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RESUMO
A vinda de jesuítas e colonos para realizarem a colonização do Brasil trouxer também a tuberculose. Mato Grosso do 

Sul possui a segunda maior população indígena do país, sendo essa a responsável por 30% dos casos de tuberculose no 

Estado. O controle da tuberculose requer ações permanentes, sustentadas e organizadas, sendo o objetivo deste estudo, 

avaliar a realização do diagnóstico laboratorial da tuberculose nas populações indígenas de Mato Grosso do Sul nos 

anos de 2002 e 2003. For estudada, por meio de dados secundários, a quantidade de baciloscopias realizadas antes e 

após os treinamentos. Foram oferecidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (LACEN/MS) 

treinamento e supervisão direta a todos os técnicos envolvidos no Programa de Controle da Tuberculose (PCT) indígena. 

Para complementar os dados obtidos, foi realizado um questionário para avaliar a situação laboratorial dos municípios 

que possuem aldeia, sendo esse, respondido pelos responsáveis técnicos. Não foram observadas diferenças significantes 

da situação que se encontrava para o primeiro ano de implantação dos treinamentos (2002), certamente pelo fato de os 

municípios estarem em fase de estruturação. Pode-se observar, entretanto, uma diferença altamente significativa para 

o ano de 2003, permitindo concluir que as ações realizadas para o controle da doença foram eficientes e satisfatórias, 

necessitando de garantir a sua manutenção.

Palavras-chave: Tuberculose. Diagnóstico. População Indígena.
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1  INTRODUÇÃO

Na colonização do Brasil, vieram para 

cá jesuítas e colonos, na maioria tuberculosos, 

atraídos pelo benefício do clima ameno. Eles 

contaminaram os índios como mostra a carta 

de Inácio de Loyola (1555) e de Anchieta(1583) 

dirigidos ao Reino, em que se dizia: “... os 

índios, ao serem catequizados, adoecem na 

maior parte com escarro, tosse e febre, muitos 

cuspindo sangue, a maioria morrendo, com 

deserção das aldeias”

Identificado por Robert Koch em 1882, o 

Mycobacterium tuberculosis (também conhecido 

como BK - Bacilo de Koch) é o agente causador da 

tuberculose. No século XVIII, inicia-se a Revolução 

Industrial na Inglaterra, a taxa de mortalidade por 

tuberculose chegou a atingir 800 por 100.000 

habitantes. No correr do século XX, com a melhoria 

das condições de vida nos países industrializados, 

a introdução da quimioterapia altamente eficaz 

e o desenvolvimento de programas de saúde 

pública permitiram o controle da tuberculose no 

mundo (YOUNG; WORMSER, 1994).

A tuberculose situa-se entre as Doenças 

de Notificação Compulsória (DNC), pela 

sua magnitude, potencial de disseminação, 

transcedência e vulnerabilidade (TEIXEIRA 

et al 1998). Os números são extremamente 

preocupantes, em 2000, foram notificados 82.249 

casos novos e o coeficiente de incidência de 

48,4/100.000 habitantes. Deve se levar em conta 

a influência exercida pela qualidade dos dados, 

pela baixa capacidade de diagnóstico e pela sub-

notificação (HIJJAR; OLIVEIRA; TEIXEIRA 2001). 

Em 1999, cerca de 1/3 dos infectados pelo HIV e 

também pelo bacilo de Koch (OKAMURA, 2003).

Vários fatores contribuíram para o 

ressurgimento da tuberculose, destacando-se 

entre eles (BRASIL, 2002):

a) O surgimento da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS);

b) aumento do processo migratório 

de áreas endêmicas para países 

industrializados;

c) aparecimento de cepas Resistentes 

às Múltiplas Drogas (MDR);

d) o empobrecimento de muitas nações.

O Brasil ocupa o 15º lugar entre os 

22 países que concentram o total de casos de 

tuberculose no mundo e cerca de 1 milhão de 

pessoas se infectam anualmente com o bacilo de 

Koch (WHO 2002).

Entre as estratégias de controle proposta 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estão 

a descoberta dos casos pulmonares bacilíferos 

(SR) e a adoção da estratégia do Tratamento 

Diretamente Observado (DOTS) (WHO 1998).

Mato Grosso do Sul é a segunda população 

indígena do Brasil, com aproximadamente 46.911 

indivíduos distribuídos em 59 aldeias, onde a 

tuberculose continua sendo um agravante entre as 

populações indígenas, responsáveis por cerca de 

30 % dos casos de tuberculose e a etnia com maior 

incidência é a dos Guarani/Kaiowá. Esses indígenas 

são atendidos no Hospital Porta da Esperança, que 

é referência no tratamento dos povos indígenas 

em Mato Grosso do Sul, localizado no município 

de Dourados, registra cerca de 150 casos de 

tuberculose por ano (MARQUES, 2001).

