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A tuberculose na adolescência
• A adolescência, para a OMS é a faixa de idade compreendida entre os 10 e 19 anos (WHO, 2020).
• TB pediátrica – 0 a 14 anos.
TB adolescentes e adultos – a partir de 15 anos.
• Os adolescentes quando comparados com as crianças apresentam maior risco de transmissão da
doença, pois exibem maior carga bacilar e, portanto, maior infecciosidade (CARVALHO et al., 2018).
• Neles também é mais frequente a existência de comorbidades, como a infecção pelo HIV, a existência
de doenças psiquiátricas e o abuso de substâncias (SNOW et al., 2020).
• Por isso precisam de serviços médicos que os acolham e que incluam suporte psicossocial, permitindo
assim que enfrentem de forma mais serena a doença, completem corretamente o tratamento da TB e
fiquem menos tempo longe da escola (WHO, 2020).

O cuidado centrado na pessoa
A OMS define o cuidado centrado no paciente como uma prestação de cuidados sensíveis às preferências individuais
dos pacientes, às suas necessidades e valores, garantindo que esses orientem as decisões clínicas tomadas pela
equipe de saúde (WHO, 2018).
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prevenção e cuidado integrado e centrado no paciente
políticas arrojadas e sistema de apoio ao paciente
intensificação da pesquisa e inovação em TB

Pergunta do estudo
Facilitações educativas voltadas para adolescentes com TB, baseadas no cuidado centrado no paciente e
na integração de pares, podem auxiliar a que os jovens melhorem seus conhecimentos sobre a TB,
sintam-se acolhidos e aptos a enfrentarem as dificuldades relacionadas ao tratamento e ao póstratamento?

Desenho do estudo
•

População de estudo – adolescentes de 10 a 19 anos em tratamento para tuberculose ou que tinham o terminado o tratamento
em até 6 meses.

•

Tipo de estudo - estudo quanti-qualitativo, de intervenção à distância, baseado em entrevistas individuais e um oficina
dialógicas.

•

Período do estudo - dezembro de 2020 a junho de 2021.

•

Sede de recrutamento dos participantes - Serviço de Tisiologia do Centro Municipal de Saúde (CMS) de Duque de Caxias e do
Hospital Municipal Raphael de Paula Souza (HMRPS).
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Perfil dos participantes
• 15 adolescentes incluídos no estudo com mediana de idade de 17 anos, sendo a maioria mulheres
(60%), negras (40%) ou pardas (40%), em tratamento (66,7%), com TB pulmonar (80%) e sensível aos
fármacos (53%).
• 5 adolescentes com TB extrapulmonar: 2 TB ganglionar, 1 TB meníngea, 1 TB óssea e 1 TB pleural.
• 7 com resistência aos fármacos: 4 a isoniazida e rifampicina e 3 somente a rifampicina.

Resultados e Discussão
Respostas dos adolescentes afetados pela TB sobre conhecimentos,
atitudes e práticas em tuberculose e seu tratamento
• Para 60% a TB é uma doença muito grave
• Principais sintomas da TB: Tosse0%)
Catarro com sangue (93,3%)
Perda de apetite (86,7%)

• Principais formas de contágio:
Através do ar quando uma pessoa com TB tosse ou espirra (100%)
Usando os mesmos copos, pratos e talheres (73,3%)

Emagrecimento (93,3%)

• Principais formas de prevenção:7%)
Evitando compartilhar pratos (73,3%)

Febre (100%)

Lavando as mãos depois de tocar em locais públicos (86,7%)

Falta de ar (86,7%)

Deixando as janelas de casa abertas (93,3%)

Cansaço (93,3%)

Alimentando-se bem (93,3%)

• Principais reações ao saber da doença:
Medo (53,3%)
Surpresa (40,0%)

Deixando a luz do sol entrar (86,7%)
Tomando vacina* (80%)
TB tem cura? (100%)

Quadro 2: Respostas dos adolescentes afetados pela TB à escala de
autoestima de Rosenberg.
Itens

Discordo totalmente

Discordo

Concordo

Concordo totalmente

Média ± DP

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a
maioria das pessoas

2
3
4
(0,594)
tava muito...
sabe. Eu me2 (13,3%)
sentia
muito2,93
cansado,
3 (20%) improdutivo,
10 (66,7%)
Eu dormia
o dia
4eu me sentia... 3eu não conseguia
2 fazer nada assim.
1
2,47 (1,060)
3 (20%)
4 (26,7%)
5 (33,3%)
3 (20%)
inteiro [...] Eu
acho que, isso
tinha a ver com
o fato de eu não me
1aceitar muito 2bem ou deu 3achar que eu 4 sou um 3,33
(0,617)
fracasso.”
0 (0%)
1 (6,7%)
8 (53,3%)
6 (40%)
(participante do sexo masculino, 17 anos, negro, em tratamento
1
2
3
4
3,07 (0,704)
para TB pleural
e pulmonar 8resistente)
0 (0%)
3 (20%)
(53,3%)
4 (26,7%)

5. Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar

4
1 (6,7%)

3
10 (66,7%)

2
3 (20%)

1
1 (6,7%)

2,73 (0,704)

4
0 (0%)

3
6 (40%)

2
8 (53,3%)

1
1 (6,7%)

2,33 (0,617)

1
0 (0%)

2
0 (0%)

3
11 (73,3%)

4
4 (26,7%)

3,27 (0,458)

4
0 (0%)

3
1 (6,7%)

2
12 (80%)

1
2 (13,3%)

1,93 (0,458)

4
5 (33,3%)

3
8 (53,3%)

2
2 (13,3%)

1
0 (0%)

3,20 (0,676)

1
0 (0%)

2
0 (0%)

3
11 (73,3%)

4
4 (26,7%)

3,27 (0,458)

1. No conjunto, eu estou satisfeito comigo
2. Às vezes, eu acho que não presto para nada
3. Eu sinto que eu tenho várias boas qualidades

6. Eu, com certeza, me sinto inútil às vezes
7. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos
do mesmo nível que as outras pessoas
8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim
mesmo
9. No geral, eu estou inclinado a sentir que sou um
fracasso
10. Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim
mesmo

1
“Eu
0 (0%)

Quadro 3: Respostas dos adolescentes afetados pela TB à escala
tuberculosis-related stigma
Itens

1. Algumas pessoas com TB se sentem culpadas porque sua família carrega o
peso de ter que cuidar deles
2. Algumas pessoas com TB mantêm distância dos outros na tentativa de
evitar a transmissão dos germes da TB
3. Algumas pessoas que estão com TB se sentem sozinhas

Discordo
totalmente
1

Discordo

Concordo

Média ± DP

3

Concordo
totalmente
4

2

1 (6,7%)

4 (26,7%)

9 (60%)

1 (6,7%)

2,67 (0,724)

0 (0%)

0 (0%)

8 (53,3%)

7 (46,7%)

3,47 (0,516)

0 (0%)

2 (13,3%)

9 (60%)

4 (26,7%)

3,13 (0,640)

4. Algumas pessoas com TB se sentem magoadas com a maneira como os
0 (0%)
0 (0%)
11 (73,3%)
4 (26,7%)
3,27 (0,458)
outros reagem ao saber que elas têm TB
5. Algumas pessoas com TB perdem amigos quando elas compartilham com
1 (6,7%)
5 (33,3%)
7 (46,7%)
2 (13,3%)
2,67 (0,816)
eles a informação de que estão com a doença
6. Algumas pessoas com TB se preocupam com a possibilidade de também
2 (13,3%)
6 (40%)
7 (46,7%)
0 (0%)
2,33 (0,724)
terem AIDS
7. Algumas pessoas com TB têm medo de contar às pessoas fora do seu círculo
0 (0%)
(73,3%) amigos
4 (26,7%)
3,27 (0,458)
“Eu, tipo queria me0 (0%)
abrir pra alguém,
mas 11
muitos
ficou distante
e eu
familiar que elas estão com a doença
8. Algumas pessoas com TB irão escolher cuidadosamente
para
quem falar
elas
não
podia
[com
as pessoas]
de casa [...]
Porque eles6 achava
que3,40
eu(0,507)
ia
0 (0%)
0 (0%)
9 (60%)
(40%)
contam que estão com a doença
passar pra eles, como eu também achava e se distancio. Hoje em dia não fala
9. Algumas pessoas com TB têm medo de ir até os ambulatórios de TB, porque
0 (0%)
8 (53,3%)
6 (40%)
1 (6,7%)
2,53 (0,640)
mais comigo”
outras pessoas podem vê-los ali
10. Algumas pessoas com TB têm medo de contar às suas“Eu
famílias
que estão
fiquei
dentro de
um quarto 6sozinha.
[...]6Eu
acho que 0fiquei
1 mês2,20
só(0,775)
3 (20%)
(40%)
(40%)
(0%)
com a doença
porque,
não tava aguentando. Eu tava ficando com depressão.”
11. Algumas pessoas com TB têm medo de contar aos outros
sobre a eu
doença
2 (13,3%)
6 (40%)
6 (40%)
1 (6,7%)
2,40 (0,828)
porque eles podem pensar que elas também têm AIDS
(participante do sexo feminino, 18 anos, branca, em tratamento para TB
12. Algumas pessoas se sentem culpadas por terem adoecido de TB por seus
1 (6,7%)
3 (20%)
9 (60%)
2 (13,3%)
2,80 (0,775)
pulmonar sensível).
hábitos defumar, beber ou de não se cuidar

