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DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE

QUANTO MAIS 
INVISÍVEL, 
MAIS INIMIGO…
A Tuberculose mantém-se como uma das principais causas de morte a nível mundial. Em Portu-
gal assistimos à redução sustentada da sua incidência, contribuindo para tal o acesso facilita-
do às consultas de tuberculose, o tratamento gratuito e a articulação intersectorial entre os di-
ferentes níveis de saúde para a promoção do rastreio e tratamento preventivo. A continuidade 
dos protocolos estabelecidos para rastreio e monitorização da tuberculose em grupos vulnerá-
veis mantém-se, com particular ênfase para a associação da tuberculose e pessoas que vivem 
com VIH, a tuberculose infantil e nos reclusos. De acordo com o último relatório disponível, em 
2019 foram notificados 1848 casos de tuberculose em Portugal (1886 em 2018), corresponden-
do a uma taxa de notificação de 18,0 por 100 mil habitantes em 2019 e de 18,4 por 100 mil ha-
bitantes em 2018. A região de Lisboa e Vale do Tejo e a região do Norte mantêm-se como as 
regiões de maior incidência (22,1 e 20,9 casos por 100 mil habitantes, respetivamente). Os ho-
mens continuam a ser mais afetados do que as mulheres (66,9% do total de casos notificados 
em 2019), especialmente na idade adulta. Em 2019, 3% do total de casos ocorreram em crian-
ças com ≤15 anos de idade, sendo a taxa de incidência de 8,66 casos por 100 mil no grupo etá-
rio de crianças dos 0 aos 5 anos, enquanto em 2018 foi de 6,62 casos por100 mil. A população 
imigrante mantém-se como uma população de risco, com uma taxa de notificação 4 vezes su-
perior à média nacional (83,7 por 100 mil em 2019) e um aumento progressivo da proporção de 
casos, atingindo os 24,6 % em 2019 (21,3% em 2018). A localização mais frequente da doença 
continua a ser pulmonar (74,1% em 2019 e 70,5% em 2018). A proporção de casos com confir-
mação por cultura ou por exame direto e teste de amplificação de ácidos nucleicos foi de 55,8%. 
Em 989 casos (85,3% do total de notificações) foi realizado o teste de suscetibilidade aos anti-
bacilares, tendo sido detetada multirresistência em 8 casos (7 casos em 2018) e que corres-
pondem a 1,2% dos casos testados e 0,4% do total de casos. Em 2019, 79,9% dos casos notifi-
cados foram testados para VIH (88,1% em 2018) e 9% apresentavam coinfeção TB/VIH. O su-
cesso terapêutico cifrou-se em 83,0% e a letalidade 7,1%.
Recorde-se que, em 2016, foi alterada a estratégia de vacinação com a BCG, passando-se de 
uma estratégia universal para seletiva. A manutenção desta estratégia exigia, desde logo, que 
fosse seja assegurada a identificação adequada das crianças que cumprem os critérios de ele-
gibilidade para vacinação, mas também que se conseguissem identificar, de forma eficaz, elos 
de transmissão aquando da identificação de casos positivos nas demais populações. Hoje, sa-
be-se que existe uma prevalência (mais) significativa dos casos “não virgens” (de alguém que 
contactou com o bacilo anos antes) em faixas etárias superiores aos 40 anos e em particular 
entre idosos superiores a 70… De acordo com os especialistas que ouvimos, há que alertar a so-
ciedade para a realidade: a tuberculose ainda existe, apesar da enorme evolução patenteada ao 
nível tecnológico e do tratamento. O grande problema, insistem, reside numa espécie de desme-
diatização do fenómeno, ao ponto de, quer os doentes, quer os clínicos o desvalorizarem aquan-
do do surgimento de sintomatologia e da realização do diagnóstico. É uma espécie de inimigo 
invisível ou camuflado o que enfrentamos atualmente… Esta doença, cujos registos históricos 
apontam a génese à civilização egípcia, e atestam uma taxa de mortalidade inigualável durante 
vários séculos, já poderia estar resumida a uma doença rara nos tempos que correm… houvesse 
vontade e sensibilidade. Mas continua a matar muito mais do que deveria, em todo o mundo…
Dependências assinala o dia Mundial Contra a Tuberculose, procurando desmistificar uma infe-
ção em vários aspetos comum à provocada pelo Corona vírus… De um lado uma bactéria, do ou-
tro um vírus… Na frente de combate, a mesma voz de quem intervém no terreno, construiu uma 
história de intervenção e produz evidência… nem sempre devidamente auxiliado pelos deciso-
res políticos…

“História do Selo 
Antituberculoso”

A ANT, que pela lei de 17 de agosto de 1899 
estava isenta de franquia postal na sua cor-
respondência, desde que esta circulasse 
aberta, cria neste ano o seu selo privativo, 
sobre desenho de Domingos Alves do Rego, 
apresentado em duas cores, que em princí-
pio se destinavam a dois tipos diferentes 
de correspondência. É o primeiro selo 
mundial em circulação ostentando a causa 
da assistência aos tuberculosos. 

Os selos Anti-Tubercu-
losos de Portugal – 
criação da Dra. Irlinda 
Rebelo, funcionária da 
ANT, que lança em 
1929, a expensas suas, 
a 1ª edição

O selo atual 1999/2000
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ENTREVISTA COM ISABEL CARVALHO, DIRETORA DO 
PROGRAMA NACIONAL PARA A TUBERCULOSE

Em 2019, foram definidas metas que visavam reduzir a incidência da tuberculose para 15 pes-
soas em cada 100 mil habitantes… Como avalia a concretização destes desígnios?
Isabel Carvalho (IC) – Em termos de taxa de notificação, estamos atualmente nos 18 casos 
/100 000 habitantes, valor que se encontra na linha anteriormente atingida; a taxa de incidência 
encontra-se nos 16,5 casos /100 000 habitantes . Atualmente, temo-nos guiado cada vez mais 
pela taxa de notificação, que inclui todos os casos notificados por ano … gostaríamos, sem dú-
vida, que descesse mais, constatando-se uma redução da desaceleração percentual por ano, 
que não acontece apenas em Portugal, mas a nível global. Aliás, um relatório internacional re-
cente revela que vários países poderão não alcançar as metas pretendidas até 2035, o que sig-
nifica que precisamos de acelerar essa diminuição percentual anual, bem como de seguir uma 
recomendação patente nesse relatório e que tem a ver com uma mudança de paradigma: sobre-
tudo os países de menor incidência têm que identificar novas estratégias… as estratégias im-
plementadas até ao momento foram fundamentais para a redução sustentada, mas quando fa-
lamos em números mais baixos precisamos de identificar novas estratégias. Em Portugal, te-
mos uma noção clara de queo acesso gratuito aos fármacos e o tratamento uniformizado e pro-
tocolado contribuiu para a redução… atualmente,  mais do que conseguir que o doente venha ter 
connosco, precisamos de procurar o potencial doente. A nova estratégia tem de passar precisa-
mente por rastrear as pessoas mais vulneráveis e que têm maior probabilidade de, ao longo da 
sua vida, terem uma tuberculose. Por isso,  o PNT tem vindo a trabalhar cada vez mais com os 
grupos mais suscetíveis à tuberculose. Nesse sentido, foram por exemplo, publicados concur-
sos para apoio financeiroàs ONG na região do Vale do Sousa, a região com maior incidência de 
tuberculose em Portugal quer pela associação com a silicose nos tabalhadores das pedreiras, 

“Pessoas que 
usam drogas 

têm taxas 
mais altas de 
tuberculose”

“Monitorizar a 
evolução nas 
populações 

mais 
vulneráveis”
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quer pela existencia de determinantes sociais. ,  Pretende-se identificar os doentes com maior 
predisposição para desenvolver tuberculose, bem como tratar preventivamente os que estão in-
fetados. 