O controle da tuberculose requer ações 

permanentes, sustentadas e organizadas, em um 

nível mínimo como em um de alta complexidade, 

contanto que o doente seja assegurado. No Brasil, 
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as estratégias de descentralização e integração 

de atividades, base de sustentação do Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), têm 

sua eficiência comprovada. Qualquer iniciativa que 

possa ampliar e tornar mais efetivas essas ações, como 

a de incorporar as práticas das medidas de controle 

da tuberculose às Equipes de Agente de Saúde 

Indígena (ASI) e o treinamento de profissionais, que 

estão diretamente ligados a essa população, para 

que modificasse o número de casos de tuberculose 

na população indígena de Mato Grosso do Sul. 

Os objetivos desta pesquisa podem ser 

elencados em:

a) avaliar o diagnóstico laboratorial 

da tuberculose nas populações 

indígenas do Estado de Mato Grosso 

do Sul nos anos de 2002 e 2003.

b) conhecer o número de baciloscopias de 

pacientes indígenas realizado pelo 

município onde a aldeia está situada 

durante o período da pesquisa;

c) verificar se o número de busca de 

sintomáticos respiratórios nessa 

população está dentro do que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde;

d) avaliar a atual situação dos laboratórios 

municipais onde se encontram 

as aldeias quanto aos critérios de 

biossegurança, possibilitando dessa 

forma a realização da baciloscopia.

2  MATERIAL E MÉTODOS

Faz parte das atribuições do LACEN/MS, 

a capacitação de pessoal para poder aprender 

novas técnicas e atualizar-se nas existentes. Diante 

dos problemas que estavam ocorrendo com a 

população indígena, tais como:

a) dificuldade de acesso dos índios à 

Unidade de Saúde;

b) elevada demanda de exames nos 

laboratórios das Unidades Básica de 

Saúde (apesar da baciloscopia ser 

extra-teto);

c) horário de chegada do material nas 

Unidades Básica de Saúde (UBS);

d) falta de geladeira para acondicionar o 

material (escarro).

Formulou-se, então, um treinamento sobre 

tuberculose: incidência da tuberculose em Mato 

Grosso do Sul, patogenia, mecanismos de transmissão 

e importância do diagnóstico laboratorial e formas de 

realização da baciloscopia aos profissionais que atuam 

no controle da tuberculose.

O treinamento de profissionais é 

uma estratégia fundamental para possibilitar a 

realização do diagnóstico da tuberculose, com 

técnicas padronizadas, critérios de controle de 

qualidade e de biossegurança, em qualquer 

laboratório da rede pública.

Os agentes de saúde indígena são de 

grande importância para o programa pois, falam 

a língua, entendem a cultura de seu povo e seus 

hábitos, e são importantes parceiros nessa luta. 

Também foram treinados médicos e enfermeiros, 

para que atuassem de forma mais eficaz, 

contribuindo para mudar o perfil da tuberculose 

indígena na população de Mato Grosso do Sul.

Quanto maior o número de UBS e 

de equipes com profissionais capacitados, 

desenvolvendo as ações de controle da 

tuberculose, mais abrangente poderá ser a 

procura de sintomáticos respiratórios nos serviços 

de saúde e nas comunidades, mais rápido o 

início do tratamento dos casos descobertos, 
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mais adequada a supervisão direta e indireta 

do tratamento, garantindo a cura do doente e, 

conseqüentemente, mais rápida a interrupção da 

cadeia de transmissão (BRASIL 2002).

O estudo foi realizado no Laboratório 

Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, 

atualmente é integrado a Fundação de Serviços de 

Saúde (FUNSAU), vinculada à Secretaria Estadual 

de Saúde (SES). O LACEN/MS é laboratório de 

referência de Mato Grosso do Sul dentro do 

contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

atende os 77 municípios do Estado.

O Estado de Mato Grosso do Sul possui 

uma população indígena de 46.911 indivíduos 

de todas as etnias. O estudo avaliou os membros 

dessa população que buscaram atendimento 

médico (sintomáticos respiratórios) nos postos de 

saúde nos municípios onde está situada a aldeia e 

que realizaram o exame de baciloscopia.

Os dados utilizados foram obtidos por 

questionários enviados a todos os municípios do 

Estado de Mato Grosso do Sul para verificar a situação 

laboratorial e os arquivos obtidos da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA/MS).

