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Resumo 
 

Objectivos: Este estudo pretende caracterizar os casos de Tuberculose notificados em Portugal 

Continental, em função das suas características sociodemográficas e clínicas, aferir a sua evolução 

através da comparação dos biénios 2000/2001 e 2008/2009 e a possibilidade de existência de 

diferenças entre os casos de Tuberculose na população imigrante e não imigrante. 

 

Métodos: Foi desenvolvido um estudo descritivo de casos notificados nos biénios 2000/2001 (n= 

9182) e 2008/2009 (n= 6087). A fonte de dados foi o Sistema De Vigilância Intrínseco ao Programa 

Nacional de Luta contra a Tuberculose (SVIG-TB). Para calcular as incidências foram utilizados os 

dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras referentes à população não imigrante e imigrante residente em Portugal. Foi utilizado o 

teste do Qui-quadrado e o teste exacto de Fisher para analisar possíveis relações entre variáveis 

qualitativas. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparação da distribuição entre variáveis 

quantitativas nos dois grupos. A odds ratio foi determinada para aferir a força de associação entre as 

variáveis e a condição de imigrante. 

 

Resultados: No biénio 2000/2001, 10,2% dos casos notificados eram de imigrantes e no biénio 

2008/2009 aumentou para 13,3%. Relativamente às características sociodemográficas dos pacientes, 

observaram-se diferenças estatisticamente significativas apenas na idade. Nas características clínicas 

observaram-se diferenças significativas em algumas patologias associadas, nomeadamente na infecção 

VIH (p <0,001: OR=1,696).Quanto aos factores de risco, observaram-se diferenças no consumo do 

tabaco (p <0,001: OR= 0,499) e drogas (p <0,001; OR= 0,582). Relativamente à situação final de 

tratamento existem diferenças significativas nas categorias em tratamento (p <0,001;OR=0,661), 

tratamento completo (p <0,001;OR =1,293) e morte (p <0,001; OR=1,806). 

 

Conclusões: O número de casos de Tuberculose em Portugal, bem como a taxa de incidência, 

diminuíram do biénio 2000/2001 para o biénio 2008/2009 em ambos os grupos. Os imigrantes são 

mais jovens, têm maior risco de infecção VIH e menor risco de patologias crónicas.  

 

Palavra-Chave: Saúde e migrações, epidemiologia da tuberculose, Tuberculose e imigração.  



V 
 

Abstract 

Objective: This study aims to describe the TB cases reported in Portugal, according to their 

sociodemographic and clinical characteristics and to investigate possible differences between en the 

cases according to nationality. 

 

Methods: We performed a descriptive study of cases diagnosed in the biennia 2000/2001 (n = 9182) 

and 2008/2009 (n = 6087). The data source was the SVIG-TB. Incidences were calculated with 

populations released by the National Institute of Statistics and the Office for Foreigners and Borders. 

We used the chi-square and Fisher's exact test to analyze possible relationships between qualitative 

variables. The Mann-Whitney test was used to compare the distribution of quantitative variables 

between groups. The odds ratio was determined to assess the strength of association between variables 

and immigration status. 

  

Results: In the 2000/2001 biennium, 10, 2% of reported cases were foreigners and increased to 13, 

3% in the 2008/2009 biennium. Sociodemographic characteristics showed significant differences only 

in age (foreigners younger than Native-born). Clinical differences were observed in some 

malignancies, particularly in HIV infection (p <0,001, OR = 1,696). Regarding risk factors, 

differences were observed in tobacco (p <0,001, OR= 0,499), drugs (P <0,001, OR= 0,582). For the 

final position of treatment there are significant differences in the categories in treatment (P <0,001; 

OR= 0,661), complete treatment (P <0,001, OR =1,293) and death (P <0,001, OR= 1,806) 

 

Conclusions: The number of TB cases in Portugal, as well as the incidence rate, decreases between 

the 2000/2001 biennium to 2008/2009 biennium in both groups. Immigrants are younger, have higher 

risk of HIV infection and lower risk of chronic disease. 