Outra meta visa alcançar sucesso terapêutico em 90% dos casos de tuberculose em tratamen-
to… foi já alcançada?
IC – Não foi ainda alcançada. Estamos com uma taxa de sucesso no tratamento de 83% e creio 
que conseguiremos chegar aos 85%. Tem sido um valor estável, que temos conseguido melho-
rar, mas também temos sempre um viés: só podemos designar que o doente tem sucesso no 
seu tratamento quando o clínico preenche um formulário final, portanto, temos sempre o aquém 
da proporção de doentes que não têm esse requisito do formulário final. Na prática, sabemos 
que já completaram o seu tratamento, mas não temos esse dado de forma precisa e notificada. 
Acresce que, com esta pandemia, percebemos também que temos cerca de 20% dos casos de 
2019 que deveriam ter sido notificados como terminados em 2020, algo que ainda não foi al-
cançado. Acreditamos que esse valor de 83% irá subir, mas também não é algo prioritário por-
que percebemos que os doentes estão a ser tratados e com sucesso, faltando apenas a notifi-
cação oficial do final do processo.

Em que medida seria útil aproveitar-se o trabalho que as equipas de rua desempenham no sen-
tido de identificar mais potenciais infetados?
IC – Sim, é precisamente disso que estamos a falar: a estratégia, para conseguirmos acelerar a 
redução percentual anual, passa por irmos ao encontro dessas populações de maior risco. No 
relatório que publicaremos em breve, temos um dado impressionante que se traduz na demora 
mediana em dias até um diagnóstico de tuberculose, que se cifra atualmente nos 74 dias… e o 
que é verdadeiramente preocupante é que, naquelas populações que já identificámos como em 
maior risco de desenvolver tuberculose, como nos casos que combinam fatores de risco so-
ciais ou algumas comorbilidades, esse atraso ainda pode aumentar. A título de exemplo, até na 
população imigrante, particularmente oriunda de países africanos de língua portuguesa, com 
elevada incidência de tuberculose, a mediana de dias é superior. Ou seja, mesmo naquelas pes-
soas que apresentam sintomas como tosse arrastada, febre ou emagrecimento e que são pro-
venientes de países de alta incidência, isso pode não ser suficiente para despoletar suspeita de 
tuberculose no clínico. É como se diz: quanto menos vemos, menos pensamos e, se vemos pou-
cos casos de tuberculose ao longo da vida, não vamos pensar na tuberculose nem diagnosticar 
precocemente. Em suma, não podemos depender apenas do clínico que tem o doente à sua 
frente e que pensa em tuberculose, mas temos nós próprios que ir ter com aquelas pessoas e 
pensar em tuberculose preventivamente.

A OMS relatou a existência de mais de 10 milhões de novos casos em 2018… Não é preocu-
pante, em pleno século XXI?
IC – É muito preocupante! Claro que essas proporções são inflacionadas pelos países mais de-
ficitários economicamente e essencialmente com pior acesso aos cuidados de saúde e ao tra-
tamento. É óbvio que isso pesa muito nestes números, bem como a associação entre essa pro-
porção de novos casos, com o VIH e a multirresistência. Como a OMS vem dizendo, é preciso 
investir na celeridade do diagnóstico e no tratamento para todos. Só conseguiremos diminuir 
progressivamente a proporção se atuarmos em diferentes frentes. Nos países com menor inci-
dência teremos a atuação em grupos estratégicos, ao passo que nos países com maior incidên-
cia uma atuação global e igualmente nesses grupos estratégicos será necessária. Teremos de 
nos adequar e esses números, no global, traduzem a necessidade de diferentes paradigmas.

Sendo os grupos vulneráveis, nomeadamente os dependentes de drogas e portadores de VIH, 
os mais expostos à infeção e ao contágio, também são os que mais barreiras encontram ao 
acesso ao diagnóstico e tratamento… o que deverá ser feito para os proteger, bem como à saú-
de pública?
IC – Qualquer indivíduo, independentemente de pertencer a um grupo mais vulnerável ou não, 
tem acesso ao tratamento da tuberculose gratuitamente. Portugal orgulha-se disso. E o acesso 
ao rastreio e ao diagnóstico é igualmente gratuito. O que tem de ser desburocratizado, que já o 
é no papel, mas nem sempre na prática, é o acesso aos cuidados de saúde mesmo que não es-
teja inscrito no SNS, o que acontece por exemplo, com imigrantes. O que percebemos é que al-
guns grupos mais suscetíveis, nomeadamente para a pessoa que vive com VIH ou que tem uma 
dependência de substâncias nocivas, pode não ser suficiente a acessibilidade de ter a porta 
aberta para um rastreio ou tratamento gratuito. Muitas vezes, nós próprios precisamos de ir ter 
com essa população, que não pensa em tuberculose e normalmente não admite estar doente. 
Ou seja, existem várias estratégias; uma delas consiste é ir ao encontro dos mais susceptiveis, 

“A prevenção 
da tuberculose 
em populações 

vulneráveis, 
o diagnóstico 
e tratamento 

precoce 
do doente 

são passos 
fundamentais 

no controlo 
da doença 
no país.”

Sanatório Popular de Lisboa – Pavilhão BII 
(Galeria de Cura)
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT 1899-1928, p.54

Cruz de Lorena, Símbolo da União Interna-
cional Contra a Tuberculose
Fonte: Arquivo do Próprio
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nomeadamente através do trabalho com as ONG.. Depois, relativamente às pessoas que vivem 
com VIH, por exemplo, contribuir para que se tenha um sentido de oportunidade, ou seja, utilizar 
as consultas agendadas nas instituições de saúde, nomeadamente as hospitalares, para que 
também seja aplicado o inquérito de sintomas ou feito o rastreio da infeção através da realiza-
ção de  testes imunológicos. Assim, vamos conseguir detetar precocemente os que estão infe-
tados ou doentes. 

