fumo de tabaco e o 

desenvolvimento da tuberculose pulmonar é dose dependente, constituindo um fator de 

risco potencial para o desenvolvimento tuberculose pulmonar. 

 

1.5 - Tuberculose e Alcoolismo 

O consumo regular de bebidas alcoólicas demonstram estarem associados à uma 

combinação com a TB, pois a OMS estima que cerca de dois bilhões de pessoas em todos 

os continentes consomem bebidas alcoólicas (Anjos et tal 2012). 

Entretanto Caron e Netto (1979) afirmam que para as pessoas que consomem 

álcool, o risco de desenvolver tuberculose ativa aumenta com a quantidade de álcool 

consumido. Tem-se a perceção de que o indivíduo com um altoconsumo de álcool gasta 

maior parte de sua vida em situações onde ele é mais exposto à fonte de infeção por MT do 

que o indivíduo com um consumo baixo de álcool.  

 

1.6 - Diagnóstico da Tuberculose 

O diagnóstico rápido da TB e o início precoce do tratamento são fatores de grande 

importância para reduzir a morbilidade, mortalidade e minimizar o risco de contágio 

(Bento, et al, 2011 citado por Furtado 2013). 

Contudo Campos (2006) salienta que ao diagnosticar um utente tuberculoso, 

particularmente um bacilífero (doente que, ao tossir, elimina bacilos no ar ambiente), e 

tratá-lo corretamente, curando-o, é eliminar uma fonte de infeção e consequentemente 

reduzir as fontes de infeção.  

Os dados históricos dos utentes para o diagnóstico são: tosse com expetoração que 

persistem mais de duas semanas; expetoração hemoptóica ou franca hemoptise; dor torácica 

em pontada e febre; sintoma como falta de apetite, emagrecimento, fraqueza, sudorese 

noturna (Dupret, et al 2012). 
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1.6.1 - Métodos de Diagnóstico da Tuberculose 

Uma vez que nem sempre é possível isolar o MT, o diagnóstico e a decisão de 

iniciar tratamento dependem da integração de dados epidemiológicos, clínicos, 

imagiológicos e laboratoriais (Furtado, 2013). 

 

1.6.1.1 - Prova da Tuberculina 

A prova tuberculina consiste em inocular via intradérmica a tuberculina e 

acompanhar o surgimento na pele uma reação tardia de hipersensibilidade após 48 e 72 

horas. A tuberculina é composta por uma mistura bruta proteínas (derivado proteico 

purificado), obtidas do sobrenadante estéril de culturas líquidas de MT (Ferriet al 2014). 

American Thoracic Society, 2000 (citado por Furtado, 2013 p. 25) afirma que o 

teste tuberculémico é o único método comprovado para identificação da infeção pelo MT 

em pessoas que não têm a patologia, embora no teste cutâneo da tuberculina os antigénios 

disponíveis são quase 100% sensíveis e específicos para a deteção de infeção por MT, não 

são os melhores métodos de diagnósticos criados. 

 Segundo Silva (2004) a técnica de aplicação e o material utilizado são 

padronizados pela OMS e a leitura da mesma é realizada 72 a 96 horas após a aplicação, 

medindo-se, com régua milimétrica, o resultado, registrado em milímetros, classifica-se 

como: 0 a 4 mm – não reator (indivíduo não infetado pelo MT ou com hipersensibilidade 

reduzida), 5 a 9 mm reator fraco indivíduo vacinado com BCG ou infetado pelo MTou por 

outras microbactérias,   10 mm ou mais reator forte (indivíduo infetado pelo MT, ou o 

indivíduo foi vacinado com BCG nos últimos dois anos). 

 

 

 

1.6.1.2 - Exame direto (Baciloscopia) 

O diagnóstico bacteriológico será utilizado na ordem de prioridade: Baciloscopia 

exame direto de expetoração ao microscópia é a forma mais prática, rápida e segura de 

confirmação da Tuberculose (Dupret, et al 2012). 
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Silva (2004) consta que bacterioscopia direta de escarros é o método fundamental 

porque permite descobrir as fontes mais importantes da infeção, esta é recomendada que se 

recolha uma amostra na primeira consulta e outra na manhã seguinte independentemente do 

resultado do primeiro escarro.  

 

1.6.1.3 - Cultura de MycobacteriumTuberculosis 

O exame cultural permite o isolamento e crescimento dos bacilos de amostras 

clínicas em meio específicos. É considerado o exame padrão-ouro, com alta sensibilidade e 

especificidade para a deteção de TB pulmonar e extrapulmonar (Ferriet tal 2014). 

Contudo Silva (2004) acrescenta que o exame de cultura também está indicado 

para os casos de suspeita de resistência bacteriana a drogas, seguida do teste de 

sensibilidade.  

 Entretanto Pina (2000) apresenta como principal desvantagem o tempo necessário 

para se obter uma cultura positiva, já que cada ciclo de repetição da microbactéria decorre 

em cerca de 16 a 18 horas.   

 

1.6.1.4 - Diagnóstico Radiológico da Tuberculose 

O exame radiológico é um auxiliar no diagnóstico da TB, justificando a sua 

utilização em casos suspeitos. Nestes utentes o exame radiológico permite a selecção de 

portadores de suspeitas de TB (Silva, 2004). 

 Nesta ótica Ferriet al, (2014) acrescenta que as imagens torácicas visualizadas por 

radiografia convencional, ultra-sonografia, tomografia computadorizada, imagem de 

ressonância magnética e tomografia computadorizada com alterações podem levar à 

suspeita de TB. 

1.7 - Terapia Medicamentosa da Tuberculose 

A bordagem do utente com tuberculose deve ser feita de forma holística e não 

apenas centrada na doença, considerando todos os aspetos e fatores que possam por em 

risco o resultado do tratamento (Dupret, et al 2012). 

Para Arakakiet al, (2011) a escolha do melhor esquema de tratamento deve-se 

levar em consideração o comportamento etológico e localização do bacilo para, assim, 
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evitar a seleção de bacilo resistente é a utilização de esquema terapêutico com diferentes 

fármacos antituberculostáticos 

 

1.7.1 - Apresentação dos Fármacos de primeira linha para a Terapia da 

Tuberculose 

Os fármacos mais utilizados para o tratamento da TB são a Rifanpicina (R), 

Isoniazida (H), Etambutol (E), Pirazinamida (Z), Estreptomicina (S) que são fármacos de 

primeira linha, os quais constituem a maioria dos esquemas actualmente utilizados em todo 

o mundo (Pina, 2000). 

 

Rifanpicina foi descoberto em 1965 mas só foi utilizado em 1972 como agente 

antituberculoso. É um dos fármacos mais eficazes no tratamento da TB, pois, possui uma 

grande capacidade bactericida contra a maioria das bactérias de Gram positivo e contra 

muitas bactérias de Gram negativo (Pina 2000). 

 

Isoniazida foi introduzida em 1952 como agente antituberculoso e permanece até 

hoje, em conjunto com a rifampicina, como a base do tratamento da TB. Ela é ativa apenas 

em bacilos que apresentam replicação e estão metabolicamente ativos. (Palomino e Martin, 

2014). 

 

Etambutol foi primeiramente introduzido como fármaco antituberculoso em 1966, 

mas foi utilizado pela primeira vez em 1963 e faz atualmente parte do regime de primeira 

linha do tratamento da TB. É um fármaco bacteriostático contra bacilos multiplicativos, 

interferindo com a biossíntese do arabinogalactano (Pina 2000). 

 

Pirazinamida foi introduzida no tratamento da TB no princípio dos anos 1950, e 

faz agora parte do regime de primeira linha para o tratamento da doença.Ela é um análogo 

da nicotinamida e a sua introdução permitiu a redução da duração do tratamento para seis 

meses. Tem como particularidade inibir os bacilos semi-dormentes existentes em ambientes 

acídicos tais como os que são característicos das lesões de tuberculose (Palomino e Martin, 

2014). 



 

29 

 

 

Estreptomicina é um aminóglicoídeo produzido pelo streptomyces grises e foi 

descoberto em 1944, inaugurando a era da terapia farmacológica anti-bacilar, seu modo de 

acção consiste na inibição da translação na síntese proteica, mais especificamente ao nível 

da subunidade (Pina 2000). 

 

Nesta linha de pensamento Silva e Spencer (2012) afirmam que estes 

medicamentos de primeira linha para o tratamento da TB apresentam três propriedades 

essenciais e principais: bactericida, esterilizante e tem uma grande capacidade de prevenção 

da resistência.  

Contudo Dupret, et al (2012) afirma que a Isoniazida e rifampicina são 

medicamentos com maior poder bactericida, sendo ativos contra todos bacilos de 

Tuberculose. A pirazinamida é activa em meio acido e a estreptomicina é bactericida contra 

os bacilos de Tuberculose de multiplicação rápida e a etambutol é potente para prevenir 

emergências de bacilos resistentes. 

Ainda nesta perspetiva Silva e Spencer (2012) acrescentam que a Rifampicina tem 

poder esterilizantes, a pirazinamida e a estreptomicina são também bactericidas contra 

algumas populações de bacilo da TB. A pirazinamida é ativa em meio ácido e a 

estreptomicina é bactericida contra bacilo da TB.  

O esquema medicamentoso para o tratamento da TB é padronizada, pois este  é 

feita com base na forma clinica, idade e na história de tratamento anterior e no seu 

resultado. Todos os esquemas de medicação são de uso diário e deve ser administrado de 

preferência em dose única diária (Spencer 2002). 