 

 

Keyword: Health and migration, Epidemiology of tuberculosis, Tuberculosis and immigration 
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1. Introdução, Relevância e Pertinência do Estudo 

A Tuberculose (TB) é uma das doenças mais antigas da humanidade Os primeiros relatos sobre esta 

doença datam do ano 8 000 AC. Assombrou civilizações e obteve várias designações (Herzog, 1998).  

Hipócrates acreditava que a TB era uma doença hereditária. Apesar da crença de que a TB era 

contagiosa datar de tempos muito antigos, só em 1865 é que o médico francês Jean-Antoine Villemin 

conseguiu provar que era uma infecção e que podia ser transmitida (Cartwright e Biddiss, 2003). A 24 

de Março de 1882 Robert Koch apresentou ao Mundo aquele que viria a ser o grande marco da história 

da Tuberculose a evidência irrefutável que a causa fundamental da Tuberculose era um microrganismo 

específico, por ele denominado de Micobacterium tuberculosis (Herzog, 1998). 

A representação social da Tuberculose também sofreu alterações. No início do século XIX era uma 

doença associada às classes mais altas da sociedade e serviu de fonte de inspiração para obras literárias 

e óperas (exemplo: “La Traviata” de Giuseppe Verdi). No final do mesmo século, passa a ser 

associada a pobres condições de vida e de higiene originando a discriminação e a consequente 

marginalização das pessoas que padeciam desta doença (Palomino et al.,2007). 

 Os avanços obtidos nas áreas da medicina, microbiologia e farmácia, levaram muitos a acreditar que a 

sua erradicação seria possível tal como foi com a varíola. Contudo, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 1993, reconheceu que a Tuberculose é uma emergência global e representa um problema 

de Saúde Pública. 

 

A OMS (2010) estimou que no ano de 2009, em todo o mundo, a incidência de casos de Tuberculose 

foi de 9,4 milhões, com uma prevalência de 14 milhões de casos. Foi responsável por cerca de 1,6 

milhões de mortes.  

Globalmente a taxa de incidência e a prevalência da TB têm diminuído e a mortalidade por 

tuberculose, entre 1990 e 2009, sofreu reduções na ordem dos 35%. Estes resultados auguram boas 

expectativas para se conseguir atingir os objectivos preconizados pelo Millennium Development Goals 

e pela STOP TB Partnership, de reduzir para 50% a prevalência e a mortalidade por TB em 2015 

comparativamente aos valores obtidos em 1990 e eliminação da TB como problema de saúde pública 

em 2050 (OMS, 2010a). 

 

O combate à TB enfrentou e continua a enfrentar barreiras e desafios. A parceria entre Millennium 

Development Goals e a STOP TB Partnership, para conseguir atingir os objectivos definidos para 

2015, definiu a co-infecção TB/VIH, as estirpes multirresistentes e extensivamente resistentes aos 

antibacilares e as populações mais pobres e vulneráveis, como áreas prioritárias na luta contra a 

Tuberculose (OMS, 2009). 
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Um número significativo de casos de TB em países de baixa incidência tem sido reportado em 

imigrantes (Rieder et al.,1994). De acordo com a OMS (2005), esta população faz parte dos grupos de 

risco que requerem uma consideração especial, por serem mais vulneráveis à TB. Geralmente, são 

diagnosticadas nesta população, necessidades especiais de saúde e a existência e vários obstáculos no 

acesso aos cuidados de saúde.  

Carballo (2009) refere que nos dias de hoje, com as melhorias verificadas no estado de saúde e no 

bem-estar das pessoas nos países mais ricos e desenvolvidos, são as pessoas que provêem de países 

mais pobres que estão mais sujeitas a terem histórias pessoais de pobreza em termos de nutrição e de 

acesso aos cuidados de saúde. No entanto, segundo o autor, a saúde das pessoas que migram não é 

apenas influenciada pela sua história de saúde na fase pré-migração (no país de origem), mas também 

pelas condições socioeconómicas, de habitação e de trabalho em que vivem no país de acolhimento, 

prevendo a possibilidade de, em alguns casos, a primeira exposição à TB ocorrer no país de 

acolhimento. 