Apesar de vivermos num país em que ainda são inúmeros os casos de carências socioeconó-
micas, de aglomerações em bairros e ilhas e de pessoas com CAD, a verdade é que a taxa de 
notificação baixou ligeiramente. A que se deverá?
IC – Percebemos que dois terços da causa do atraso no diagnóstico são atribuíveis ao doente 
em si, na procura de ajuda médica, o que significa que, por vezes, nesses grupos, nomeadamen-
te com CAD, a população não está necessariamente sensibilizada para mais um problema na 
sua vida e não querem sequer procurar ajuda médica, mais uma consulta, mais um diagnósti-
co… eles entendem-no como um problema e é importantíssimo que as equipas de rua, as orga-
nizações que os acompanham, que são no fundo as pessoas que melhor os conhecem, possam 
servir de apoio, sugerir, sensibilizar e potenciar a procura de ajuda médica. Muitas vezes, são 
essas equipas que trazem os utentes aos CDP ou às consultas hospitalares e que, de modo al-
gum, os deixam sem apoio naquele momento importante. E nós só temos de agradecer toda 
essa ajuda e trabalho precioso por parte de quem está no terreno e tem excelentes estratégias 
de comunicação perante pessoas com vidas muito complicadas… e nós, muitas vezes, estamos 
no nosso consultório, numa instituição de saúde, apenas à espera de que o doente venha à con-
sulta e até ficamos indignados quando falta ou não cumpre com determinada tarefa, mas não 
sabemos tudo o que se passou até aí. Portanto, precisamos de reforçar esse trabalho com as 
equipas de rua, de perceber o esforço enorme que fazem e agradecer porque trazem o doente 
até nós e nos ajudam a combater a tuberculose.

O que destacaria como positivo e negativo deste último relatório?
IC – Como positivo, destaco a redução da incidência embora não sendo tão acelerada como 
gostaríamos , o facto de mantermos uma boa taxa de sucesso do tratamento, a redução pro-
gressiva nas formas multirresistentes e a proporção de casos bacilíferos, que se mantém nos 
50%, o que significa uma menor contagiosidade na população e um maior controlo da doença. 
Como negativos, major, sem dúvida, a demora até ao diagnóstico e o aumento do número de ca-
sos infantis, que é um reflexo da demora do diagnóstico nos adultos. Estamos a cumprir a vaci-
nação, com a BCG em grupos seletivos,  mas é interessante até que, nos casos de tuberculose 
infantil, já identificámos cerca de 30% das crianças que estão vacinadas, o que significa que a 
vacina não irá conseguir impedir o desenvolvimento de tuberculose, mas ajuda-nos a evitar for-
mas graves relacionada com o atraso no diagnóstico. Mais uma vez, isso significa que, quanto 
mais rapidamente fizermos um diagnóstico num adulto, mais rapidamente vamos identificar 
uma criança como estando exposta e iniciar o tratamento preventivo. Algo que também nos 
preocupa relativamente a este relatório 2019, tal como em relação a várias doenças, foi o facto 
de esta pandemia ter resultado numa redução abrupta de várias outras patologias, entre as 
quais a tuberculose. Os dados de 2020 ainda estão a ser trabalhados, mas já é possível consta-
tar uma redução muito significativa, na ordem dos 40%, dos casos notificados. Sabemos que a 
tuberculose não desapareceu e que os doentes poderão não estar a procurar ajuda médica, 
apesar dos sintomas, por receio da Covid, o que poderá resultar em casos mais graves de tuber-
culose e obriga a que estejamos preparados ao longo deste ano.

Albert Robin, por volta de 1860,  sustentou a ideia de que o tratamento da tuberculose ti-
nha de ser não só higiénico (repousante e ao ar livre), mas também alimentar e medica-
mentosa.
Surgiu então a ideia da super alimentação à base de leite, ovos, carne, frutas, açúcar e vi-
nhos, tendo sido propostas várias dietas. Foi também aconselhado o aumento do número 
de refeições diárias (pequeno-almoço, almoço reforçado, lanche, jantar e ceia). Foram usa-
dos vários tónicos caseiros, à base de gemadas com açúcar, xaropadas à base de vinho do 
Porto ou de vinho quinado com mel ou açúcar
mascavado e gemas de ovos, que se tomavam às colheres. 
Foram também usados variados chás e mesinhas prescritas por Veterinários e curandeiros, 
e outras extravagâncias, tais como caracóis crus enrolados com açúcar mascavado, petró-
leo branco (tomado às gotas, de modo progressivo) e muitos outros apoiados em crenças 
populares.

“A tuberculose 
é a principal 

causa da 
mortalidade 

entre pessoas 
que injetam 

drogas”

“Aumentar a 
literacia na 
população 

e nos 
profissionais 

de saúde”

Sanatório dos Covões, em Coimbra
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT, 1899-1928
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ENTREVISTA COM MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES:

“A TUBERCULOSE É UMA 
DAS DOENÇAS MAIS 
ANTIGAS DA SOCIEDADE 
E AINDA APRESENTA UMA 
TAXA DE MORTALIDADE 
ELEVADA NO MUNDO”
Durante o Congresso de Pneumologia realizado em maio, afirmava que a tuberculose ainda 
existe… que mensagem pretendeu transmitir aos colegas de profissão?
Maria da Conceição Gomes (MCG) – O que quis transmitir é que nós, sociedade civil, médica e 
de enfermagem, não nos lembramos que a tuberculose existe. Porque, cada um de nós, na sua 
clínica privada ou cuidados de saúde estatais, centros ou outros poucos doentes com tubercu-
lose são observados. Mas ela existe! Um dos fatores é a demora do diagnóstico, já passaram 
muitos dias até à suspeita da doença. Isto porque a tuberculose é uma doença “falsa”, muitas 
vezes semelhante ao que designamos como constipação ou a um excesso de trabalho e stress, 
sendo que as características da doença tuberculose começam invariavelmente pelo cansaço, 
pelo aumento da irritabilidade, pelo emagrecimento, uma tussícula, os calores. E as pessoas 
confundem habitualmente estes sintomas com excesso de trabalho, hipoglicémia ou outras si-
tuações e nunca pensam na tuberculose. E quando chegam até nós, temos que nos lembrar que 
a tuberculose existe.

Será a tuberculose uma das doenças mais 
antigas da sociedade?

MCG – Sim, a tuberculose é uma das 
doenças mais antigas que a sociedade 

tem. Está presente na vida humana 
desde os primeiros tempos de his-

tória e da humanidade e, apesar 
de ter começado nessa época, 

ainda apresenta uma mortalidade 
elevada no mundo. Começámos a 

descobrir a história da tuberculose, 
precisamente a partir de escavações em 

que encontrávamos ossos com alte-
rações que, no caso particular 

da Europa, remontam há cer-
ca de 8 mil anos… mais tar-
de, viríamos a descobrir 
que se tratava de tubercu-
lose óssea…

Em contraposição à pes-
te negra, a tuberculose 
foi considerada a peste 
branca… porquê?
MCG – Foi considerada 
a peste branca porque 
matou milhares e mi-
lhares de pessoas. Foi, 

“Está na altura 
de aumentar 
e garantir o 

financiamento 
para o 

tratamento, 
combatendo 

estigmas, 
salvaguardando 
os direitos das 

pessoas”

Laboratório de Análises Clínicas
Fonte: Sanatórios de Planície, de Cassiano Neves

Gabinete de Radiologia
Fonte: Sanatórios de Planície, de Cassiano Neves
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de facto, uma situação de grande mortalidade na Europa a que se viveu entre os séculos XII e 
XVII.