A terapia medicamentosa é dividida em duas fases em que a primeira é 

denominada de fases intensiva e contribui para a redução da população bacilar e a segunda 

é a fase de manutenção que contribui para a eliminação dos bacilos persistentes (Silva e 

Spencer 2002). 

As combinações dos fármacos de primeira linha utilizados no tratamento da TB 

são utilizadas de forma combinada como é demostrado no quadro abaixo. 
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Quadro III- esquemas de tratamento da TB  

Casos novos – esquema base 2RHZ/4RH Casos recidivos – esquema base 2RHZE/4RHE 

+Etambutol 

Fases de tratamento  Medicamentos  Fases de tratamento Medicamentos 

1ª Fases ou fases 

intensiva  

(2 meses)  

R 

H 

Z 

 

1ª Fases ou fases 

intensiva  

(2 meses) 

R 

H 

Z 

E 

2ª Fases ou fase 

manutenção  

(4 meses)  

R 

H 

2ª Fases ou fase 

manutenção  

(4 meses) 

R 

H 

E 

Fonte: Silva e Spencer 2012  

 Os medicamentos devem ser tomados pelo utente em jejum, em doses únicas 

diárias, sob estrita supervisão, na presença de profissional de saúde. O tratamento da TB 

requer toma sob a observação direta durante todas as fases do tratamento (Cardoso et tal 

2002). 

Conforme a referência de Spencer (2002), a maioria dos utentes submetidos ao 

tratamento de TB, consegue complementar o tempo recomendado ao tratamento, sem 

sentirem qualquer efeito colateral relevante, contudo os fatores relacionados com as reações 

adversas são diversas.Todavia a maioria delas se referem à dose, o horário de 

administração, idade do utente, estado nutricional, condições hepáticas, renais e a co-

infecção pelo HIV.  

Contudo Silva e Spencer (2012) acrescentam que as reações adversas podem ser 

divididas em dois grandes grupos: reações ligeiras que não são necessárias a suspensão da 

medicação e as reações graves que são as que implicam a suspensão da medicação.  
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Quadro IV - reações adversas da terapia medicamentosa da TB  

Medicamento 
Reações adv. 

Ligeiras 
Abordagem 

Reações adv. 

Graves 
Abordagem 

Isoniazida (H) Euforia, insónia,  

Ansiedade, cefaleia  

Verificar a dose do 

medicamento  

Orientar o utente  

Polinevrite, 

crise convulsiva  

Verificar a dose 

medicamentosa  

Substituir por 

estreptomicina 

+ etambutol 

Rifampicina (R) Coloração 

avermelhada a urina, 

fezes, expectoração 

Náuseas, dispneia, 

epigastrialgia  

Alertar o utente sobre 

estas reações. 

Tratamento 

sintomático  

Anúria  Suspender a 

definitivamente 

a medicação  

 

Estreptomicina 

(S) 

Náuseas, vómitos, 

cefaleia, tonturas  

Diminuir a dose 

medicamentosa  

Vertigens, 

nefrotoxidade 

Suspender 

definitivamente  

Pirazinamida (Z) Náuseas, anorexia, 

artralgia ou 

síndrome similar da 

gota  

Transitório 

tratamento 

sintomático (aspirina, 

alopurinol, se 

necessário) 

Insuficiência 

renal 

Suspender o 

tratamento  

Etambutol Neuropatia 

periférica, náuseas  

Medicar com 

piridoxina (vit.b6) 

Tratamento 

sintomático  

Nefrite óptico 

suspender 

definitivamente  

 

Fonte: elaboração própria 

 

1.8 - Definição dos casos da tuberculose 

A respeito dos casos de TB Silva e Spencer (2012 p. 41) afirmam que para além 

do diagnóstico da TB, as características dos casos devem ser bem definidos para permitir a 

adequação do tratamento e a avaliação dos resultados do mesmo.  

Caso Novo  

Neste sentido Dupret (2012,) considera como caso novo da TB, o utente que nunca 

recebeu tratamento da TB por período igual ou superior a um mês.Nesta linha de 

pensamento Farias (2010) acrescenta que um novo caso é quando o utente nunca recebeu 

quimioterapia anti tuberculosa, ou fez por menos de 30 dias há mais de 5 anos.  
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Recaída ou Recidiva  

Nesta perspetiva Cardoso et tal (2002) afirmam que é quando o utente com TB em 

atividade, mas que já foi tratado anteriormente e recebeu alta por cura. Desde que a data da 

cura e a data do diagnóstico recidiva não ultrapassam cinco anos, pois se for depois de 

cinco anos é considerado como caso novo. Contudo Silva e Spencer (2012) discordam e 

explicam que é o caso de utentes que após terem sido submetidos ao tratamento completo 

ou declarados curados volta com baciloscopia positiva independentemente do tempo 

decorrido.  

Abandono  

Salienta-se que é quando o utente após iniciado o tratamento de TB deixa de 

comparecer à unidade de saúde por mais de trinta dias consecutivas, após a marcação para o 

seu retorno (Farias 2010). 

Fracasso  

Quando um utente inicia o tratamento e o teste de baciloscopia é positivo e o 

mesmo continua positivo após o quinto mês, ou a qualquer outra altura entre o quinto mês e 

o fim do tratamento medicamentoso (Silva e Spencer2012 p. 41). 

Multirresistência 

Baseia-se na identificação de MT resistente in vitro a, pelo menos, rifampicina e 

Isoniazida, os dois principais medicamentos utilizados, universalmente, para o tratamento 

da doença. A OMS considera todo o indivíduo portador de tuberculose, que apresente teste 

de sensibilidade revelando resistência bacilar pelo menos árifampicina e Isoniazida, como 

multirresistente (Rocha et tal 2008). 

 

1.9 - Enfermagem e Tuberculose 

O enfermeiro atua diretamente no tratamento do utente com TB, realizando 

consulta de enfermagem, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas, 

observadas as disposições legais da profissão; identificando os sintomáticos respiratórios 

(Araújo, et tal 2014). 

Neste sentido a verdadeira essência da enfermagem não reside somente no dar 

sentido a uma pessoa em específico, ou a um conjunto de acessórios, ma também reside na 

ação estabelecida com o utente, tendo como objetivo o bem-estar (Hesbeen, 2000). 
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O tratamento da TB requer tomada de medicação sob observação direta durante 

todas as fases, o que obriga todas as estruturas de saúde a aplicar normas, podendo recorrer 

a estratégias de apoio comunitário incluindo a capacitação de membros da comunidade 

(Dupret, et al 2012). 

Dentro desta ótica, Spencer (2002) acrescenta que o enfermeiro como educador em 

saúde terá que capacitar o utente com metodologias adequadas às suas necessidades, 

oferecendo-lhe informações de qualidade sobre a saúde, condições de vida da sua 

comunidade de modo a motivar a sua utilização.  

A esse respeito Pina (2000) acrescenta que ao diagnosticar um caso de 

tuberculose, o profissional de saúde deve sempre identificar os contactos familiares e os 

restantes visitantes mais próximos a fim de evitar ou prevenir novos contágios.  

 Em síntese Marques, (2008) defende que independentemente do género, os 

cuidados de enfermagem têm como objetivo a manutenção da saúde em todas as vertentes 

física, mental e social. O enfermeiro faz uma avaliação holística das suas necessidades.  

 

1.9.1 - Modelo Teórico de Enfermagem Nola Pender; Promoção de saúde e a 

Tuberculose 

Este modelo surge como uma proposta para integrar a enfermagem à ciência do 

comportamento, identificando os fatores que influenciam comportamentos saudáveis, além 

de ser um guia para explorar o complexo processo biopsicossocial que motiva indivíduos 

para se engajarem em comportamentos produtores de saúde (Victor et tal 2005). 

 O Modelo de Promoção da Saúde é fundamentalmente um modelo de 

enfermagem, podendo ser usado para implementar e avaliar ações de promoção da saúde, 

permitindo avaliar o comportamento que leva à promoção da saúde, pelo estudo da inter-

relação de três pontos principais: 1. As características e experiências individuais, 2. Os 

sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar e 3. O 

comportamento de promoção da saúde desejável. Na construção do Modelo de promoção 

da saúde, a autora utilizou, como bases teóricas a Teoria da Aprendizagem Social e o 

Modelo de Avaliar Expectativas (Tomey e Alligood, 2004, p.699). 
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Nesta linha de pensamento Victor (2005) enfatiza que a componente 1, isto é, as 

características e experiências individuais, compreendem o comportamento anterior, 

comportamento que deve ser mudado e os fatores pessoais, que são divididos em fatores 

biológicos (idade, índice de massa corpórea); psicológicos (auto-estima, Auto motivação) e 

sócioculturais (educação, nível sócioeconómico).   

Relativamente ao componente 2,Tomey e Alligood (2004) realçam os sentimentos 

e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar, isto é, o núcleo central que é 

formado pelas variáveis; percebe benefícios para ação, representações mentais positivas 

que reforçam as consequências ao adoptar um comportamento; percebe barreiras para ação, 

perceções negativas sobre um comportamento que pode ou não ser influenciado por outras 

pessoas, regras da sociedade e o ambiente que o mesmo vive. 

O componente 3 resultado do comportamento que abrange o compromisso com o 

plano de ação, ações que possibilitem o indivíduo a manter-se no comportamento de 

promoção da saúde, isto é, as intervenções de enfermagem exerce sobre o individuo um 

baixo controle sobre os comportamentos que requerem mudanças imediatas, enquanto as 

preferências pessoais exercem um alto controle sob as ações de mudança de 

comportamento de promoção da saúde, resultado da implementação (Victor 2005). 