 

Independentemente do ambiente em que ocorre o primeiro contacto, o impacto das migrações na 

epidemiologia local da TB em países de baixa incidência é evidente, variando a sua intensidade de 

país para país. Em alguns países, após uma tendência de decréscimo de incidência de TB nos últimos 

50 anos, deparam-se agora com um abrandamento ou inversão desta tendência (Rieder, 1994). Na 

União Europeia (UE), em 2009, 23,6% dos casos reportados de TB eram de pessoas de origem 

imigrante, sendo que esta varia entre os 30% e os 89% em 18 países (ECDC, 2009). 

 

Em Portugal estima-se que a proporção de casos de TB em imigrantes esteja na ordem dos 16%, sendo 

que, a proporção relativamente aos não imigrantes tem vindo a aumentar. Contudo, é das mais baixas 

da UE. A taxa de incidência estimada para este grupo, em 2010, foi de 87/100 mil, 3 vezes superior à 

estimada na população não imigrante (DGS, 2011). 

 

O facto de em Portugal existir muito pouca informação sobre esta temática, associada à recomendação 

da STOP TB Partnership, de direccionar as atenções às necessidades das populações mais pobres e 

vulneráveis à TB, servem de fundamento para a escolha do tema abordado no presente trabalho 

académico. 

 

No primeiro capítulo é efectuado um enquadramento teórico, que pretende contextualizar a 

problemática da saúde e as migrações. São Realçadas as implicações das migrações na saúde da 

população migrante e na epidemiologia local dos países de acolhimento. A problemática da 

Tuberculose é contextualizada a nível histórico e epidemiológico. É também apresentado o quadro 

conceptual da problemática “Tuberculose e imigração”, abordando o possível impacto que a 

população migrante tem na epidemiologia local da Tuberculose em países de baixa incidência e são 
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apresentados os principais factores determinantes de Tuberculose nesta população descritos na 

literatura nacional e internacional. Por último é apresentado a contextualização desta temática a nível 

nacional. 

No segundo capítulo são enunciadas as perguntas de investigação, a finalidade, os objectivos gerais e 

específicos do estudo. 

No terceiro capítulo são enunciadas as estratégias metodológicas delineadas para melhor responder às 

perguntas de investigação e para atingir os objectivos a que o presente trabalho se propõe.  

O capítulo dos resultados procura caracterizar social, demográfica e clinicamente todos os casos de 

Tuberculose notificados no período em análise, focalizando-se nos casos de Tuberculose na população 

imigrante. Por último, é apresentada uma análise comparativa entre as características dos casos de 

Tuberculose na população imigrante e a população não imigrante.  

Os resultados obtidos são contextualizados á luz de trabalhos anteriores no capítulo da Discussão. No 

último capitulo, são apresentadas as conclusões em relação à teoria e á prática e são expostas 

recomendações para investigações futuras. 
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2. Enquadramento Teórico 

 

2.1 Saúde e Migrações  
A história revela-nos que o fenómeno dos movimentos migratórios acompanha a própria evolução da 

humanidade. Está associado a uma variedade de momentos e circunstâncias que remontam às origens 

do homem moderno. 

Os descobrimentos portugueses que tiveram início no séc. XV são considerados um marco que deu 

início aos primeiros fluxos migratórios no continente europeu e perduraram até à Segunda Guerra 

Mundial. Durante esse período a Europa foi um continente de emigrantes que na Era dos 

Descobrimentos saíram do seu continente com um objectivo pioneiro de descobrir, conquistar e 

colonizar países dos continentes Africano, Sul-americano e Asiático (Ortega et al., 2007). 

Outra grande vaga de emigração europeia ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial, tendo na sua 

origem razões económicas políticas e sócias, em direcção aos países do Novo Mundos (essencialmente 

Estados Unidos, Canadá e Austrália). Com o final da Segunda Guerra Mundial, os países de Europa 

ocidental começaram um processo de consolidação político e económico que provocou alterações no 

fluxo migratório. A Europa deixou de ser um continente de emigrantes e passou a ser um destino de 

imigração de pessoas provenientes essencialmente das antigas colónias da África, América e Ásia 

(Ortega et al., 2007). 