Gráfico 1: Escala CARE (Consultation and Relational Empathy)
O escore obtido por nós foi de 44,87, compatível com o de
41,5 encontrado por Scarpellini et al. (2014) e de 42
alcançado por Mercer et al. (2004)

16
14
12
10
8

14

8

9

10

11

11

10

10

13
7

6
4
2
2
0

1
1

1

1. Deixar você à
vontade

2. Deixar você
contar sua
história

2

3. Realmente
ouvir*

4

3

6
2

3
2

1

4. Estar
5. Entender
interessado em plenamente suas
sua pessoa como preocupações
um todo
Ruim

Regular

Bom

2

2

6. Mostrar
cuidado e
compaixão

7. Ser positivo

Muito Bom

Excelente

4

1

4

1

1

8. Explicar as
9. Ajudar você a 10. Planejar junto
coisas claramente manter o controle com você o que
será feito

Gráfico 2: Frequência das categorias encontradas nas entrevistas
individuais com adolescentes afetados pela TB
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Gráfico 3: Frequência das categorias encontradas nas entrevistas
individuais com adolescentes afetados pela TB segundo padrão de
resistência aos fármacos.
“A doutora,29,41%
nossa, passou uma... uma segurança, tanto pra
mim, quanto
70,59%
34,80%
pra minha mãe, sabe,
que era só se tratar, que ia dar tudo certo e tudo
65,20%
mais. E pra ela, eu acho que... eu falei 54,17%
pra senhora que o apoio familiar
45,83%
foi tudo né, mas
pô,
nossa,
a doutora Sheila na minha vida também
33,33%
nesses 2 anos. Ela, pô, nossa senhora. É um exemplo66,66%
de médica, sabe.”
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Encontro coletivo

• Foi pensado com base na demanda trazida pelos adolescentes nas entrevistas individuais.
• Dos 15 participantes do estudo, 8 puderam estar presentes no encontro.
• Os adolescentes reconheceram a importância e o interesse em encontros como esse e disseram que o
que mais gostaram foram: as conversas, a oportunidade de conhecer pessoas que passaram por
situações parecidas e terem recebido respostas para as suas dúvidas.

Considerações finais
Acreditamos que o investimento no cuidado centrado na pessoa para adolescentes com TB por meio da criação de
oportunidades de aconselhamento por pares e em acompanhamentos médicos amigáveis, que busquem criar
vínculos com os jovens e seus familiares e dialogar sobre as formas corretas de transmissão da doença, poderiam
diminuir o estigma e o sofrimento relacionados à TB. O que por sua vez pode contribuir para que a doença tenha
um menor impacto negativo na vida dos adolescentes, além de aumentar o engajamento dos jovens com o
tratamento e reduzir o risco de abandono.

Referências
CARVALHO, Anna Cristina Calçada et al. Epidemiological aspects, clinical manifestations, and prevention of
pediatric tuberculosis from the perspective of the End TB Strategy. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 44, n. 2, p.
134–144, abr. 2018.
MERCER, S. W et al. The consultation and relational empathy (CARE) measure: development and preliminary
validation and reliability of an empathy-based consultation process measure. Family Practice, v. 21, n. 6, p. 699–705,
1 out. 2004.
SCARPELLINI, G.; CAPELLATO, G.; RIZZATTI, F.; SILVA, G.; MARTINEZ, J. A. Escala CARE de empatia:
tradução para o Português falado no Brasil e resultados iniciais de validação. Medicina (Ribeirão Preto. Online), v.
47, n. 1, p. 51-58, 30 mar. 2014.
SNOW, Kathryn J et al. Adolescent tuberculosis. The Lancet Child & Adolescent Health, v. 4, n. 1, p. 68–79, jan.
2020.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. A patient-centred approach to TB care. 2018.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adolescent mental health. 2020.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global tuberculosis report 2020.

Agradecimentos
Aos adolescentes que participaram do estudo
As médicas:

As enfermeiras:

Aos bolsistas da equipe de pesquisa:

Sheila Cunha Lucena

Adriana da Silva Rezende Moreira

Lorrayne Isidoro Gonçalves

Ana Lúcia Miceli

Patrícia Rodrigues Pinto

Cleber de Oliveira de Castro

Cristina M. V. Santos

Ivina Cleide da Silva Soares

Luíza Martins Vieira

Jaqueline Rodrigues Oliveira

As orientadoras:
Anna Cristina Calçada Carvalho
Fernanda Fochi Nogueira Insfran
Tania Cremonini de Araújo-Jorge

Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde – IOC/Fiocruz
Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação /Fiocruz
Clara Carvalho Mendes – claracm.psi@gmail.com

FINANCIAMENTO