Terá a tuberculose alguma ligação com a Revolução Industrial?
MCG – Sabemos que a tuberculose é uma doença que aparece quando existem fragilidades de 
saúde das pessoas, quer físicas, quer psicológicas, mas também sociais. Quando não temos 
uma boa alimentação, trabalho, quando não temos condições adequadas de habitabilidade, ca-
sas com janelas e arejamento, todos estes fatores fazem aumentar a tuberculose. E está de-
monstrado que, nessa época, a tuberculose também teve uma elevação em termos de números 
porque as pessoas viviam nas chamadas vilas, sem habitação própria, nos quartos alugados, 
onde estes pressupostos se reuniam.

Sabe-se também que a tuberculose atinge proporções alarmantes logo após a Primeira Guerra 
Mundial…
MCG – Claro que sim… todas as fases da nossa história em que houve guerras e alterações so-
ciais estas são propícias a um aumento da doença. O VIH, levou a um recrudescimento cientifi-
camente comprovado da elevação do número de casos de doença, assim como outras doenças, 
diabetes, neoplasias.

Esta foi uma doença que atingiu sobretudo a classe operária e os mais pobres, mas a verdade é 
que atingiu também a nobreza… terá sido por isso que esta classe social se preocupou com a 
tuberculose?
MCG – É uma resposta difícil de dar… a nobreza e a pobreza deverão preocupar-se quando algo 
se passa ao contrário do que pretendemos para cada indivíduo, independentemente da condi-
ção. Em Portugal, com a Rainha D. Amélia, temos um exemplo ímpar disso porque foi uma figu-
ra que se preocupou muito, mandou construir o primeiro sanatório no Funchal, e tomou medi-
das gerais como edificação de dispensários.

Falamos numa epidemia que atormentou a humanidade… poderemos viver hoje tranquilos face 
à mesma?
MCG – Não, não podemos viver tranquilos, excetuando o ponto de vista de termos os medica-
mentos adequados para tratar a doença e o facto de os mesmos serem gratuitos. Mas não po-
demos estar sossegados porque a tuberculose existe, muitas vezes por vários motivos e cir-
cunstâncias da nossa sociedade, incluindo a má habitação, a falta de arejamento, a emigração, 
dificuldades no trabalho, o abuso de substâncias aditivas, a diabetes, o tabaco… tudo isso são 
fatores que não nos deixam sossegados em relação à tuberculose e o médico ou qualquer pes-
soa, quando existe alguma sintomatologia como a que referi no início, tem que pensar em tu-
berculose. Ainda temos que pensar em tuberculose, sem dúvida.

Durante o século XIX, em que a sociedade se deparava com gravíssimos problemas associa-
dos à tuberculose, os contributos científicos eram muito escassos… como é que vocês, profis-
sionais da saúde, desenvolveram este combate?
MCG – Foram criados organismos e estabelecimentos para juntar pessoas que tinham doença 
ou que ainda eram os portadores da mesma e começou por se organizar os preventórios, os sa-
natórios e, posteriormente, os dispensários, já em Portugal com a Rainha D. Amélia, locais devi-
damente selecionados, com boa luz, com sol, água ou montanha próximo. Tudo isto foi depen-
dendo das teorias sobre a cura da tuberculose consoante os locais onde as pessoas estavam, 
entre as quais figuravam a altitude, a água do mar, o sol, a vitamina D… Foi criada uma rede de 
sanatórios e de preventórios e, mais tarde, de dispensários, para tratar os doentes, até à chega-
da dos medicamentos, por volta de 1950. Em suma, tivemos aqui um longo tempo em que algu-
mas pessoas melhoravam com o descanso e com uma alimentação regrada e disto resulta uma 
longa e maravilhosa história de paixão e de amor entre os próprios doentes e os funcionários, 
particularmente fascinante para quem tem afeto por esta área.

Entretanto, surgem tratamentos baseados na alimentação, falando-se pela primeira vez num 
reforço das refeições diárias… haveria alguma evidência científica?
MCG – Seguindo um raciocínio médico, esta doença era chamada consumidora, por isso as 
pessoas são normalmente magras. A figura que temos do doente com tuberculose é o chama-
do tísico. É magra porque consome proteínas e cálcio e altera o mecanismo de absorção dos 
alimentos. Ora, reforçando de x em x horas o aporte de proteínas e de sais minerais, o bacilo da 
tuberculose teria aqui um inimigo, que eram os próprios alimentos.

“Sem dados, 
não sabemos 

quantas 
pessoas que 
usam drogas 
que têm ou 

estão em risco 
de contrair a 
tuberculose”

“Diminuir a 
demora até ao 
diagnóstico”

Sanatório D. Manuel II, no Monte da Vir-
gem, no Porto
Fonte: Gabinete de Estudos Olissiponenses
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E por que surgem veterinários e curandeiros com mezinhas, como as xaropadas ou as gotas de 
petróleo branco, que prometiam curas?
MCG – Essas situações surgiam por parte de alguns indivíduos estudiosos e outros com algu-
ma expertise sobre este tipo de situações que entendiam que, como não havia um tratamento 
adequado, seriam estes elementos que iriam tornar o fígado, o baço e o rim os órgãos depura-
dores desses alimentos eliminar o organismo que provocava a doença.

Numa pesquisa pela história da doença, deparei-me com equipamentos extremamente rudi-
mentares, portáteis e não portáteis, que os profissionais até transportavam para utilizar em 
terapêuticas… 
MCG – Sim, e tratou-se de um progresso notável… um dos primeiros tratamentos que se come-
çaram a fazer era a chamada colapsoterapia. Quando o pulmão colapsava, aquela parte do pul-
mão deixava de permitir que os bacilos se multiplicassem e é partir daí que começa a terapêu-
tica por colapsoterapia, que protegia o doente na medida em que aquele bocado do pulmão dei-
xava de propagar bacilos. O bacilo da tuberculose é complexo, estando sempre em propagação. 
Quando tossimos ou espirramos, se tivermos tuberculose e não adotarmos a etiqueta respirató-
ria fundamental para estas situações, o bacilo da tuberculose fica vivo durante 72 horas no ar.