Mapa 1 - Divisão político-administrativa de Mato Grosso do Sul
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Foram incluídos na pesquisa todos os 

municípios do Estado que possuem aldeia em sua 

área; definidos pelo banco de dados da FUNASA/

MS. A situação laboratorial dos municípios que 

responderam ao questionário foi mantida no 

estudo, mas analisada separadamente.

Há alguns municípios que não possuem 

laboratório para realização da baciloscopia na 

Unidade Básica de Saúde (UBS), e por isso foram 

excluídos do estudo, juntamente com aqueles 

municípios que não responderam ao questionário.

Foram analisadas no estudo as seguintes 

variáveis: o total de baciloscopias realizadas pelo 

município, os dados dos arquivos da FUNASA/

MS, percentagem de baciloscopias preconizadas 

pelo Ministério da Saúde e as que o município 

realiza, a situação laboratorial (recursos humanos 

e estruturais) dos municípios.

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES

A tuberculose está incluída na Portaria nº. 

4.052, de 23 de dezembro de 1998, do Ministério 

da Saúde, que define as doenças de notificação 

Compulsória em todo Território Nacional. O 

controle da tuberculose em nível coletivo e 

individual envolve diversos graus de complexidade, 

tanto para o estabelecimento do diagnóstico como 

para a cura clínica e bacteriológica dos pacientes 

da comunidade. A maioria dos casos exige ações 

de baixa complexidade, permitindo que o combate 

à tuberculose possa ser desenvolvido por todos os 

serviços de saúde, independente de seu porte.

3.1  QUANTO AO QUESTIONÁRIO

Após o envio do questionário, observou-

se que dos 77 municípios do Estado, apenas 27 

(35,06%) possuem população indígena em sua 

área. Esses municípios estão divididos em pólos 

base e dentre os 27 municípios, Juti, Laguna 

Caarapã e Douradina (11,11%) não possuem 

laboratório, enviando os exames para o pólo-base 

do município. Deve-se salientar que Iguatemi, 

apesar de ser pólo base, não possui aldeia.

Os resultados obtidos no questionário 

não foram os esperados, pois 25% dos municípios 

que possuem aldeia não responderam de forma 

correta ou não responderam todas as solicitações, 

mostrando falta de comprometimento com as 

ações que envolvem o Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT). Na sua grande 

maioria, não havia qualidade nas informações 

transmitidas, pois parte dos técnicos que trabalham 

no Programa de Controle da Tuberculose (PCT) 

estão contratados temporariamente, não tendo 

continuidade no trabalho. Foi preciso fazer mais 

dois contatos com os municípios, após receber 

os dados do questionário e 6 municípios (25%) 

continuaram não respondendo.

Dentre os 18 municípios que 

responderam, 17 (94,44%) possuem microscópio 

de boa qualidade para se realizar uma 

baciloscopia municípios informaram que possuem 

o equipamento, mas que eles necessitam de uma 

revisão ou de limpeza nas lentes para poderem 

realizar o exame com qualidade.

A situação extremamente preocupante 

é a biossegurança nos equipamentos básicos de 

proteção do trabalhador, para que esse não venha 

a se contaminar. Dos 24 municípios, 6 (25%) não 

responderam ao questionário, 6 (25%) possuem 

autoclave e 12 (50%) não posuem autoclave para 

descontaminar os materiais (lâminas, potes de 

escarro, palitos) para posteriormente então serem 

desprezados (Gráfico 1). 
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Autoclave

50%
25%

25%

Possui

Não Possui

Não Respondeu

Gráfico 1 – Percentual de municípios com população 
indígena que possuem autoclave na sua 
UBS, após aplicação de questionário, Mato 
Grosso do Sul, 2003.

Quanto ao equipamento considerado de 

grande importância - o Bico de Bünsen – apesar 

de ser de baixo custo (média de R$ 20,00), e 

tem a função de uma barreira de proteção entre 

o técnico e a bactéria, ainda podemos encontrar 

4 municípios pesquisados (17%) não possuem tal 

equipamento (Quadro 2).

Gráfico 2 – Percentual de municípios com população 
indígena que possuem Bico de Bünsen na 
sua UBS, após aplicação de questionário, 
Mato Grosso do Sul, 2003.

O estudo demonstrou também a constante 

necessidade de treinamentos e supervisões. 

Atualmente, essas duas atividades são garantidas por 

uma Organização Não-Governamental, Associação 

Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos 

(ONG - DAHW), que também fornece materiais de 

consumo (palitos, potes, lâminas, corantes, etc.) a 

todos os municípios que necessitarem, sendo um 

importante parceiro nessas atividades. Essa obrigação 

deveria ser do município, mas não é o que ocorre na 

grande maioria dos casos.