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), nos últimos 5 anos o número 

de migrantes aumentou em 14 milhões de pessoas. Estima-se que existem cerca de 214 milhões de 

pessoas que vivem fora do seu país de origem, cerca de 3,1% da população mundial. Especialistas 

estimam que todos os anos, mais de cinco milhões de pessoas atravessam fronteiras internacionais 

para migrarem para um país desenvolvido o que os faz prever que, se esta tendência se mantiver, em 

2050 o número de migrantes internacionais chegue aos 405 milhões de pessoas (OIM, 2010a).  

 

A opção de deixar o país de origem, seja por tempo determinado ou indeterminado, acarreta consigo 

experiências traumáticas e dolorosas. Quem o faz, passa por uma ruptura com o quotidiano conhecido, 

em detrimento de um novo espaço geográfico, social e cultural (Rocha-Trindade et al., 1995).  

As razões que motivam a migração são diversas. Podem ser económicas, motivadas pela insegurança 

de emprego, escassez de recursos, pobreza e poucas perspectivas de um futuro melhor, mas também 

podem estar na origem das migrações individuais questões políticas, religiosas, militares ou quaisquer 

outros problemas de violação dos direitos humanos fundamentais. Situações de total privação de 

recursos que assegurem a sobrevivência de pessoas e populações, como são exemplos as catástrofes 

naturais e as guerras provocam, igualmente, movimentos em massa de populações que se refugiam em 

outros país (OIM, 2010b).  
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Se algumas pessoas procuram migrar de forma regular, existe ainda um número considerável de 

pessoas que migram de forma ilegal e que são, muitas das vezes, vítimas de tráfico de pessoas 

humanas e mesmo de escravatura (OIM, 2010b). 

Os migrantes deslocam-se com os seus perfis epidemiológicos, níveis de exposição a agentes 

infecciosos, factores de risco genéticos e estilos de vida, com a sua cultura baseada em crenças de 

saúde, e com sua susceptibilidade a determinadas condições. Além disso, acarretam a vulnerabilidade 

presente nas suas comunidades de origem (OMS, 2004). Os riscos de saúde que os imigrantes trazem 

consigo e as implicações de saúde pública são uma dimensão importante de saúde. 

Investigações revelam que as pessoas que migram são expostas a várias experiências que influenciam 

a sua saúde durante todas as fases do processo migratório. O ambiente físico e socioeconómico no país 

de origem determinam as pré-condições em que é realizada a migração. A jornada migratória 

(condições da viagem) pode afectar negativamente a saúde, especialmente quando esta é realizada de 

forma clandestina. No país de acolhimento muitos migrantes vivem em condições socialmente mais 

desfavorecidas, com fracas condições de habitação e estão expostos a situações de estigmatização e 

xenofobia. Estes factores interagem com iniquidades sociais e provocam a exclusão social, que é um 

factor determinante de saúde (Davies; Basten; Frantini, 2010).  

 

Tabela 1 - O Impacto dos diferentes ambientes de saúde e as fases do processo de migratório 

Fases do Processo 

migratório 

Exemplos Consequencias no país de destino 

Condições médicas 

existentes no país de 

origem 

 

Prevalência endémica de doenças; 
Nível de desenvolvimento; 

Acesso aos cuidados de saúde; 
cuidados de saúde disponíveis 

 

As populações migrantes exibem os indicadores de 
saúde do país de origem 

 
 

Impacto na saúde 

Durante a migração 

(viagem) 

 

Traumas (físicos e psicológicos), 
Privações, violência, exposição e 

lesões 

 

Algumas populações apresentam elevada prevalência 
de lesões causadas por torturas, abusos, etc. 

Aumento do número de refugiados, pedidos de asilo, 
tráfico humano e imigração clandestina. 