A partir deste modelo de promoção da saúde, de acordo com uma analise crítica 

em relação a TB, pode-se confirmar que este modelo enquadra-se nos objetivos de 

prevenção e promoção da TB, pois, analisando o mesmo, pode-se dizer que o utente de TB 

deverá eliminar os comportamentos de risco (componente 1), traçar objetivos que ele quer 

alcançar relativamente a cura da TB, ou seja, fazer a terapia medicamentosa (componente 

2) e, por último, para que este utente consiga atingir os seus objetivos, ele tem de estar 

motivado por si só pois o profissional de saúde é um complemento do tratamento 

(componente 3). 
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1.9.2 -As Necessidades Humanas Fundamentais de Virgínia Henderson – 

Modelo Teórico 

Com o intuito de melhorar a compreensão e a organização das intervenções de 

enfermagem no âmbito de TB, recorreu-se ao Modelo Teórico de Virgínia Henderson e as 

14 Necessidades Humanas Fundamentais (NHF) para organizar os resultados da pesquisa. 

Á medida que se identifica as intervenções de enfermagem para o utente de TB é possível 

organizar de forma descritiva no texto do trabalho e no final de cada período são dispostas 

num quadro síntese de acordo com cada NHF. 

Virgínia Henderson afirmou que a única função do enfermeiro é assistir o utente 

doente ou saudável no desempenho das atividades que contribuem para a saúde ou para a 

sua recuperação (Tomey e Alligood 2004). 

Nesta linha de pensamento pode-se afirmar que a enfermagem tem as suas raízes 

nas NHF. É importante saber que “todas as pessoas têm necessidades comuns e perceber 

que estas são satisfeitas por padrões de vida infinitamente variadas, em que não há dois 

iguais, o que limita a capacidade do enfermeiro na avaliação dessas necessidades” 

(Henderson 2007, p.9). 

Os cuidados de enfermagem são compostos pelos mesmos componentes 

identificáveis, mas esses devem ser modificados e prestados de várias maneiras de acordo 

com as necessidades de cada utente (Tomey e Alligood 2004, p.111). 

Passando a referir as necessidades humanas fundamentais de todos os utentes, 

como componentes básicos de enfermagem, Henderson (2007, p. 15-16) enumera as 

seguintes: 

 Respirar adequadamente; 

 Comer e beber adequadamente; 

 Eliminar por todas as vias de eliminação; 

 Deslocar-se e manter uma boa postura desejável (andar, sentar-se, deitar-se e mudar 

de posição); 

 Dormir e descansar; 

 Selecionar roupas adequadas, vestir-se e despir-se; 

 Manter a temperatura do corpo num nível normal, adequando a roupa e modificando 

o ambiente; 
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 Manter o corpo limpo, com boa aparência e proteger os tegumentos; 

 Evitar perigos no ambiente e evitar magoar os outros; 

 Comunicar com os outros expressando emoções, necessidades, medos; 

 Praticar de acordo com a sua fé;  

 Trabalhar em algo que proporcione um sentido de realização 

 Divertir-se ou participar em várias formas de recreação; 

 Aprender, descobrir ou satisfazer a curiosidade que leva ao desenvolvimento normal 

e à saúde. 

1.9.3 Diagnósticos de enfermagem relacionados com a TB 

O diagnóstico de enfermagem foi definido como um julgamento clínico das 

respostas para indivíduo, a família ou comunidade a problemas de saúde/processos vitais 

reais ou potenciais, proporcionando base para a seleção de intervenções de enfermagem 

para atingir resultados pela qual o enfermeiro é responsável (NANDA, 1992, p. 8)  

De acordo com esta definição, os principais diagnósticos, segundo NANDA, que 

estão relacionados com a TB, levando em conta o ensino e o acolhimento ao utente e a 

família aos cuidados essenciais de enfermagem. 

Neste sentido, de acordo com os dados históricos, os diagnósticos de NANDA 

relacionados com a TB serão expostos no seguinte quadro: 

 

Quadro V– diagnósticos de NANDA 

Diagnostico  Definição  Característica 

definidora  

Fatores relacionados 

Mobilidade física 

prejudicada  

Limitação do 

movimento físico e 

voluntario do corpo  

Dispneia ao esforço; 

Instabilidade Postural.  

Descondicionamento 

Resistência Diminuída Intolerância a 

actividades  

Risco para 

infeção 

(disseminação e 

reactivação) 

Estado pelo qual o 

indúvio apresenta 

risco de ser invadido 

por um agente 

patogénico de fonte 

endógena ou exógena  

 Dispneia; 

Tosse com produção de 

escarro.  

Resistência diminuída; 

Desnutrição; 

Conhecimento insuficiente. 

Fadiga  Sensação persistente 

e intolerável de 

Estresse; 

Ansiedade; 

Verbalização da falta de energia, 

cansaço, incapacidade de repor energia, 
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exaustão e redução 

da capacidade e 

realizar trabalhos 

físicos, mentais no 

nível habitual  

Eventos negativos.  acentuação de queixas físicas  

Padrão 

respiratório 

ineficaz 

Inspiração e ou 

expiração que não 

proporciona 

ventilação adequado 

Uso de musculação 

acessória para respirar  

Bradipneia 

Alteração na profundidade 

respiratória  

Fadiga muscular respiratórios 

Dor 

Ansiedade  

 

Desobstrução 

ineficaz das vias 

aéreas 

Incapacidade de 

eliminar secreções ou 

obstrução de trato 

respiratório para 

manter vias aéreas 

desobstruídas 

Expetoração 

Mudanças da frequência 

respiratória  

Ortopneia  

Tosse  

 

Muco excessivo 

Doença obstrutiva cronica  

Infeção  

Risco de 

dignidade 

humana 

comprometida  

Perda percebida de 

respeito e honra  

Estigmatização  

Exposição do corpo  

Doença obstrutiva cronica 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

1.9.4 - Intervenções de enfermagem 

A Intervençao de enfermagem trata-se de ações autónomas do enfermeiro, que se 

baseam em regras científicas, regras essas que são executadas para beneficiar o utente, 

seguindo o caminho predito pelo diagnóstico de enfermagem com o estabelecimento de 

metas a serem alcançadas” (Bulecheke McCloskey, 2004, p. 15). 

 Neste sentido Marques, (2008, p.53) defende que independentemente do género, 

“os cuidados de enfermagem têm como objetivo a manutenção da saúde em todas as 

vertentes física, mental e social. O enfermeiro faz uma avaliação das necessidades de ajuda 

da pessoa vendo-a como um todo.  

O enfermeiro deve refletir sobre o plano de intervenção elaborado no sentido de 

observar se ele é específico para aquele utente, bem como para o procedimento que o utente 
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vai ser submetido, evitando-se a prática de apenas seguir as regras impostas pela instituição 

ou prescritas pelo médico (Christóforo e Carvalho 2008, p18). 

Ainda Phipps, et al (2003, p. 530) afirma que “a avaliação do utente deve ser de 

forma holística a refletir desde as necessidades, fisiológicas, psicológicas, espirituais e 

sociais do doente e da sua família ou pessoas significativas”. 

De acordo com esta fase demostra-se algumas das intervenções de enfermagem 

relacionados com a TB, de acordo com NIC. 

As intervenções de enfermagem devem ser individualizadas, tendo em conta as 

características de cada utente e de cada procedimento. Cada intervenção de enfermagem 

deve ser específico e não seguir meramente as regras da enfermaria da instituição. 

O quadro seguinte foi elaborado de forma a apresentar em síntese as intervenções de 

enfermagem de acordo com o NIC relacionadas com a TB conjugadas com as catorze 

necessidades Virgínia Henderson: 

Quadro VI – Necessidades Humanas Fundamentais de Virgínea Henderson versos 

intervenções de enfermagem  

Catorze Necessidades Humanas  

Fundamentais de Virgínia 

Intervenções de enfermagem com o utente com 

TB  

 

 

 

 

Respirar adequadamente 

Avaliar os sinais vitais; 

Fazer a elevação da cabeceira da cama caso não seja 

contra-indicado; 

Monitorizar a saturação sanguínea periférica de 

oxigénio e proceder a oxigeno terapia caso seja 

necessária; 

Avaliar a perfusão tissular, com especial atenção aos 

leitos ungueais; aspirar as secreções em caso de 

vómitos; 

Comer e beber Estimular a alimentação; 

Elevar a cabeceira da cama em caso de náuseas e 

vómitos (30º), caso não seja contraindicada, 

acupunctura e técnicas de relaxamento e distração; 

Administrar a terapêutica. 

 

 

Eliminar 

Avaliar o risco de retenção urinária e implementar as 

intervençõe de enfermagem; 

Avaliar o peristaltismo e a função intestinal: 
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Deslocar-se e manter uma boa postura desejável 

Posicionar corretamente o utente de forma a aliviar a 

dor e proporcionar o conforto de acordo com as 

necessidades; 

Estimular a deambulação do utente prevenindo o 

bloqueio sensitivo-motor 

 

 

 

Dormir e descansar 

Proporcionar um ambiente calmo e tranquilo; 

Proporcionar o conforto e a segurança; 

Avaliar o nível de consciência do utente; 

 Instruir sobre as técnicas de relaxamento no 

domicílio objetivando a qualidade do sono 

 

Vestir-se e despir-se 

Manter-se com roupas confortáveis   

Utilizar a roupa adequada às necessidades do utente. 