3.2  QUANTO À POPULAÇÃO 

INDÍGENA

A população indígena de Mato Grosso 

do Sul apresenta cerca de 30% dos casos de 

tuberculose no Estado, sendo que a etnia 

de maior incidência é a Guarani-Kaiowá. 

Apesar de possuir 27 municípios com aldeia 

em seu limite de região, foram analisados 

24 municípios, pois 3 desses não possuem 

laboratório em sua UBS.

Com o objetivo de detectar se os 

treinamentos desenvolvidos em 2002 e 2003 

surtiram efeito, quando comparado com o ano de 

2001, aplicou-se o teste “t de student” para dados 

emparelhados, com a margem 95% de confiança. 

Foi verificado se o número médio de exames de 

baciloscopia dos anos de 2002 e 2003 sofreu 

aumento quando comparado com 2001. A tabela 

1 apresenta a comparação.
TABELA 1 - Comparação das médias de baciloscopias 

para os anos de 2001, 2002 e 2003 nos 
grupos constituídos por 24 municípios.

Anos p-valor Houve aumento

2001 e 2002 0,199 Não

2001 e 2003 0,015 Sim

2002 e 2003 0,030 Sim
* p-valor < 0,05= aumento estatísticamente 

significativo.

Pode-se observar que o aumento de 

2001 para 2002 não foi significativo, certamente 

porque os municípios estavam em fase de 

estruturação e as supervisões não estavam sendo 

realizadas com certa freqüência.

Em 2002, com a intensificação da relação 

com o interior através de treinamentos e com as 

realizações da supervisão direta (local) e indireta 

(releitura das lâminas), os laboratórios foram 

se comprometendo com o PCT e o número de 

baciloscopias realizadas aumentou.

Bico de Bünsen

58%

17%

25%

Possui

Não Possui
Não Respondeu
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Conclui-se que, ao comparar o ano 

de 2003 e de 2001 (antes dos treinamentos e 

supervisões), a evolução foi altamente significativa. 

O ano de 2002, quando comparado ao de 2003, 

mostrou melhora, mas não é estatisticamente 

significativa, pois o valor do p-valor está próximo 

de 5%, provando que as ações dos laboratórios 

para o grupo investigado apenas se manteve, não 

havendo incremento (TABELA 2).
TABELA 2 - Distribuição do número médio e desvio 

padrão de baciloscopia por ano, constituído 
por 24 municípios.

Ano Média Desvio Padrão

2001 36 92,4

2002 41 88,7

2003 61 133,6

36
41

61

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003

Média de Baciloscopias

Gráfico 3 – Número médio de baciloscopias por ano 
referente aos 24 municípios 

Pode-se demonstrar claramente a 

eficiência dos treinamentos pelo número médio 

de baciloscopias realizadas durante o período 

do estudo (Gráfico 3). Fazendo uma comparação 

entre o que é preconizado pelo Ministério da 

Saúde e o que foi realizado pelos municípios, 

TABELA 3 -  Comparação entre o número de baciloscopias preconizadas pelo Ministério da Saúde e o número de 
baciloscopias realizadas em pacientes indígenas, pelos municípios em 2003.

Municípios
Pop. Indígena em 

2003

Nº esperado de SR 

(1%)

Nº esperado de 

bacilo

Nº realizado de 

bacilo

% de 

bacilo
Amambai 5.028 50 100 348 348

Anastácio 355 3 6 3 50

Antonio João 372 4 8 40 500

Aquidauana 5.477 55 110 26 24

Aral Moreira 217 2 4 5 125

Bela Vista 345 3 6 6 100

Brasilândia 55 1 2 6 300

Caarapó 2.273 23 46 95 206

Cel. Sapucaia 2.040 20 40 4 10

Corumbá 112 1 2 0 0
Dois Irmãos do 

Buriti
1.400 14 28 15 53

Dourados 9.319 93 186 589 317

Eldorado 425 4 8 3 37

Japorã 3.129 31 62 6 10

Maracajú 56 1 2 5 250

Miranda 5.857 58 116 56 48

Nioaque 1.080 10 20 60 300

Paranhos 2.867 29 58 17 29

Ponta Porã 314 3 6 3 50

Porto Murtinho 1.448 14 28 8 28

Rochedo 45 1 2 3 150

Sidrolândia 930 9 18 98 544

Tacuru 1.933 19 38 53 139
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pode-se observar o que está demonstrado na 

TABELA 3. O município de Bodoquena foi retirado 

por não haver os dados populacionais indígena do 

ano de 2003.