Será legítimo estabelecermos algum tipo de paralelo entre a epidemia da tuberculose e a pan-
demia pelo covid-19 que estamos a viver?
MCG – Creio que existem várias semelhanças: são ambas doenças que se propagam por via aé-
rea, do que se conhece, porque voltando à tuberculose, achávamos que só se propagava quan-
do as pessoas estavam vivas, algo que mais tarde se verificou não ser real   porque tínhamos 
médicos que trabalhavam exclusivamente em necropsias e ficavam doentes com tuberculose. 
De qualquer forma, creio que a forma de propagação entre as duas doenças é, para já, igual, que 
a via aérea e a falta de etiqueta respiratória, o convívio em grupos e festas… tudo isto é seme-
lhante, com a agravante que a covid-19 é muito mais contagiosa em termos de velocidade. Por-
tanto, creio que temos aqui uma história a replicar, com maior risco ainda face à atual possibili-
dade de comunicação física.

Hoje, temos a vacina da tuberculose, mas, ainda assim, o problema não está resolvido… por-
quê?
MCG – Como qualquer outra vacina, a da tuberculose não resolve o problema se as pessoas 
não adotarem os cuidados necessários para não virem a ter a doença. O mesmo se aplica à tu-
berculose ou à covid-19. Temos a BCG mas sempre soubemos que essa vacina protegia em 
98% as causas da tuberculose meníngea, muito mais vulgar nas crianças. Sabíamos que a ren-
tabilidade daquela vacina era especificamente para a prevenção da tuberculose meníngea, o 
que não significaria que, com os anticorpos, não ajudasse a que os mais velhos não tivessem 
tuberculose. Claro que existe outro problema, a técnica vacinal: como é feita, em que condições 
é dada e como está o hospedeiro que a recebe. Como saberá, em Portugal, os meninos só po-
diam ir à escola ou à praia se tivessem os adesivos (VOLMER)  depois passámos para a prova 
tuberculínica … também fomos evoluindo em relação à vacina e, hoje, temos o quantiferon. Diria 
que, em relação ao que se fez há uns anos quanto à tuberculose, temos evoluído muito pouco 
nos últimos tempos, apesar de esta nova análise ter sido um grande acréscimo para a ajuda no 
diagnóstico.

Quer dizer que, em Portugal, não temos a situação completamente controlada relativamente à 
tuberculose?
MCG – Não temos a situação completamente controlada. Temos vindo a melhorar a nossa inci-
dência do número de mortes, tem sido uma descida paulatina e acentuada nos últimos anos, te-
mos também algo a nosso favor, por um lado, que é o facto de termos números o mais corretos 
possível porque registamos todos os casos de tuberculose, algo que sabemos que não se prati-
ca noutros países... Mas acrescentaria que essa descida tem picos.

Em que medida estarão esses picos relacionados com a migração?
MCG – Também estão… tivemos um pico na altura do VIH, tivemos outros relacionados com ou-
tras doenças e tivemos também uma mudança de paradigma de atingimento da população… a 
migração também fez elevar… apesar de termos cautelas e de lhes abrirmos as portas aos ras-
treios, são populações que, por vezes, não seguem à risca os conselhos, além de serem popula-
ções que vivem muito em comunidade. São seis ou sete pessoas na mesma casa e, se por aca-
so alguém fica doente, a contagiosidade faz com que haja novos casos de tuberculose. Acresce 
que são muitas vezes pessoas malnutridas, que fumam… Sabemos que o fator arquitetónico ou 
edifício é também muito importante na luta contra a tuberculose.

“A OMS prevê 
que “pessoas 
doentes com 
tuberculose 
e Covid-19 
poderão ter 
resultados 
piores no 

tratamento, 
sobretudo se o 
tratamento da 

tuberculose for 
interrompido”

Aparelho de Küss (pneumotórax), sendo o 
da direita portátil
Fonte: Museu do Hospital Militar Doenças Infec-
to-Contagiosas (Lisboa)
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O facto de vivermos atualmente confinados e obrigados a usar máscara originará uma descida 
da incidência da tuberculose no ano 2022?
MCG – Não é fácil concluir isso, até porque me parece que a maior parte das pessoas não usa 
máscara em casa. Sabemos que o facto de estarmos confinados pode colocar-nos bolhas, tal 
como sucede com a covid, mas podemos ter um recrudescimento de tuberculose… não sei… va-
mos ver. Claro que, se compararmos com a gripe, ficamos animados, pois percebemos que este 
ano a incidência é muitíssimo reduzida, mas no caso da tuberculose estamos muitas vezes vá-
rios meses até surgirem as primeiras queixas, porque o organismo percorre todo o organismo, 
podendo fixar-se em qualquer órgão, desde o olho, à pele ou ao cérebro, mas o seu percurso é 
habitualmente lento, exceto se houver um campo de doença favorável ao aparecimento desta 
ou de outra doença.

O que sabemos hoje que não sabíamos antes sobre a tuberculose?
MCG – Conseguimos avançar muito do ponto de vista tecnológico. Quando fazemos as análi-
ses laboratoriais para o bacilo da tuberculose através da expetoração ou de outros líquidos ou 
de uma biópsia, conseguimos, tecnologicamente, perceber se o bacilo é sensível e se se trata 
de uma tuberculose suscetível, que não tem nenhuma resistência, ou se essa tuberculose é re-
sistente a alguma das drogas que habitualmente damos. Temos tratamentos standard para a 
tuberculose suscetível e, depois, uma panóplia de outros medicamentos já estudados e com-
provados cientificamente que damos aos doentes que mostram alterações nos seus bacilos da 
tuberculose. Tem sido uma evolução muito boa do ponto de vista tecnológico. Depois, porque a 
toma inclui muitos comprimidos, incentivamos a toma observada direta (TOD). Portanto, estes 
indivíduos com tuberculose têm que ter uma aproximação do pessoal da saúde ou de alguém 
de alguma instituição onde a pessoa se encontre, como sucede por exemplo com os doentes 
que têm tuberculose e que fazem metadona, onde damos simultaneamente a medicação anti-
bacilar. Temos que encontrar estratégias e estruturas para a adesão à terapêutica.

Quais são os fatores de risco relacionados com esta infeção?
MCG – São vários… Ou a pessoa é virgem do bacilo e aí são os grupos etários mais jovens, ou 
então são as pessoas com mais idade e mais suscetíveis de ter tuberculose, que até poderão 
ter tido contacto com o bacilo há muitos anos atrás. A nossa curva tem vindo a mudar também 
por isso e, hoje, temos uma maior percentagem acima dos 40 anos e muitos idosos, precisa-
mente porque não são os virgens do bacilo da tuberculose. Portanto, temos aqui uma gradua-
ção de formas da tuberculose e de idades. Por outro lado, temos a diabetes, os tumores, os tra-
tamentos cada vez mais recentes com medicamentos biológicos, as doenças reumáticas, as 
doenças intestinais, tudo isto leva a ser propício que se o bacilo da tuberculose reapareça. Fe-
lizmente, em relação aos doentes que vão iniciar tratamentos imunossupressores, desde 2004 
que propusemos especificamente uma avaliação do seu estado imunológico para a tuberculose 
e fazemos tratamentos prévios da esterilização do bacilo da tuberculose.