 

Manter a temperatura corporal 

Normal 

Avaliar a temperatura corporal do utente; 

Manter o utente homotérmico. 

 

 

 

Manter o corpo limpo e proteger 

Os tegumentos 

Instruir sobre o banho e a higiene cuidada das unhas 

e do couro cabeludo; 

Avaliar a higiene oral e a presença de próteses 

dentárias; 

Avaliar a pele do utente com o objetivo de despistar 

a presença da infeção local e lesões mucocutâneas. 

Evitar perigos  Proporcionar um ambiente com iluminação 

adequada. 

 

 

Comunicar 

Comunicar de forma assertiva com o utente e a 

pessoa significativa de forma a proporcionar o apoio 

psicológico e o alívio da ansiedade e do estresse; 

Proporcionar ao utente e a pessoa significativa a 

oportunidade de expressar dúvidas e preocupações 

Estabelecer o diálogo com o utente e a pessoa 

significativa tendo em conta a valorização do ser e a 

partilha de experiências. 

 

 

Realizar-se e sentir útil 

Respeitar a privacidade do utente; 

Proporcionar um ambiente confortável para a pessoa 

significativa do utente; 

Fornecer o suporte e a assistência para a satisfação 

das necessidades pontuais do utente; 

Prestar os cuidados de forma individualizada, 
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personalizada, e com dignidade humana; 

Envolver a pessoa significativamente no processo de 

saúde do utente. 

 

 

Divertir / Recreação 

Proporcionar um ambiente calmo e com materiais de 

distração como jornais, revistas e televisão; 

Encorajar o utente para trazer itens de distração 

pessoal como livros, revistas e dispositivos de 

música personalizada; 

 

 

Aprender 

Instruir o utente e a pessoa significativa sobre a 

patologia e cuidados a ter no domicílio; 

Avaliar a perceção do utente e da pessoa 

significativa quanto as informações passadas. 

Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO II- FASE METODOLÓGICA 
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2 - METODOLÓGIA 

Nesta fase torna-se necessário a apresentação do método de investigação utilizado 

durante esta pesquisa, sendo um processo de investigação científica elaborada com uma 

série de etapas progressivas, com isso esta investigação é constituída pela valorização 

principalmente da descrição, interpretação de dados, que visa compreender uma 

determinada situação envolvidos numa comunidade.  

 

2.1 - Tipo de estudo 

Sendo esta investigação científica um processo que incorporou a investigação até a 

realização do trabalho em si, onde pretende-se informar, investigar e descrever o perfil dos 

portadores da TB na Delegacia de Saúde da Ilha de SV. este estudo terá uma abordagem 

qualitativa, exploratória e descritiva. 

De acordo com Vilelas (2009, p.105) “a investigação qualitativa, é uma forma de 

estudo da sociedade que se centra no modo como as pessoas interpretam e dão sentido as 

suas experiências, ao modo como elas vivem e tem como objetivo compreender a realidade 

social e cultura”. 

Neste sentido optou-se pelo método qualitativo porque esta investigação pretende 

realçar o sentido do fenómeno estudado, tanto para o investigador como para a população 

em geral, com isso esta investigação será minuciosa e rigorosa á fim de atingir os objetivos. 

A escolha do método qualitativo deve-se a grande importância da investigação em 

enfermagem. 

Para Fortin (1999, p.330) “ na análise descritiva dos dados, o investigador destaca 

um perfil do conjunto de características dos sujeitos, determinadas com a ajuda de testes 

estatísticos apropriados ou com análise de conteúdo”. 

Uma abordagem exploratória e descritiva pois pretende-se explorar este fenómeno 

com base nos recursos que o investigador dispõe e descrevé-los de forma mais verídica e 

simples possível. E ainda pretende-se conhecer este fenómeno através das experiências 

vivenciadas pelos utentes que são tratados através da Delegacia de Saúde SV. 

 



 

43 

 

2.2 - População alvo 

A população alvo para este estudo foi constituída por todos os utentes com o 

diagnóstico de TB positivo inscritos na DSSV, desses utentes foram aplicados os critérios 

de inclusão para este estudo, que seriam utentes da ilha de SV com TB positivo, estar em 

tratamento no mês de dezembro, adultos, vontade própria em aceitar participar na 

investigação e com um estado clínico aceitável, e como critério de exclusão os utentes das 

outras ilhas transferidos para o tratamento de TB.   

Ao aplicar estes critérios de inclusão e exclusão participaram no estudo oito utentes 

pois estes apresentaram as caraterísticas que esta investigação pretendia.  

 

2.3 - Instrumento de colheita de informações 

Considerando tipo de estudo apresentado acima, torna-se pertinente o método de 

recolha de informação que mais se adequa a este estudo e que permite alcançar os 

pressupostos desta investigação.  

Para esta abordagem foi necessário eleger como método de recolha de informação 

a entrevista, que pode ser considerada um eficaz método de comunicação, que nos permite 

falar de forma clara e precisa com o utente portador da TB, neste caso utilizou-se a 

entrevista semiestruturada (apêndice I) que inicialmente deu-se atenção a formulação de 

algumas questões que seriam pertinentes na abordagem dos participantes, pois assim se 

formou o guião de entrevista que contém perguntas credíveis relacionados com esta questão 

que seriam utilizadas como base desta investigação. 

As entrevistas decorreram durante o mês de dezembro de 2016, com duração de 10 

minutos para cada entrevista, as mesmas decorreram de forma formal onde que os 

participantes estiveram à-vontades de forma que as respostas foram dadas conscientemente 

e mais verídicas possível. 

As entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos utentes 

considerando suas disponibilidades de tempo e horário e respeitando a rotina dos mesmos. 

Estas foram realizadas na DSSV, onde resguardou a tranquilidade, comodidade e 

privacidade dos mesmos. 
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Estas foram registadas através de um gravador, de modo garantir a sua transcrição 

fiel, tiveram uma duração média de dez minutos, procurando-se assegurar a fiabilidade do 

estudo através dos instrumentos de colheita de dados.  

2.4 - Acesso ao campo de estudo 

A escolha do local do estudo, deveu-se pela facto da Delegacia de saúde ser o 

lugar onde que depois da fase de internamento o utente com TB vai nos primeiros dias de 

tratamento, mas também por abranger a maioria da população em tratamento e controlo da 

TB.  

Neste sentido o estudo aconteceu na Delegacia de saúde de SV mais precisamente 

na sala de tratamento onde que se é administrado os medicamentos dos utentes com TB 

concentrou nos dados de 2014 a 2016 com o intuito de se ter mais informação possível e 

comparar se este fenómeno tem vindo a aumentar. 

A Delegacia de saúde de SV fica situada na rua Fernando Ferreira Fortes na 

cidade do Mindelo, a mesma está integrada nas estruturas de saúde do sector público. É 

constituída por seis centros de saúde, três unidades sanitários de base e um centro de terapia 

ocupacional.  

Mas a sede de Delegacia de saúde de SV é um edifício de que se desenvolve em 

quatro piso à volta de um pátio e jardim interior, contendo cento e oitenta e quatro 

trabalhadores e alguns voluntários, nestes encontram-se médicos enfermeiros, psicólogos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, técnicos de laboratório, técnicos de 

prótese dentário epidemiologista, ajudantes de serviços gerais  e entre outros do serviço 

administrativo.  

Ainda na Delegacia de saúde de SV compreende os seguintes serviços: serviços 

administrativos, perícias médicos- legais incluindo atestado médico, diversos serviços de 

saúde pública tais como; sanidade marítima, vigilância epidemiologia, atendimento ao 

viajante, vistoria a estabelecimentos de saúde privados e estabelecimentos comerciais, 

serviço de seguimento de patologias infectocontagiosas, criação do centro de diagnóstico.  

 

2.5 - Procedimentos éticos e legais 

Para que esta investigação decorresse de forma legal foi necessário respeitar  os 

procedimentos éticos e legais para um trabalho deste género. Pois para frequentar a 
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Delegacia de Saúde de SV, e ter acesso aos dados estatísticos a cerca da TB em SV foi 

necessário a elaboração de um pedido de autorização que foi entregue na direção da mesma 

em SV. (Apêndice II).  

Após a autorização concedida foi feita a escolha dos participantes e negociar o dia 

e a hora em que as entrevistas seriam realizadas.  

Para a primeira abordagem foi entregue um termo de consentimento livre e 

informado, (Apêndice III) que afirmava aos participantes as condições que esta 

investigação iria decorrer e que lhes dava total liberdade de aceitaram participar nesta 

investigação sem nenhuma ameaça, constrangimento, referindo que os inquiridos foram 

pessoas maiores de idade, que se encontram em plena sanidade mental. 
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CAPÍTULO III – FASE EMPÍRICA 
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3 – APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DADOS 

 Com o término da recolha de informações sobre o tema em estudo torna-se 

pertinente organizá-las e tratá-las de forma a analisá-las. Neste sentido, é de realçar que as 

entrevistas foram feitas de forma individual e sigilosa, com o intuito de salvaguardar a 

confidencialidade dos dados recolhidos. 

 Pois, Fortin (2009, p. 56) defende que a fase empírica “corresponde á colheita dos 

dados no terreno, á sua organização e á sua análise estatística. O plano elaborado na fase 

precedente é a implementação. As técnicas de análise variam segundo a natureza dos 

dados”. 

Logo, este capítulo dedicar-se-á ao tratamento e análise dos resultados obtidos e 

posteriormente faz-se a apresentação e discussão dos resultados dos mesmos. Sendo assim, 

depara-se com uma alusiva caraterização dos entrevistados, através dos resultados obtidos 

das entrevistas, e a apresentação das respostas obtidas. Todo este trajeto terá de 

fundamentação o marco teórico referido anteriormente. 