O município de Coronel Sapucaia está 

muito abaixo do esperado porque, segundo 

informações passadas pelo município, a maioria 

das lâminas são enviadas para Amambai, 

justificando o número baixo de baciloscopias 

realizadas por esse município.

Pode-se demonstrar que os municípios 

que ultrapassaram 100%, são aqueles que 

estão empenhados com a busca dos casos e, 

conseqüentemente, atingiram as metas preconizadas 

pelo Ministério da Saúde. Em contra-partida, 

naqueles que estão abaixo de 100%, deve-se 

verificar que falhas estão acontecendo, merecendo 

uma ação mais intensificada e sistematizada.

4  CONCLUSÕES

Há necessidade de uma melhor 

integração entre os programas municipal e 

estadual de controle da tuberculose e o LACEN/

MS, pois encontraram-se 19 casos diagnosticados 

pelo LACEN/MS e que não constavam no Sistema 

Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN), 

demonstrando que cada um desses órgãos tem 

um papel importante para contribuir na redução 

da transmissão do bacilo da tuberculose na 

população, por ações de diagnóstico precoce e 

tratamento adequado dos casos.

O LACEN/MS foi responsável pelo 

treinamento de ASI, capacitando-os para a 

realização da baciloscopia nas UBS com condições 

mínimas de biossegurança pois, dessa forma, 

vários problemas que estavam acontecendo com 

a população indígena poderiam ser eliminados.

Após essa fase do trabalho, realizando 

supervisões nos municípios, verificou-se que 

o compromisso assumido pela FUNASA para 

adequação do espaço para realização da 

baciloscopia, acabou não sendo não honrado.

Em contra-partida, o LACEN/MS 

observou que após os treinamentos aos ASI, eles 

se capacitaram a enviar o material de forma 

adequada para a realização da cultura no LACEN, 

fazendo com que aumentasse o número de 

amostras recebidas por esses municípios e nas 

UBS, verificando a eficiência dos treinamentos.

Formulou-se um formulário, que foi 

enviado a todos os municípios do Estado em 

novembro de cada ano, para que dessa forma 

fosse criado no LACEN/MS um Banco de Dados 

sobre a situação da tuberculose nos municípios 

do Estado de Mato Grosso do Sul, fazendo do 

LACEN/MS um importante fonte de informações 

para o Gestor Estadual e Nacional. Juntamente com 

esse formulário, foi solicitada uma cópia do livro 

branco de registro dos pacientes nos municípios, 

para que: a) nenhum laboratório possui informação 

sobre os Sintomáticos Respiratórios (SR); desta 

forma não se tem conhecimento dos pacientes que 

são sintomáticos respiratórios com baciloscopia 

positiva. b) avaliar se as informações passadas 

pelos municípios ao Ministério da Saúde, quanto 

a cobrança dos valores das baciloscopias realizadas 

estão corretas. c) se tenha um acompanhamento 

dos pacientes durante todo seu tratamento, 

considerando que o Ministério da Saúde preconiza 

que devem ser realizadas 6 baciloscopias durante o 

tratamento e, em caso de pacientes com dificuldade 

de acesso, que se faça no mínimo 3 baciloscopias 

(BRASIL, 2002).
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ABSTRACT
When de Jesuits and colonos arrived to colonize Brazil, 
they brought tuberculosis as well. Mato Grosso do Sul 
State has the second largest indigenous population 
in the country, and this responsable for 30% of the 
total number of cases of tuberculosis in the State. The 
control of tuberculosis demands permanent, sustained 
and organized actions, and the objective of this study 
is to evaluate the laboratory diagnosis of tuberculosis 
in the indigenous populations of Mato Grosso do Sul, 
in 2002 and 2003. Using secondary data, the number 
of bacilloscopies before after training was studied. 
Training was offered by the Central Laboratory for 
Public Health (LACEN/MS) and supervision carried 
out with all the technicians involved in the indigenous 
training programme. The data obtained was amplified 
by way of a questionnaire to evaluate the laboratory 
conditions in those municipalities with indigenous 
villages, the responses being given by the technician 
in charge. Significant differences were not observed 
for the situation during the first year of implantation of 
the training programme (2002), probably because the 
municipalities were restructuring. On the other hand, 
a significative difference is observable for 2003, and it 
can conclued that the actions taken for the control of 
the disease were efficient and satisfactory; it is now to 
guarantee the continuation of the programme.
Keywords: tuberculosis. diagnosis. indigenous 
populations.
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