Relativamente à terapêutica farmacológica, que hoje implica tomas diárias com muitos fárma-
cos, não parece ter havido um grande investimento por parte da indústria que visasse facilitar 
a adesão por parte do doente…
MCG – Do ponto de vista das drogas para a tuberculose multirresistente – estamos a falar de 
um pequeno número de doentes – houve avanços. Inclusivamente, estamos a ter novas drogas 
para esta tuberculose. Para a tuberculose suscetível, houve um avanço há uns anos atrás, em 
que se conseguiu juntar três medicamentos num só comprimido, cuja dose tem que ser ajusta-
da ao peso e assim reduzir o número de medicamentos. São, no entanto, medicamentos que po-
dem gerar reações e intolerâncias e por isso temos que controlar muito estes doentes.

Ainda persiste o estigma face a esta doença?
MCG – Sim, continua a verificar-se e em todas as classes sociais. Quando clinicamente pergun-
tamos a um doente se teve contacto com alguém com tuberculose, se por acaso não veio à nos-
sa consulta porque foi um contacto já conhecido com alguém com tuberculose, a resposta é 
não. Outra pergunta que fazemos é: na sua família alguém teve tuberculose?” Resposta: não. Se 
perguntarmos à própria pessoa, cuja radiografia do tórax ou TAC torácico já deram para perce-
ber todas as sequelas, a pessoa diz sempre que não. O estigma da morte, da solidão, da pobre-
za, de alguma época da nossa vida em Portugal, leva todas as pessoas a dizerem que não, algo 
que começamos também a constatar em relação ao covid. As pessoas têm medo de serem es-
tigmatizadas face a tudo o que é infeção, o que tem que ser esclarecido.

“A tuberculose, 
salienta a 

OMS, ainda 
é a doença 

infeciosa que 
mais mata em 
todo o mundo: 

em 2018, 
morreram 

1,5 milhões 
de pessoas, 
251.000 das 

quais com HIV, 
o que as torna 
especialmente 
vulneráveis”

Aspecto da Estância Sanatorial do Caramulo
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT, 1899-1928
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ENTREVISTA COM JOSÉ REIS FERREIRA, PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TUBERCULOSE E DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS (ANTDR):

“URGE PROMOVER 
LITERACIA EM SAÚDE 
RESPIRATÓRIA”
Quando surge a Assistência Nacional aos Tuberculosos, instituição precursora da atual ANT-
DR, estávamos perante a constituição de um dos primeiros movimentos cívicos e filantrópicos 
em Portugal…
José Reis Ferreira (JRF) – Sim, era de facto um movimento filantrópico. Se considerarmos que her-
dámos o espírito da ANT – a Assistência Nacional aos Tuberculosos - esta surge no final do século 
XIX e teve depois a sua implementação no início do século XX, por influência da Rainha D. Amélia. 
Na altura, dedicava-se à assistência e até ao apoio material, uma vez que a tuberculose estava mui-
to associada às nossas condições socioeconómicas. Depois evoluiu, tornando-se um potentado 
porque beneficiava de fortes apoios e, em 1945,  torna-se o Instituto de Assistência Nacional aos 
Tuberculosos (IANT). São os nossos percursores… a ANTDR é uma IPSS, ao passo que aqueles 
eram Instituições estatais, dedicadas àquela que era designada como a peste branca, um flagelo 
autêntico que ceifava vidas jovens, promissoras, muitas pessoas do meio intelectual… O IANT cres-
ceu com essa importância, de organizar sanatórios, já que a terapêutica se resumia a esperar que 
as defesas do organismo respondessem. Bem mais tarde, com o 25 de abril, numa altura em que já 
havia terapêutica efetiva e eficaz para a tuberculose (que começa nos anos 60), o IANT, instituição 
dominada por pessoas do regime, é extinto e, nessa época, acelera-se o encerramento dos sanató-
rios. Com a III República, o IANT transforma-se em SLAT – Serviços de Luta Anti Tuberculose – mui-
to dedicados à consulta em ambulatório, à terapêutica e à prevenção. Ainda teve outra passagem 

de designação para os “Centros de Diagnóstico Pneumológico” 
(CDP), que novamente se encontram em vias de extinção, 

pretendendo-se que a tuberculose seja cada vez mais in-
tegrada nos atos rotineiros da clínica geral. Confesso 

que tenho algumas dúvidas quanto à eficácia dessa 
opção, até porque estas doenças transmissíveis, 
como se vê nesta que estamos atualmente a pas-

sar, têm sempre algumas particularidades, mes-
mo que esbarrem e se potenciem nas comorbili-
dades das pessoas.

“Em 2019, 
foram precisos 
10 mil milhões 
de dólares para 
tratar a doença, 
mas faltaram 

3,3 mil milhões 
para atingir 
essa meta.”

“O diagnóstico 
e o tratamento 
da tuberculose 

deve ser 
disponibilizado 

em todas as 
prisões”
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Apesar de todas estas alterações orgânicas e de nomenclatura, a verdade é que a tuberculose 
continua a constituir um grave problema de saúde pública…mas será uma doença da pneumo-
logia ou da infeciologia?
JRF – Creio que cada profissional responderá de sua maneira… antes de mais, não podemos es-
quecer-nos que somos médicos. Isto de, no século XX, termos reduzido a medicina a especiali-
dades tem os seus problemas e limitações. Considero que as especialidades devem sobrepor-
-se e colaborar muito e cada médico é um médico. Nunca pode demitir-se de reconhecer pato-
logias do âmbito de outras especialidades. A tuberculose é uma doença infeciosa, logo, por na-
tureza, é de infeciologia, mas tradicionalmente a pneumologia não existia… chamava-se 
tisiologia, que era a ciência da tuberculose. E quando entrei no internato, nos anos 80, ainda se 
chamava pneumotisiologia…

Será errado fazer uma ligação do consumo de tabaco à tuberculose, uma vez que se fumava 
muito na época?
JRF – Está a tocar num ponto importante…a tuberculose, tal como outras doenças, sofre muito 
de outras condições que prejudicam a defesa imunitária e o tabaco é um potente limitador da 
imunidade do pulmão e, como tal, facilita a tuberculose, a covid… quando as pessoas se ex-
põem a esses hábitos, e neste caso estamos a falar no âmbito das dependências, têm mais 
possibilidade de contrair uma doença transmissível porque são vítimas fragilizadas. O fumador, 
sobretudo, não quer ver-se como tal. Acha que é um indivíduo normal e que não tem qualquer 
fragilidade, mas sabemos que tem, claramente.