Impacto na saúde após 

chegada ao país de 

acolhimento 

Pobreza, barreiras linguísticas, 
riscos ocupacionais 

 

O acesso aos cuidados de saúde é limitado pelo 
estado legal, pela pobreza, língua e cultura 

As condições de trabalho podem estar relacionadas 
com o aumento de exposição a riscos de saúde 

Consequências a nível 

da saúde nas viagens de 

regresso 

 

 

Melhoramento ou declino do 
sistema de saúde; Os filhos de 
migrantes não são expostos aos 

riscos presentes no país de origem 

As populações que retornam ao país de origem 
podem aumentar o risco de desenvolver doenças 

 Adaptado de Gushulak e MacPherson, 2006 
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A migração, por si só, é considerada um determinante fundamental de saúde (Davies; Basten; Frantini, 

2010). O contexto em que ocorre a migração, associado a factores individuais como o género, língua, 

estado de imigração e cultura têm um impacto significativo na saúde e nas suas vulnerabilidades, bem 

como no acesso aos cuidados e saúde (OIM, 2010b). 

De entre os diferentes determinantes sociais de saúde, que podem influenciar o estado de saúde dos 

migrantes, alguns se situam ao nível individual e são questões sobre as quais se pode exercer alguma 

influência directa. Incluem a literacia de saúde, higiene pessoal, consciência dos direitos, a linguagem, 

factores culturais, status legal, condição psicológica, capacidade de superação e perfil de saúde antes 

da partida. O analfabetismo e / ou a incapacidade de ler e falar o idioma local, por exemplo, dificultam 

a integração e têm um impacto sobre a comunicação com os profissionais de saúde. 

 Já os determinantes ambientais incluem factores contextuais que afectam directamente a 

vulnerabilidade em termos de saúde e devem ser abordados através da comunidade ou de acções 

sistémicas. Estão em grande parte relacionados com as condições de vida e de trabalho, acessibilidade 

e afabilidade dos serviços e as atitudes das comunidades de acolhimento para com os migrantes. Os 

determinantes de saúde ao nível estrutural de maior importância na saúde dos migrantes incluem a 

pobreza, o ambiente político circundante (incluindo os aspectos de saúde), bem como a 

disponibilidade de informações estratégicas para orientar o desenvolvimento de políticas, definição de 

prioridades e de programação (OIM, 2010b). 

 

Os indicadores de saúde sugerem que os imigrantes residentes na Europa têm maior risco de 

desenvolver maior número de doenças comparativamente aos não imigrantes do mesmo país (Carballo 

e Nerukar, 2001). Este facto está relacionado com os factores determinantes de saúde desta população, 

anteriormente mencionados, e com o facto de população imigrante estar normalmente sujeita aos 

mesmos riscos que a população não imigrante do mesmo país, mais pobre e desfavorecida (Davies; 

Basten; Frantini, 2010). Contudo, a população imigrante não é uma população homogénea e o seu de 

saúde é determinado por factores associados às diferentes fases do processo migratório (Peiro et 

al.,2010). 

 

O efeito da migração na saúde não é consensual. Alguns estudos referem ao fenómeno “migrante 

saudável”, que aponta para o facto de alguns migrantes serem mais saudáveis do que as populações 

autóctones. Goméz e Olivia, (2009), observaram que os imigrantes tinham hábitos de vida mais 

saudáveis que os nacionais, apresentavam maior percentagem de não bebedores de álcool, menor 

percentagem de fumadores e de ex-fumadores e menor proporção que declarou consumir drogas. 

McDonald e Kennedy (2004) encontraram evidências de que os migrantes recém-chegados ao Canada, 

homens e mulheres, tinham menos doenças crónicas diagnosticadas do que os nativos canadianos. No 

entanto, com o passar dos anos estes tenderiam a adoptar novos hábitos muito semelhantes aos da 
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população não imigrante e a abandonar o estilo de vida que tinham nos seus países de origem 

(Gushulak e MacPherson, 2006; Olivia e Pérz, 2009; Gómez e Olivia, 2009).  