Portanto, nessa fase de investigação é relevante testar, que os objetivos traçados 

foram cumpridos, verificando se as informações recolhidas correspondem aos objetivos do 

estudo. Neste sentido, podemos referir ainda que para preservar a identidade dos 

entrevistados foi-lhes concedido nomes fictícios.  

A caraterização dos participantes em estudo foi feita de acordo com idade, sexo, 

estado civil, habilitações literárias, atividade profissional e tempo de profissão dos utentes 

que estão ou já estiveram em tratamento da TB, 8 (oito) pessoas com idade compreendida 

entre 20 a 58 anos de idade de ambos os sexos. Quanto a profissão existem 2 

desempregados, um reformado, um marceneiro, um lavador de carros, uma doméstica, uma 

estudante, e um controlador. A escolaridade vária desde o primário, passando pelo 

secundário até a universidade. O estado civil existe cinco solteiros, dois que vivem em 

união de fato e um casado. 
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Quadro VII- caraterização dos participantes do estudo  

Nome Idade Sexo Estado civil 
Escolaridad

e 
Profissão 

Tempo de 

profissão 

Amarelo 56 Masculino Solteiro Primário Marceneiro 15 Anos 

Vermelho  20 Feminino Solteira 9º Ano Doméstica  

Verde 22 Feminino Solteira 
Estudante 

universitária 
Estudante  

Rosa 49 Masculino União de fato Primário Desempregado  

Laranja  33 Masculino União de fato 6º Classe 
Lavador de 

carros 
4 Anos 

Preto  27 Masculino Solteiro 10º Ano Controlador 4 Anos 

Cinzento 58 Masculino Casado 4º Classe Desempregado  

Azul  58 Masculino Solteiro 6º Classe Reformado 24 Anos 

Fonte: Elaboração própria caraterização dos participantes no estudo 

 

3.1 - Apresentação dos dados das entrevistas 

A análise das entrevistas é constituída por um conjunto de técnicas de 

interpretação e de comunicação, cujos conteúdos são estratégias que servem para identificar 

um conjunto de características essenciais, sendos importantes na interpretação e avaliação 

dos dados, de forma conjugada ou separadamente e como um modo de enquadrar aos 

objetivos desta pesquisa.  

Esses resultados sugerem que os utentes que tiveram ou estão em tratamento da 

TB na delegacia de saúde, quando mais rapidamente forem detetados esta doença menor é o 

risco de contágio e quanto mais as pessoas estiveram informadas, mais rápido procuram os 

serviços de saúde e o tratamento é bem-sucedido.  

Estes conteúdos serão divididos em quatro categorias e duas subcategorias como 

está designada no seguinte quadro. 
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Quadro VIII- categorias e subcategorias das entrevistas  

Categorias Subcategorias 

Categoria I -Descrição dos estilos de vida do utente 

com TB 

 

Categoria II -Perceção do utente relativamente a 

própria doença 

 

Categoria III-Descrição do utente com TB e a 

influência deste na sua vida profissional 

 

Subcategoria I-Hábitos do quotidiano  

Subcategoria II- Influência da doença na vida 

profissional 

Categoria IV-Caraterização da TB por parte da 

família e dos profissionais de saúde na ótica dos 

portadores de TB 

Subcategoria III – Caraterização em relação com a 

família  

Subcategoria IV-Caraterização em relação com os 

profissionais de saúde  

Elaboração própria: categorias e subcategorias das entrevistas  

 

Depois de terminada e recolhida as informações pertinentes, distribuídas por 

categorias e subcategorias através da análise das entrevistas, torna-se necessário organizar 

estes conteúdos de nodo a estudá-los juntos ou separadamente e no intuito de alcançar todos 

os objetivos. Nesta fase dedicar-se-á análise destas informações.  

 

Categoria I - Descrição dos estilos de vida do utente com TB 

A partir da sociedade que a pessoa está inserida e bem como a sua cultura  são 

fatores que influenciam a sua visão do mundo, orientando dessa forma os seus 

conhecimentos, práticas e atitudes frente a questão da saúde e da doença.  

 E é neste sentido que na primeira categoria pretende-se perceber quais os hábitos 

e estilos de vida que podem influenciar na condição da saúde / doença, sendo que a 

perceção dos entrevistados relativamente a esta condição é de extrema importância, visto 

que a TB é uma doença contagiosa e que tem um tratamento longo.  

Ainda, pretende-se compreender quais os hábitos de cotidiano que podem 

influenciar direta ou indiretamente na condição e na recuperação da TB, contudo como já 

foi referido os fatores relacionados com os hábitos do cotidiano que podem interferir como 

fatores de risco para TB, são o tabagismo, alcoolismo, doenças como HIV etc.  
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Com as entrevistas realizadas aos participantes percebemos que alguns destes 

fatores estão presentes no dia-a-dia destes utentes, como podemos observar nos estratos das 

entrevistas abaixo:  

 Laranja –“ bebo bebidas alcoólicas as vezes, e fumo mais ou menos 10 cigarros por 

dia.” 

Preto – “tomo o meu groguinho todos os dias, e não faço conta quanto cigarro 

fumo por dia.” 

Amarelo – “todos os dias bebo, mas fumar eu não fumo.“ 

Desses estratos fica claro que o consumo do álcool e do tabaco são factores que está 

presente na vida deses utentes com TB, quanto a moradia ou residência destes utentes que 

também pode-se dizer que é fator fundamental, tal como a profissão que estes 

desempenham, também podem ser classificados como fatores definidores, tanto para o 

aumento de casos de TB, bem como para o tratamento e cura da mesma.  

De acordo com os pressupostos os entrevistados deram as seguintes respostas que 

estão apresentados nos estratos abaixo: 

Ângelo – “Moro numa casa com onde três pessoas partilham o mesmo quarto, 

quanto ao meu trabalho faço o que aparece quando aparece.” 

Verde –“ Nós somos 4 que partilham o mesmo quarto, estou tentando fazer uma 

licenciatura.” 

Azul –“ morro sozinho, e sou reformado.” 

A TB é uma doença que está associada diretamente com às condições de vida e de 

trabalho da população, bem como às condições de acesso e de procura aos serviços de 

saúde, neste sentido que tanto a população como os profissionais de saúde tem de estarem 

atentos aos fatores de risco associados a tuberculose a fim de proporcionar informações 

para uma boa promoção da saúde e prevenção das mesmas.  

Todos estes fatores demonstrados nos estratos acima estão ligados diretamente 

com a incidência e prevalência da TB na sociedade, e é neste sentido que o enfermeiro deve 

agir afim de minimizar estes fatores ou ficar atento a estes com objetivo de diminuir estes 

riscos tanto para utente com tuberculose como para a população.  
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Categoria II - Perceção do utente relativamente a própria doença 

A precessão da doença é relativa e varia de utente para utente e não só também 

depende da sociedade e da cultura de cada um, e neste sentido que esta categoria pretende 

entender como que o utente com TB enfrenta e lida com a situação da doença.  

A perceção sobre a própria doença, a importância do tratamento e da recuperação 

depende das informações e da relação entre o utente - enfermeiro – médico, contudo o 

principal autor é o utente e as suas expectativas em relação a sua doença, como também a 

outras expectativas ligadas a fatores culturais e sociais. 

Neste sentido tentamos perceber como é que os utentes perceberam que estavam 

doentes, como foi feito o diagnóstico pois estes são os componentes para se aperceber 

como o utente descobriu que estava com TB, como demonstra os estratos das entrevistas 

abaixo:   

Azul –“ para mim a saúde é muito importante e para a sociedade, descobri que 

estava doente quando fui ao banco de urgência com muita tosse, falta de ar e dor pelo 

corpo. “ 

Branco –“ depois de estar com muita tosse com catarro e sangue fui para o 

serviço privado que me deu o diagnóstico e encaminhou para o hospital. 

Amarelo – “para mim a saúde é estar bem, depois de tossir muito e respirar com 

dificuldade procurei o hospital e me disseram que eu iria ficar internado que eu tinha TB.” 

A população recebe informações sobre a TB através dos meios de comunicação 

como, radio, televisão, cartazes etc., neste sentido existe uma falta de comunicação a cerca 

da TB, pois os utentes entrevistados apesar de terem os sintomas característicos e 

associados a patologia não faziam ideia do que se tratava.  

Assim, pode-se dizer que o profissional de saúde ou seja o enfermeiro necessita de criar 

estratégias de sensibilização da população, pois esta informação necessita ser passada e 

compreendida pela população em geral para que tenhamos uma boa promoção para a saúde 

de toda a população. Questionamos os participantes sobre quando tiveram estes sintomas se 

não os associaram a tuberculose o que responderam esta representada nos estratos abaixo.  

Branco –“ eu pensava que era uma gripe depois de tomar remédio em casa e os 

sintomas não passavam foi para o hospital.”  
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Vermelho -“ eu nem desconfiava de nada depois de sentir uma dor de barriga fui 

operada e depois me dizerem que eu iria fazer o tratamento de TB.”  

Preto- “sentia muita dor no peito e nas costelas pensava que era canseira de 

trabalho.”  

É importante que as informações e as orientações, bem como as e prescrições tanto 

médicas como de enfermagem devem ser feitas de maneira clara e eficazes para que os 

utentes entendam e a população conseguir chegar a um prognóstico da tuberculose, assim 

facilitando e iniciando o tratamento mais cedo possível e garantindo que exista mais 

probabilidade de cura para o utente.  