Num período da história, a tuberculose ficou conhecida como peste branca, envolta em muita 
discriminação… e hoje, o que é?
JRF – Ainda se sente muita hesitação por parte das pessoas para dizerem “eu tuberculizei”, 
como se dizia no passado… as pessoas, normalmente, não dizem isso e aí está uma manifesta-
ção de que existe discriminação, de que há um estigma também na tuberculose, porque é cono-
tada com pessoas que não comem, que não têm método ou regularidade nos seus hábitos, que 
não têm cuidado com a sua saúde. Estigmatiza também muito a pobreza ou a baixa categoria 
social, que é ainda hoje conotada com a tuberculose, embora isso não seja verdade…

Talvez por isso, a dada altura, os profissionais da saúde que trabalhavam nesta área, entende-
ram que a alimentação saudável e regrada era um processo terapêutico de alta eficácia…
JRF – Sobretudo quando não existiam fármacos nem outras ferramentas terapêuticas para nos 
ajudar, mas também hoje, a alimentação é muito importante, tal como outros bons hábitos. 
Convém a prática regular de exercício e saber fugir a determinados elementos negativos que 
nos fragilizam. Quando conseguimos essa ligação com o paciente e conseguimos convencê-lo 
que tem que ter esses cuidados, já conquistámos meio êxito terapêutico. A partir daí, a terapêu-
tica acrescenta apenas a ajuda imprescindível para erradicar a doença.

Ainda nos meandros da história, o que significa a Cruz de Lorena?
JRF – Um ícone, que surgia em toda a atividade da ANT; esta instituíra, desde 1929, a edição de 
um selo, por altura do Natal ou da Semana da Tuberculose, para recolha de fundos, mobilizando 
a sociedade civil. Até a viatura pessoal do presidente da república era emprestada para levar as 
voluntárias, que usavam esse símbolo na braçadeira e promoviam o combate a este flagelo. A 
Cruz de Lorena é um símbolo cristão do bem-fazer escolhido num prévio consenso internacio-
nal. Aquela cor vermelha da Cruz de Lorena tinha muita identificação com algo que marcava a 
tuberculose: o vermelho das camélias era muito conotado com o vermelho da hemoptise, um 
sintoma terrível que fazia pensar que a vida é curta… Portanto, desde 1904, por ideia de um di-
namarquês chefe de correios, editavam-se internacionalmente vinhetas, que não tinham valor 
nem serviam de selo, mas eram coladas nas cartas como uma mensagem para os amigos de-
sejando saúde e felicidade, cujo preço revertia para depois se construírem ou beneficiarem os 
sanatórios. E fizeram-se bastantes, quer na Europa, na Ásia, na América,  e em África. Esse há-
bito de editar os selos de Natal extinguiu-se por volta de 1980… Os herdeiros do IANT iam mu-
dando esses hábitos e, então, a Dra. Maria de Lurdes Antunes, responsável pelo Plano Nacional 
da Tuberculose, decidiu retomar a ideia das vinhetas do Natal desde 1989, coincidindo com o 
nascimento da ANTDR. A partir daí, criou-se anualmente vinhetas até ao ano 2010, perdendo-se, 
entretanto, o hábito do envio de mensagens postais de boas festas, mas era algo que nos dava 
a oportunidade de trabalhar com os jovens, o que é uma vocação particular da nossa associa-
ção que, no início do ano escolar, incentivava a realizar trabalhos sobre a saúde respiratória. 
Ainda hoje, uma das nossas principais missões consiste em promover literacia sobre saúde 
respiratória.

“O diagnóstico 
e o tratamento 
da tuberculose 

devem estar 
disponíveis 
e acessível 
a todas as 
pessoas”

“A taxa de 
notificação da 
tuberculose 
mantém a 
tendência 

decrescente”

Sanatório do Funchal
Fonte: Colecção Particular do Dr. João Pedro Iglé-
sias

Sanatório Sousa Martins (Guarda)
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT, 1899-1928, p.44
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Referiu-se à expulsão de sangue pela boca… é isso que dá origem aos escarradores que exis-
tiam na altura nas ruas?
JRF – De certo modo! Escondia-se a expectoração, que era feia e veículo de contágio, sendo di-
fícil evitar que fosse enviada para o chão… muitas vezes, esses escarros eram tingidos de san-
gue, embora a hemoptise fosse algo mais, passe o termo, “espetacular” e ameaçadora. Esses 
escarradores eram objetos de metal, com tampa, que as pessoas traziam no bolso…

O conhecimento das causas da tuberculose ainda era muito empírico nessa época…
JRF – Sim, sobretudo o tratamento. O conhecimento da causa é o que determina o Dia Mundial 
da Tuberculose, o dia em que Robert Koch anunciou na Academia Alemã da Ciência o isolamen-
to do bacilo e, logo aí se disse: já conhecemos o bacilo, vamos agora exterminar a doença. Va-
mos criar métodos para evitar a transmissibilidade, mas não se conseguiu. Depois dessa des-
coberta, descobriu-se que o extrato do bacilo aplicado no braço fazia o teste da tuberculina, que 
hoje já pouco se faz e era uma maneira de diagnosticar o contacto com o bacilo.

O diagnóstico era difícil, as técnicas eram rudimentares… vocês, médicos, também eram in-
vestigadores?
JRF – Assim nasceu a moderna pneumologia, tal e qual. Antes era esperar, havia os que recupe-
ravam e os que morriam e todos os sanatórios tinham cemitérios bem próximos, cheios de gen-
te nova… Quem quiser “ver” esse ambiente deve ler o livro de Thomas Mann, a Montanha Mági-
ca… A partir daí é que se começou a fazer investigação e a pneumologia nasce enquanto tal 
porque se descobriu a broncoscopia, um grande passo em frente que nos permitia muitas vezes 
tratar o brônquio, além da radiologia, que já havia e nos mostrava o foco da tuberculose. A cirur-
gia foi depois dando os seus passos de gigante até hoje, em que se faz uma cirurgia torácica 
por um pequeno orifício torácico, algo extraordinário face a tempos em que era necessário abrir 
o tórax e afastar costelas…

Na pessoa que contraiu tuberculose ficou sempre no pulmão o foco de que foi um tubérculo ou 
isso corresponde a um mito?
JRF – Não. Já quando era médico especialista muito jovem, sempre que via que ainda estava 
em fase inflamatória pura, garantia às pessoas que ficariam limpíssimas desde que fizessem a 
terapêutica correta e completa. Agora, claro, se já tivessem evoluído o tempo suficiente, fica-
vam cicatrizes que permanecem. Mas as cicatrizes principais que hoje já não vemos eram 
aquelas que resultavam exatamente desses tratamentos, como o pneumotórax, colocavam-se 
bolas sintéticas dentro da pleura para o pulmão repousar mais, o corte das costelas… os pri-
mórdios do tratamento efetivo da tuberculose. Atualmente, se a terapêutica for feita precoce-
mente, a tuberculose desaparece completamente e não fica nenhuma cicatriz.