Segundo McDonald e Kennedy, (2004), este fenómeno poderá estar relacionado com o facto de as 

pessoas que escolhem migrar serem as potencialmente mais saudáveis. No caso de países como o 

Canada e Estados Unidos da América, são requeridos exames que provem o estado da saúde, para se 

poder residir legalmente no país. Em muitos casos essa autorização é recusada se os candidatos não 

preencherem os requisitos de saúde exigíveis. Desta forma, é feita uma selecção dos candidatos a 

migrantes de acordo com o seu estado de saúde. Outra justificação apontada para este fenómeno 

poderá estar relacionada com a subutilização dos serviços de saúde, por parte dos imigrantes, que 

diagnosticam problemas.  

 

Estudos epidemiológicos revelam que a epidemiologia global tem variações ao nível regional, e que as 

migrações têm um impacto na epidemiologia local. O movimento de pessoas não só à interacção entre 

pessoas de origens e culturas diferentes mas também à interacção de microrganismos que, por sua vez, 

poderão potenciar o aumento ou a introdução de doenças controladas ou já erradicadas na região de 

destino (Gushulak e Douglas, 2006).  

A Tuberculose, Hepatite A e B, VIH/SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis são exemplos 

de doenças em que as migrações são apontadas como tendo um impacto na epidemiologia local, 

realçando que, em alguns países da Europa, essas doenças são notificadas com grande frequência na 

população imigrante (Carballo e Nerukar, 2001; Koehn, 2006; Manzardo et al., 2008). 

Monge-Maillo et al., (2009), num estudo sobre doenças infecciosas importadas por população 

migrante da África subsariana e da América Latina, a viver (legal e/ou ilegalmente) em Espanha, 

identificaram como doenças tropicais mais frequentes a filariose ou elefantíase, a Malária e a doença 

das Chagas. As doenças infecciosas transmissíveis com maior frequência, identificadas neste grupo 

populacional foram a Tuberculose latente, seguida das Hepatites crónicas e da infecção por VIH. As 

doenças infecciosas mais comuns foram as infecções bacterianas gastrointestinais e as infecções da 

pele. 

Em Portugal, Távora-Tavira et al., (2007), desenvolveram um estudo sobre infecções sexualmente 

transmitidas (IST), em migrantes africanos recém-chegados a Portugal, na altura da primeira consulta. 

Os autores verificaram que a prevalência de gonorreia foi de 1,8%, 4,1% para sífilis, 7,3% para a 

infecção pelo vírus da Hepatite B e 7,3% para a infecção pelo VIH. 

 

Para evitar e controlar a transmissão de doenças infecciosas, alguns países como os Estados Unidos, 

Canadá e Austrália exigem que todos os candidatos a residência permanente se submetam a testes de 

saúde, nomeadamente de doenças infecciosas e que prestem prova de vacinações antes de lhes serem 

concedidos o requerido estatuto no país (Gushulak e Williams, 2004).  
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O acesso aos cuidados de saúde pode ser compreendido como um conceito multidimensional. A 

primeira dimensão inclui os direitos aos cuidados de saúde consagrados na lei, incluindo não apenas os 

direitos de uso dos serviços, mas também a capacidade financeira para aceder aos mesmos. A segunda 

está relacionada com a questão da capacidade que o migrante tem de usufruir deles (Fonseca et 

al.,2007).O acesso pode ser dificultado por diversas barreiras, económicas, organizativas, culturais e 

linguísticas (Dias et al., 2004). Dias et al., (2008) num estudo sobre os determinantes da utilização dos 

cuidados de saúde por imigrantes em Portugal verificaram que entre os participantes, 3,6% afirmaram 

não saber para onde ir se enfrentarem um problema de saúde. Aproximadamente 20% dos 

entrevistados disseram que nunca tinha usado o Serviço Nacional de Saúde, mais homens do que 

mulheres. Entre os utentes do Serviço Nacional de Saúde, 35,6% frequentavam Centros de Saúde, 

12% Serviços hospitalares usados, e 54,4% usavam ambas. O mesmo estudo identificou a idade, 

tempo de estadia, estatuto jurídico e a situação económica como estando positivamente associados ao 

uso dos serviços de saúde. 