 

Categoria III - Descrição do utente com TB e a influência deste na sua vida profissional 

 A TB é uma doença contagiosa que tem muitos fatores de risco, assim nesta 

categoria o principal objetivo é descrever o perfil dos participantes neste estudo. Para que 

este objetivo fosse atingido foi delineado duas subcategorias. 

 

Subcategoria I - Hábitos do quotidiano 

Sendo a TB uma doença grave, com um número preocupante de incidência e 

prevalência, não só em Cabo Verde mas em muitos outros países sendo em alguns 

considerado um problema de saúde pública prioritário, neste sentido nesta subcategoria 

vinculamos ao utente com TB a importância de observar os hábitos do seu dia-a-dia pois as 

escolhas que são feitas durante o nosso dia-a-dia interfere muito na condição de saúde 

doença. 

 Com isso questionamos os participantes sobre as coisas que costumavam fazer no 

dia-a-dia e obtivemos as respostas abaixo indicadas nos estratos: 

Preto – “trabalho como lavador de carro e quando termino o expediente e durmo 

logo lá pelas bandas da Laginha”.  

Amarelo-“ trabalho por conta própria e fico muitas horas na rua sem ir para casa 

sem tomar banho, bebo muito com amigos, não descanso praticamente”.  

Verde-“ faço muita noitada na universidade, não como bem e quando aprecio 

paródia estava lá até de manhã.” 
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 Os entrevistados demostram que não tinham a noção do cuidar de si, pois 

demostram que não davam muita importância a alimentação, a higiene, o sono, repouso etc. 

Como formas de cuidar as necessidades de primeira linha para a questão de saúde/ doença. 

Pensar que estas atividades devem ser praticadas por si de modo a proporcionar qualquer 

ser humano saudável o bem-estar tanto pessoal como social.  

 Neste sentido, deveria ser feita algumas campanhas de sensibilização de modo a 

proporcionar a população informações sobre a TB, principalmente nas áreas consideradas 

como zonas ou classes de risco e para que isso funcionasse bem, estas campanhas deveriam 

ser feitas pelas instituições sanitárias em união comos enfermeiros e a participação da 

população.  

 

Subcategoria II - Influência da doença na vida profissional 

Sendo a TB uma doença contagiosa ou seja que pode ser transmitida de uma pessoa 

para outra através de gotículas de saliva, que podem ser transportadas através do ar, com a 

falta de informação o utente que esta contaminado pode sofrer preconceitos na sociedade 

em que ele está inserida. Pois a TB poderá influenciar nos papéis que o indivíduo 

desempenha tais como na profissão, na família etc.  

Como nos revelou alguns dos participantes estes sentiram que a doença influenciou 

na sua vida profissional, pois tiveram que se adaptar a nova realidade, como ter de pedir 

para chegar mais tarde no trabalho por terem de ir tomar a medicação, o afastamento de 

alguns colegas de trabalho e até o desemprego como nos mostra os estratos das entrevistas 

a abaixo: 

Amarelo-“ trabalho por conta própria mas sinto que perdi alguns clientes quando 

adoeci, alguns amigos também afastaram de mim”.  

Azul- “quando fiquei doente ainda trabalhava, mas depois fiquei só a pedir licença 

para poder tomar os medicamentos, ficou um clima chato entre mim e o patrão preferi sair 

e cuidar da minha saúde”.  

Preto -“como lavo carros tive de parar por um tempo porque os clientes não me 

davam carros para lavar”.  

A doença representa para muitos utentes um sensação de invalidez, sentimento de 

tristeza, pois como nos foi revelado nos estratos acima o utente necessita de sobreviver mas 
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ele mesmo tem de criar estratégias pois a TB é uma doença que acaba por influenciar 

diretamente no seu dia-a-dia, desta forma o utente tem de tomar os medicamentos no 

período de manhã e só depois que pode seguir o seu dia.  

A assistência de enfermagem prestada aos utentes com TB, no grupo de convivência 

proporciona uma melhor interação, e os ajuda a perceber que não estão sozinhos, e que 

grande parte dos problemas que enfrentam no convívio com esta condição de saúde 

também é compartilhada por outras pessoas, possibilitando o entendimento das situações 

que vivenciam e propiciando formas criativas de superá- las. 

Nesta situação o enfermeiro deve ser um facilitador de saúde criando estratégias 

para ajudar o utente com TB a regressar a seu dia mais cedo possível, facilitando o 

atendimento a estes utentes.  

Categoria IV – Caraterização da TB por parte da família e dos profissionais de saúde na 

ótica dos portadores de TB 

A TB é um doença que tem, na maioria dos casos, origem em locais de interação  

entre  indivíduos  e  grupos ou seja na sociedade em que o individuo se encontra inserido, 

neste sentido torna-se pertinente a caracterização da sociedade que os utentes entrevistados 

se encontram visto que este influencia muito na recuperação e nos conceitos de saúde e 

doença para cada utente. 

Subcategoria III – Caraterização em relação da família   

A ocorrência da TB afeta o indivíduo doente mas também toda sua dinâmica 

familiar, levando à vivência da crise que ativa uma série de respostas e comportamentos 

diante das incertezas provocadas pela presença do agravo à saúde, estes podem desencadear 

vergonha por parte do familiar doente, o encobrimento da doença na comunidade. 

Em relação a família todos os entrevistados escolheram um confidente para falar de 

doença em primeiro lugar e só depois contarem a família como nos mostra os estratos 

abaixo: 

Preto –“ contei que estava doente primeir minha Mãe pois ela é a pessoa mais 

importante da minha vida”.  

Vermelho – “primeira pessoa que contei foi uma ex-namorada, que é uma grande 

amiga”.  

Verde – “Falei primeiro com a minha irmã”.  
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Os utentes a doença TB ou o processo de adoecimento praticamente sozinhos pois 

vivenciam um impacto emocional muito grande, marcado pelo isolamento nas relações 

dentro e fora da família, através dos discursos apresentados consta-se que os utentes tinham 

medo da reação da família em relação a doença ou seja sentiram que poderiam ser 

estigmatizados pela sua própria família por isso procuraram uma pessoa que tinham certeza 

que poderia os ouvir sem julgar.  

Enfrentar a nova realidade de ter um parente com TB na família poderá ocasionar 

muitas vezes é uma situação difícil e requer uma reorganização da família para cuidar dessa 

pessoa. É nesse momento que a enfermagem tem o papel primordial de auxiliar a família, 

oferecendo-lhe mecanismos para enfrentar essa nova realidade. 

Ao conviver de perto com a TB, os familiares dos utentes apresentam 

comportamentos diferentes, pois cada um dos familiares é diferente e esta influência no 

processo de recuperação do utente. A TB é como uma doença transmissível e curável, com 

causas ligadas aos hábitos de vida poderá ajudar a família a enfrenta esta fase mas nem tudo 

acontece assim, depois que os depoentes falaram com toda a família cada um teve a sua 

reação como nos demonstra os depoimentos abaixo: 

Amarelo- “tentaram reagir de forma igual mas sempre há aquele consolo que nos 

faz sentir que estão diferentes”.  

Preto- “como os meus familiares estavam longe só pode contar com um amigo que 

as vezes se notavam um certo distanciamento”.  

Vermelho – “ meus pais ficaram muito tristes e não disfarçaram”. 

 A partir da análise deste núcleo de pensamento verifica-se que a situação nos 

demonstra a necessidade de ações efetivas em relação às orientações sobre a TB. 

Entretanto, ressalta-se que tais ações devem passar por um processo de resinificação, em 

que o compromisso político dos gestores e dos profissionais de saúde deve estar sensível à 

conjuntura social das famílias, no intuito de incluí-las na linha de cuidado ao utente de TB.  

A TB afeta o indivíduo doente e toda sua estrutura e dinâmica familiar, levando-os a 

aprender à conviver em situações de crise, que pode ativar uma série de respostas e 

comportamentos diante das incertezas provocadas pela presença do agravo à saúde 
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Subcategoria IV- Relação com os profissionais de saúde 

A tuberculose é uma doença que continua a merecer grande atenção por parte dos 

profissionais de saúde, pois estes devem estar atentes desde diagnóstico até a recuperação 

total do utente, durante esta pesquisa tentamos perceber como que os utentes com TB se 

sentiram tratados pelos profissionais de saúde durante o tratamento e os testemunhos são: 

Vermelho - “me senti bem tratado por parte dos enfermeiros”.  

Preto-“os enfermeiros nos tratam muito bem”. 

Amarelo- “o atendimento foi bem”. 

Segundo os testemunhos todos os utentes se sentiram bem tratados por parte dos 

profissionais de saúde, pois estes têm uma função importante para o utente com TB.O 

trabalho educativo do profissional de saúde oportuna que os utentes com TB 

compartilharem as suas vivências e as suas angústias e o enfermeiro como um bom ouvinte, 

com os seus saberes e suas experiências deve respeitar o utente e presta os cuidados de 

saúde adequados para cada caso.  

Por outro lado, os utentes dizem que a informação disponibilizada por parte dos 

profissionais de saúde é insuficiente pois muitos dizem saber muito pouco ou que os 

profissionais falaram muito pouco como monstra os estratos abaixo: 

Azul-“ deram um pouco de informação sabre a prevenção e o contágio”. 

Preto - “acabei por saber alguma coisa através de um boletim informativo”.  

Castanho - “eu não tive nenhuma ou muito pouca informação por parte dos 

enfermeiros”.  