Fazendo um paralelo com a pandemia de covid19, recordo que o regresso de muita gente de 
África no pós 25 de abril coincidiu com um acentuar da curva de casos. Importámos também a 
tuberculose nesse período?
JRF – Sim, mas não só… nessa altura, chegaram cerca de meio milhão de pessoas a um país pe-
queno e pobre, muitos dos quais apenas com a camisa vestida porque não tinham mais nada 
porque as coisas não foram tratadas, tanto quanto sabemos, com antecedência nem prudên-
cia… E muitas com situações de saúde que já não seriam muito boas… mas ao mesmo tempo 
extingue-se o IANT. Repare na gravidade disto: uma atitude que, na altura, se tinha sempre, fos-
se alguém que entrasse na faculdade ou num emprego era realizar ali uma revisão e obter um 
certificado antituberculoso e, erradamente, perdeu-se esse espírito de rastreio, que coincidiu 
com a degradação social no realojamento de todas essas pessoas e, claro, houve ali uma subi-
da. Nos anos 70, estávamos bem posicionados na Europa em termos de incidência e de preva-
lência de tuberculose e, logo a seguir ao 25 de abril, passámos para a base em termos de risco. 
Como agora aconteceu com a covid19, houve erros graves de estratégia.

Terá havido alguma base científica na origem da decisão de se extinguirem os antigos BCG?
JRF – Sim, houve uma base científica… não estou é inteiramente convencido é que tenha inteira 
razão. A base científica é a seguinte: num país onde se vai controlando a tuberculose, onde se 
sabe onde está, com recurso a georeferenciação, beneficiamos de não dar a vacina, porque as-
sim sabemos quando é que a pessoa teve um contacto com a BCG. Se fizermos um teste e der 
positivo sabemos que contactou com alguém e vamos investigar, do ponto de vista da saúde 
pública, quem foi o contacto… se tiver vacinado toda a gente, toda a gente fica positiva e é essa 
a grande razão para se ter eliminado a vacina da tuberculose… agora, sinceramente, não sei se 
é boa ideia eliminá-la. E essa “educação do pulmão” relativamente às defesas talvez permitisse 
que agora a resposta à covid fosse menos desastrosa. Há uma hipótese sólida e estudos em 
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curso que apontam que as pessoas que foram vacinadas com BCG reagem de uma forma mais 
contida à covid-19.

Por que motivo a Associação Nacional de Tuberculose acrescentou as doenças respiratórias?
JRF – Nos anos 90, dedicávamo-nos muito a fazer cursos médicos para os internos de pneumo-
logia dos hospitais sobre a tuberculose, partindo do princípio de que a formação neste setor 
nem sempre era completa. Entretanto, foi sendo menos premente essa atualização sobre tuber-
culose e chegámos à conclusão que os hospitais chegavam e que não valia a pena recorrer-se 
a uma associação para esse fim. E as coisas foram mudando… daí a nossa dedicação às esco-
las, menos oferta de educação ao nível dos profissionais de saúde e mais dos leigos e da popu-
lação em geral. Agora muito limitados pela covid, mas é para isso que estamos atualmente vo-
cacionados.

Com tantas mudanças… só nos lembramos da tuberculose uma vez por ano?
JRF – É um pouco assim… e isto tem os seus custos… não estamos mal em relação à tubercu-
lose, mas também não podemos dizer que estamos bem. Ainda estamos a ombrear com os paí-
ses de maior risco e, se trabalhássemos bem na eliminação da pobreza e cuidássemos bem 
dos grupos marginalizados, como as pessoas que trabalham em minas, as populações prisio-
nais ou as pessoas com CAD, se calhar progredíamos mais… Mas devia haver mais alerta da po-
pulação, sem a assustar. Daí a imagem que temos associada à nossa ANTDR desde 2017: Res-
pirar, ponto. Porque tudo se resume a respirar bem. E se queremos respirar bem por que have-
mos de fumar? Por que havemos de usar coisas que são imunossupressoras, que estão a reti-
rar-nos defesas? Por que havemos de ser sedentários e não fazer o exerciciozinho regular? Por 
que não havemos de ter cuidado com os hábitos sociais, que espero que fiquem e não sejam 
esquecidos? Beijos e abraços são manifestações de afeto e fazem-nos uma falta extraordiná-
ria, mas devíamos, até aí, ser um pouco cuidadosos porque existe esse risco de contágio respi-
ratório por detrás…

Não estando o país numa situação propriamente má em relação à tuberculose, urge questionar 
se diagnosticamos populações como os sem-abrigo ou os dependentes de drogas mais fragili-
zados?
JRF – Para nós, é uma preocupação… temos muito gosto, desde há alguns anos, em participar 
na campanha de vacinação contra a gripe junto dos sem-abrigo. Sabemos que a comunicação 
nem sempre é fácil, mas, por vezes, conseguimos e trocamos ideias interessantes, aprendendo 
até mais do que ensinando. Partilhará certamente comigo da ideia que temos de ser muito hu-
mildes quando lidamos com pessoas fustigadas pela vida. E aprendemos a conquistar a sua 
confiança, mas isso não chega. Normalmente, “encostamo-nos” às ARS, à DGS ou a alguém que 
dê um pouco mais de consistência às ações, mas vamos sempre à luta nessas circunstâncias.

A terapêutica não é de fácil de adesão face à quantidade de comprimidos que a toma diária im-
plica, mais ainda quando falamos em sem-abrigo ou toxicodependentes… Que estratégias de-
verão ser adotadas?
JRF – A estratégia está montada há muitos anos e até foi promovida pela OMS: toma observada 
direta (TOD). Chamá-los, trazê-los ou pagar-lhes a deslocação para virem ao CDP tomar, com a 
enfermeira presente, a medicação que, in extremis, pode ser até três vezes por semana, mas de 
preferência diária. Mas diria que, antes de convencer a tomar essas pílulas todas, tem de haver 
a tal empatia e sacrifício, transmitir a validade da vida que essa pessoa tem… grande parte des-
sas pessoas não dará grande valor à vida porque, se calhar, também ninguém as motivou para 
a reação. É muito importante esse trabalho de reinserção para que, depois, a terapêutica tenha 
sucesso. Todos receamos resistências aos medicamentos nessas pessoas que um dia tomam 
e noutros não. E as resistências ainda hoje são difíceis, implicando mesmo internamentos, 
como há pessoas que são resistentes até à morte, que muitas vezes se originam numa terapêu-
tica feita de forma descuidada. Agora, a toma observada dirigida é feita nos CDT e o que nos 
preocupa e magoa é que estes estão em extinção e a clínica geral não tem condições para fazer 
toma observada direta…

Perante tudo isto, acredita que será possível erradicarmos a tuberculose da nossa sociedade?
JRF – Temos de acreditar! É essa a mensagem da OMS. Não é ainda em Portugal, mas vamos 
atrás. Se a sociedade reagir suficientemente, acho que podemos acabar com a tuberculose ou 
reduzi-la a uma doença rara. A tuberculose está entre nós, pelo menos, desde os egípcios e não 
me parece que vá desaparecer tão brevemente. Esta é uma perspetiva realista, mas que não 
nos deve afastar da ideia de que temos que atuar globalmente. 
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