Alguns estudos apontam para diferenças no acesso e na utilização dos cuidados de saúde entre os 

imigrantes e os nacionais. Em Espanha, Oliva e Pérez, (2009), verificaram que a taxa de utilização dos 

cuidados de saúde é menor nos imigrantes do que nos nacionais. Moreno e Pascual, (2009), num 

estudo sobre o padrão de utilização dos serviços de saúde, verificaram que os imigrantes recorriam 

mais ao médico de família e aos serviços de urgência enquanto os nacionais frequentavam mais 

consultas de especialidade. 

 

Os imigrantes evidenciam estar muitas vezes, expostos a situações de racismo, xenofobia e 

descriminação, o que, associado ao facto de estarem afastados dos seus familiares e da sua cultura 

pode gerar grandes implicações na sua saúde mental. De acordo com alguns estudos, os imigrantes 

têm maior risco de desenvolver problemas de ansiedade, depressão e suicídio (Carballo e Nerukar, 

2001; Olívia e Pérez, 2009; Gómes e Olivia, 2009). No Reino Unido a taxa de suicídio entre as 

mulheres de origem indiana foi, no período estudado, duas vezes maior do que a média nacional e 

60% mais elevada na faixa etária dos 25 aos 34 anos (Carballo e Nerukar, 2001). 

 

A saúde reprodutiva é uma área que merece igual atenção por parte das autoridades de Saúde Pública. 

Em alguns países da Europa os recém-nascidos filhos de imigrantes, apresentam baixo peso 

relativamente aos demais recém-nascidos e a taxa de mortalidade pré-natal e infantil é superior 

(Carballo e Nerukar, 2001). Contudo, a imigração tem contribuído para o aumento da taxa de 

fecundidade em países onde esta é baixa. 

 

O estatuto de legalidade ou não que se vive no país de acolhimento e as condições de trabalho são 

especialmente relevantes em termos da relação entre saúde e migrações. Um estudo sobre os efeitos do 

trabalho temporário demonstrou um aumento do risco de morbilidade psicológica e lesões 
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ocupacionais nos trabalhadores temporários (Virtanen et al., 2005, citado em Sousa et al., 2010). 

Algumas formas de trabalho temporário foram associadas a uma variedade de indicadores de saúde 

negativos (Borrell et al., citado em Sousa et al., 2010). Sousa et al., (2010) verificaram que o estado 

de saúde dos trabalhadores estava mais associado às condições de trabalho do que à condição de estar 

a viver legal ou ilegalmente no país.  

Contudo, é importante salientar, que aqueles que residem ilegalmente num país estão mais propensos a 

ser abusados por contrabandistas, marginalizados dos serviços, traficados e explorados (OMS, 2004). 

 

O objectivo principal da saúde pública é evitar disparidades no estado de saúde e acesso aos serviços 

de saúde entre os migrantes e a população nacional. O segundo é garantir os direitos dos migrantes à 

saúde. Isto implica reduzir a discriminação e estigmatização, e remoção de impedimentos ao acesso 

dos migrantes às intervenções preventivas e curativas, que são os direitos básicos de saúde. O terceiro 

princípio, associado às migrações resultantes de catástrofe ou conflito (refugiados), é participar em 

intervenções de salvamento local, de modo a reduzir o excesso de mortalidade e morbidade. O quarto 

princípio é o de minimizar o impacto negativo do processo de migração sobre os resultados da saúde 

dos migrantes (OMS, 2004). 

Segundo a OIM (2010b), a questão da saúde dos migrantes é essencial para o desenvolvimento 

socioeconómico e ganhará importância sem precedentes nos próximos anos. Por esta razão esta 

temática deve ser aprofundada com o objectivo de suportar os decisores políticos na implementação de 

medidas políticas, programas de prevenção e promoção de saúde específicos para as populações 

migrantes mais vulneráveis. 
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2.2  História da Tuberculose 

A TB é por muitos, descrita, como a mais antiga das doenças codificadas. Tal afirmação advém da 

evidência encontrada da presença de TB na análise de fosseis do período Neolítico, cerca de 800 AC. 