Cada utente desenvolve a sua estratégia de obter informações a cerca da doença que 

este tem mas o profissional de saúde deve desenvolver uma comunicação clara com todas 

as informações ditas pertinentes para o utente.  

No entanto, convém lembrar que os profissionais de saúde devem desenvolver 

estratégias de comunicação a fim de proporcionar o utente com TB a maior quantidade de 

informação pois estes devem ser vistas como um ser holístico e não como um instrumento 

de trabalho. 
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3.2 - Conclusão da análise dos dados 

Depois da análise detalhada dos depoimentos, torna-se necessário a discussão dos 

resultados obtidos durante esta pesquisa, visando a explicação, compreensão dos dados e 

avaliando se os pressupostos da investigação foram atingidos.  

Começando pelo primeiro pressuposto que é identificar as complicações 

psicossociais e físicas, que afetam os portadores da TB, constou-se que estas complicações 

estão interligadas com o estilo de vida e com a perceção que cada utente tem sobre a 

doença, pois todos os participantes tinham uma vida social ativa, que viram comprometida 

com a doença, a maioria dos participantes que viviam em casa com outras passaram a 

ocupar outro espaço da casa, outros moravam sozinhos, outros preferiam dormir onde 

trabalhavam ao relento, neste sentido conta-se que há um sentimento de tristeza e angustia 

em todos os participantes.  

Relativamente a perceção sobre a doença muitos a encarravam como uma simples 

gripe ou constipação que poderia passar rapidamente, pois só procuraram os serviços de 

saúde quando perceberam que o problema não se resolvia com tratamentos caseiros.  

Sobre a importância da terapêutica medicamentosa utilizada pelos utentes 

portadores, todos os participantes levam muito a sério a questão da medicação, algum até 

relatou que preferia sair do trabalho ou parar de trabalhar durante a terapia para que não 

pudesse falhar com o tratamento.  

No que diz respeito ao estilo de vida dos portadores da tuberculose da DSSV, 

todos os participantes tinham fatores de risco para a TB, como a maioria fumava, bebia 

bebidas alcoólicas, tinhamos os lavadores de carros que trabalhavam de madrugada e 

preferiam dormir ao relento. 

Quanto a perceção do utente sobre a importância da assistência de enfermagem no 

diagnóstico e tratamento da TB todos os utentes sentiram-se bem assistidos pela equipa de 

enfermagem que os atendeu durante o período de doença, mas entretanto os mesmos 

sentiram-se que existe uma falta de comunicação por parte desta equipa.  

A partir da análise destes pressupostos os utentes portadores do TB na DSSV têm 

em relação ao perfil, os individuos apresentam os fatores de risco que estão associados a 

TB, pois a exposição ao sol e a noite sem ter a respetivo vestuário e sem terem um descanso 

adequado, os fatores como o alcoolismo o tabagismo a falta de habitação a ausência de 
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familiares próximos e para complicar apresentando dificuldade de cuidar de si mesmo, são 

estes os fatores que caraterizam os utentes que participaram neste estudo.  

Para que fosse possível atingir os objetivos propostos para elaboração deste estudo 

ciêntifico foi necessário a colaboração dos utentes com TB inscritos na Delegacia de Saúde 

de São Vicente, revisão bibliográfica.    
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Considerações finais 
 

Nesta fase ambiciona-se uma breve reflexão acerca do assunto retratado, de acordo 

com os dados obtidos e observações efetuadas durante a mesma. As transformações 

ocorridas na área da saúde, introdução de tecnologias cada vez mais sofisticadas e o 

desenvolvimento de técnicas de controlo da TB são um avanço significativo e observável 

na diminuição dos óbitos relacionados com a TB. Mas como se viu no decorrer do 

enquadramento teórico do trabalho, essas transformações têm contribuído para a 

diminuição não só dos casos mas também para informar a sociedade em geral. 

Com a investigação comprovada ainda existem inúmeros fatores de risco que 

associados aos casos de TB em SV, contudo cabe ao profissional de saúde identificar as 

populações ou indivíduos mais vulneráveis ou expostos a estes fatores.  

Apesar do grande leque de informação disponível tanto nas entidades de saúde 

como nos meios de comunicação social o estudo nos demonstra que ainda existe uma 

grande dificuldade em identificar os sintomas da TB e que as mesmas ainda são 

confundidas com a gripe ou mesmo com a constipação “que não querem passar”, o 

indivíduo só procura as instituições de saúde quando o caso torna-se preocupante para ele.  

Neste sentido pode-se afirmar que o enfermeiro comunitário tem um papel muito 

importante não só na divulgação dos sintomas, mas com as comunidades em geral, pois, 

ainda existe um grande preconceito em relação ao utente portador da TB e este preconceito 

está presente na sociedade, mas sobretudo na família do indivíduo.   

A TB é uma doença que tem, na maioria dos casos, origem em locais de interação 

entre indivíduos e grupos e requer uma abordagem holística para que a intervenção de 

enfermagem seja baseada na prevenção e a mesma seja eficaz, assim como uma vigilância 

permanente e equipas de profissionais devidamente formadas e preparadas para exercerem 

a sua ação nas diversas áreas do combate à TB.  

 Para a elaboração deste trabalho científico houve muitas dificuldades e a maior 

encontrada foi a falta de bibliogafias atuais relacionadas com o tema e a dificuldade em 

conseguir estabelecer uma comunicação clara e aberta com os participantes, pois, para a 

obtenção das respostas para este estudo foi necessário criar muitas estratégias de 

comunicação. 
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Não obstante a todos os obstáculos acima referidos, após esta investigação pode-se 

afirmar que todos os prossupostos da investigação foram alcançados com sucesso. E 

mediante todos os esforços foi delineado o perfil dos utentes portadores de TB na delegacia 

de saúde de SV estão interligados com os fatores de risco associados com a TB tais como o 

alcoolismo, tabagismo e habitação inadequada.  

A pesquisa correspondeu aos pressupostos de investigação e foi também de grande 

enriquecimento pessoal e profissional dos que nele tomaram parte.  

 

 

Propostas 

 

As propostas que se seguem serão direcionadas para a delegacia de saúde de SV: 

 Criar uma equipa multidisciplinar para o acompanhamento dos utentes de 

TB; 

 Rever o boletim informativo distribuído nos centros de saúde a fim de 

proporcionar mais informação para a população, 

 Criar estratégias de acompanhamento aos grupos considerados grupos de 

risco; 

 Visitar e criar estratégias de prevenção de TB para os grupos de risco; 
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Apêndice I - Guião de entrevista  

 

Caraterização do utente 

 

Idade ________________________________________ 

Sexo M_______________F______________________ 

Estado Civil __________________________________ 

Numero de filhos_______________________________ 

Escolaridade __________________________________ 

Profissão_____________________________________  

Tempo de profissão _____________________________ 

Cargo Desempenhado ___________________________ 

Rendimento familiar_____________________________ 

1-Conceitos sobre saúde/ doença   

1.1-Qual a importância da saúde par si? 

1.2-Sabes como a doença é Transmitida? 

1.3-Como descobriu que estava doente? 

1.4-Quais foram os sintomas que levaram a desconfiar que estava doente?  

1.5-Procuras-te algum serviço de saúde? Qual? 

1.6-Como foi que o receberam na delegacia de saúde? 

1.7-Há quanto tempo está doente? 

1.8-Sabes como se deve prevenir essa doença? 
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2-Estilo de vida   

2.1-Preocupa-se com a sua saúde? 

2.2-Praticas algum exercício físico? Se sim qual? 

2.3 –Não (porque)  

2.4 - Qual a  frequência vai a consultas médicas? 

2.5 - Se não, porque? 

2.6 - Tem hábito de consumo de bebidas alcoólicas? 

2.7 – Costuma fumar Tabaco?  

Se Sim, quantos maços que fumas por dias? 

2.8- Quantos quartos tem a casa? 

2.9 - Quantas pessoas dorme num quarto? 

3 - Influência da doença na vida  

3.1. - Depois de descobrir a doença o que mudou nos teus hábitos diários? 

3.2 - Trabalhavas antes de descobrir que estava doente? 

3.3 - Sentiu alguma mudança no seu ambiente de trabalho? 

3.3 - Foi despedido ou ameaçado de despedimento no trabalho? 

3.4 - Ouve alguma mudança comportamental dos teus colegas? 

3.5 - Sente receio em procurar trabalho? 

3.6 -Já foi dispensado de algum trabalho por causa da doença? 

5 - Caraterização da sociedade  

5.1 - Quando descobriste que estavas doente como sentiu perante a sua família as outras pessoas? 

5.2 - Quem foi a primeira pessoa que falou sobre sua doença? 
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5.3 - Porque escolheu esta pessoa? 

5.4 - Como reagiu a sua família quando souberam que estavas doente?  

5.5 - Há mais alguma pessoa na sua família com a mesma doença? 

6 - Caraterização dos profissionais de saúde  

6.1 - Sente-se apoiado pelos profissionais de saúde? 

6.2 - Em relação a doença o que sabes? 

6.3 - Tens seguido toda a medicação? 

6.4 - Sabes quanto tempo tens de ser medicado?  

6.5 - Como se sente em relação aos profissionais de saúde?  

6.6 - Qual a importância da medicação? 

6.7 - Tens conhecimento suficiente em relação a doença e a sua prevenção? 
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Apêndice II - Pedido de autorização  
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Apêndice III - Consentimento informado  

 

 

Prezado (a) senhor(a) 

 

Gostaria de convida-lo a participar da pesquisa  

O objectivo da pesquisa é “Caracterizar o perfil dos utentes com TB na Delegacia 

de Saúde de São Vicente. 

A sua participação é muito importante e ela seria através de uma conversa 

informal e de seguida gravada. Gostaria de esclarecer que sua participação é totalmente 

voluntaria, podendo recusar a participar ou mesmo desistir a qualquer momento sem que 

isso acarrete qualquer ónus ou prejuízo á sua pessoa.  

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para fins desta 

pesquisa e serão tratados com o mais absoluto sigílo e confidéncialidade de modo a 

preservar a sua identidade.  

Caso tenha duvída ou necessita de qualquer esclarecimento poderá entrar em contacta  pelo  

telemóvel n. 9840593 Ou correios electrónicosmonicacruzfaial@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindelo _______de ____________de 2016 

 

______________________________________ 

/                                                                / 

 

 

 

 

 

Eu ________________________________________________________________, 

portador do BI n_____________aceito participar nesta pesquiza.  

 

___________________________ 

Assinatura  

mailto:monicacruzfaial@hotmail.com
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Direcção Nacional de Saúde 

Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose e Lepra 

 

Estatística Anual Tuberculose –2015 

Delegacia de Saúde de São Vicente 

Casos novos BK NEGATIVO por idade e sexo 

Casos novos BK POSITIVO por idade e sexo 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 1 4 

25-34 6 4 

35-44 9 1 

45-54 7 1 

55-64 1 2 

> 65 1 0 

Desconhecido 0 0 

Total  25 12 

Só os doentes que tinham expectoração, mas 

os resultados foram negativos 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 1 0 

15-24 0 0 

25-34 1 0 

35-44 1 0 

45-54 0 0 

55-64 0 0 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  3 0 
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Total Casos TB pulmonares por idade e sexo Casos TB + HIV por idade e sexo 

 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 1 0 

15-24 1 4 

25-34 9 5 

35-44 15 1 

45-54 9 1 

55-64 2 2 

> 65 1 0 

Desconhecido 0 0 

Total  38 13 

Casos de TB em doentes estrangeiros: 0  

Casos de TB + HIV em doentes estrangeiros: 0 

Casos de TB transferidos de outra Delegacia: 1. Indicar qual (is) Delegacia (s): Boa 

vista 

Nº de óbitos por TB apenas: 0; (1 óbito com Neoplasia de esófago) 

Nº de óbitos de doentes com TB + HIV: 0 

Nº de doentes que não fez teste para HIV: 0 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 0 0 

25-34 0 0 

35-44 0 0 

45-54 1 0 

55-64 0 0 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  1 0 
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Nº de doentes que foram internados: 57 

Casos novos TB pulmonar BK NÃO realizados por idade e sexo 

(Doentes que não tinham expectoraçãoou em coma ou enfraquecidos a tal ponto que 

não conseguiram fornecer expectoração para baciloscopia) 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 0 0 

25-34 0 0 

35-44 0 0 

45-54 0 0 

55-64 0 0 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  0 0 
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Casos NOVOS de TB EXTRA-PULMONAR por idade e sexo 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 1 1 

25-34 2 0 

35-44 2 0 

45-54 0 0 

55-64 0 0 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  5 1 

   

  Data: 13/01/2016 
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Direcção Nacional de Saúde 

Programa Nacional de Luta Contra Tuberculose e Lepra 

Delegacia de Saúde de São Vicente 

Estatística Anual Tuberculose– RESULTADO DE TRATAMENTOde 2014 

 

 Total 

registado 

Curados Tratamento 

completo 

Óbitos  Fracasso Abandono Não 

avaliados 

Casos NOVOS 

BK+ 

49 31 15 1 1 0 1* 

Casos NOVOS 

TP BK neg. e 

TB 

Extrapulmonar 

21  20 0 0 0 1* 

Casos NOVOS 

de TP BK não 

realizado 

4  4 0 0 0 0 

Casos de 

Retratamento 

BK+ 

1# 0 0 0 1 0 0 

TODOS os 

outros casos de 

retratamento 

0  0 0 0 0 0 

Total 75 31 39 1 2 0 2 
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RESULTADOS do tratamento apenas dos casos de TB + HIV de 2014 

 Total 

registado 

Curados Tratamento 

completo 

Óbitos  Fracasso Abandono Não 

avaliados 

Casos NOVOS 

BK+ 

2 1 1 0 0 0 0 

Casos NOVOS TP 

BK neg. e TB 

Extrapulmonar 

2  2 0 0 0 0 

Casos NOVOS de 

TP BK não 

realizado 

1  1 0 0 0 0 

Casos de 

Retratamento 

BK+ 

0 0 0 0 0 0 0 

TODOS os outros 

casos de 

retratamento 

0  0 0 0 0 0 

Total 5 1 4 0 0 0 0 

Obs. 1: Os casos “Não avaliados” são os casos que foram transferidos para outra 

delegacia, ou que viajaram para o exterior (emigrantes) ou que ainda estiverem em 

tratamento. 

Obs. 2: “TODOS os outros casos de retratamento” refere-se aos casos de retratamento 

que não tenham BK+. 

Obs. 3: Os espaços com a cor preta não devem ser preenchidos. 

*1 Transferido para Porto Novo (tratamento completo), e 1 para Boa Vista; # 

Fracasso 

Data: 02/12/2015 O Responsável: Enfª Aleida e Dra. Ariana Mota 
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Direcção Nacional de Saúde 

Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose e Lepra 

Estatística Anual Tuberculose – 2016 

Delegacia de Saúde de São Vicente 

        Casos novos BK NEGATIVO por idade e sexo 

 

Casos novos BK POSITIVO por idade e sexo 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 1 6 

25-34 9 2 

35-44 6 3 

45-54 9 1 

55-64 5 1 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  30 13 

Só os doentes que tinham expectoração, mas 

os resultados foram negativos 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 0 0 

25-34 0 0 

35-44 0 0 

45-54 0 0 

55-64 0 0 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  0 0 
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Total Casos TB pulmonares por idade e sexo Casos TB + HIV por idade e sexo 

 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 1 8 

25-34 9 3 

35-44 9 3 

45-54 10 1 

55-64 6 1 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  35 16 

 

 

Casos de TB em doentes estrangeiros: 0.  

Casos de TB + HIV em doentes estrangeiros: 0 

Casos de TB transferidos de outra Delegacia: 1 

Indicar qual (is) Delegacia (s): Hospital Agostinho Neto 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 0 0 

25-34 0 0 

35-44 1 1 

45-54 2 0 

55-64 1 1 

> 65 1 0 

Desconhecido 0 0 

Total  5 2 
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Nº de óbitos por TB apenas: 0 (Temos 1 óbito por cirrose hepática +TB extra-

pulmonar) 

Nº de óbitos de doentes com TB + HIV: 0. Não fizeram teste para VIH: 0 

Casos novos TB pulmonar BK NÃO realizados por idade e sexo 

(Doentes que não tinham expectoração ou em coma ou enfraquecidos a tal ponto que 

não conseguiram fornecer expectoração para baciloscopia) 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 0 0 

25-34 0 0 

35-44 2 0 

45-54 0 0 

55-64 0 0 

> 65 0 0 

Desconhecido 0 0 

Total  2 0 
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Casos NOVOS de TB EXTRA-PULMONAR por idade e sexo 

               Sexo 

Idade 

Masculino Feminino 

0-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 0 4 

25-34 0 2 

35-44 1 0 

45-54 2 0 

55-64 1 0 

> 65 1 0 

Desconhecido 0 0 

Total  5 6 
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RESULTADOS do tratamento dos casos de tuberculose de 2015 

 Total 

registado 

Curados Tratamento 

completo 

Óbitos  Fracasso Abandono Não 

avaliados 

Casos NOVOS 

BK+ 

38 21 13** 1 1 1 1* 

Casos NOVOS 

TP BK neg. e 

TB 

Extrapulmonar 

9  7 0 0 1 1 

Casos NOVOS 

de TP BK não 

realizado 

0  0 0 0 0 0 

Casos de 

Retratamento 

BK+ 

8 5 2 0 0 0 1# 

TODOS os 

outros casos de 

retratamento 

3  3 0 0 0 0 

Total 58 26 25 1 1 2 3 
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RESULTADOS do tratamento apenas dos casos de TB + HIV de 2015 

 Total 

registado 

Curados Tratamento 

completo 

Óbitos  Fracasso Abandono Não 

avaliados 

Casos NOVOS 

BK+ 

1 0 1 0 0 0 0 

Casos NOVOS TP 

BK neg. e TB 

Extrapulmonar 

0  0 0 0 0 0 

Casos NOVOS de 

TP BK não 

realizado 

0  0 0 0 0 0 

Casos de 

Retratamento 

BK+ 

0 0 0 0 0 0 0 

TODOS os outros 

casos de 

retratamento 

0  0 0 0 0 0 

Total 1 0 1 0 0 0 0 

Obs. 1: Os casos “Não avaliados” são os casos que foram transferidos para outra 

delegacia, ou que viajaram para o exterior (emigrantes) ou que ainda estiverem em 

tratamento. 

Obs. 2: “TODOS os outros casos de retratamento” refere-se aos casos de retratamento 

que não tenham BK+. 

Obs. 3: Os espaços com a cor preta não devem ser preenchidos. 

**1 caso transferido de Boa Vista, resultado tratamento completo. 

*1 caso transferido para Fogo. # 1 Caso transferido para Boa Vista. 

Data: 13/01/2016 O Responsável: Aleida Fortes 

 