No achado arqueológico de um sacerdote que morreu por volta de 100 AC encontrou-se uma corcunda 

típica de TB espinal avançada. No Egipto foi encontrada evidência de TB em múmias que existiam 

desde cerca 2400 AC. A única descoberta bacteriológica de bacilos álcool-ácido resistentes foi 

realizada em 1973 na análise da múmia de uma criança Inca, no Peru, que viveu por volta de 700 AC 

(Pina, 2000).   

 

Por volta de 460 AC Hipócrates identificou a tísica, também conhecida como consumpção, como 

sendo a doença mais comum desse período. Descrevia-a como uma doença que ocorria entre os 18 e 

os 35 anos de idade e na maioria das vezes fatal. Chegou mesmo a alertar os seus colegas para não 

visitarem doentes com um estádio avançado de consumpção para não sofrerem danos nas suas 

reputações. Hipócrates acreditava que a tísica era uma doença hereditária, chegando a afirmar que “ 

todo o tísico nasce de um tísico”. Opinião contraria, tinham Aristóteles e Clarissimus Galen, que 

acreditavam que a tísica era uma doença infecciosa (Herzog, 1998). 

 

No Renascimentos, por meados do século XVI, um italiano de Verona, Girolamo Fracastoro foi o 

primeiro a estabelecer a noção de contágio, definiu padrões de transmissão, e sugeriu que a tísica era 

uma doença transmitida por um germe que podia sobreviver nas roupas de pessoas com consumpção 

durante 2 anos (Palomino et al., 2007). 

 

No século XVII, os conhecimentos sobre a TB registaram alguns avanços. Franciscus Sylvius de la 

Böe identificou pela primeira vez a presença do tubérculo como uma característica constante das 

lesões nos pulmões e outros órgãos de doentes com consumpção. Dez anos mais tarde, Richard 

Morton não só confirmou a presença de tubérculos nas lesões causadas pela tuberculose, como 

também manifestou a crença de que a doença tinha três estágios, começando com a inflamação, onde 

ocorria a formação do tubérculo que progredia para a ulceração e desta para a tísica. Ambos partiam 

do pressuposto de que a doença era hereditária (Pina, 2000). 

No livro A New theory of Consumption of the lungs (1720), Benjamin Marten, um médico inglês, 

descreveu pela primeira vez a suspeição de que a Tuberculose poderia ser causada por pequenos seres 

vivos que quando entravam no corpo humano podiam produzir lesões e sintomas de tísica (Herzog, 

1998; Pina, 2000; Palominio et al., 2007). 

 



 

 

Tuberculose nos Imigrantes | Enquadramento Teórico 12 

 

No início do século XIX os principais pontos de discussão sobre a Tuberculose centravam-se na 

possibilidade de esta ser uma doença infecciosa e na natureza unitária da tuberculose. Joahann Lukas 

Schönlein utilizou pela primeira vez o termo “tuberculose” para descreveu a presença de tubérculos na 

doença, no entanto, considerou escrófula, tubérculos e tísica como entidades separadas. Esta convicção 

era partilhada por Giovanni Battista Morgagno em Pádua e por Rudolf Virchow em Berlim. 

Contrariando esta teoria, o parisiense René Théophile Hyacinthe Laënnec, inventor do estetoscópio, e 

o vianense Karl von Rokitansky defenderam a natureza unitária de ambas as condições (escrófula, 

tubérculos e tísica) (Herzog, 1998).   

O primeiro grande passo para o maior marco da história da TB foi dado em 1865, por Jean-Antoine 

Villemin. Este demonstrou que a consumpção podia passar dos humanos para o gado e do gado para 

os coelhos. Postulou pela primeira vez que a doença era causada por um microrganismo específico que 

estava presente no ar (Herzog, 1998; Pina, 2000; Palominio et al., 2007). 

 

Dezassete anos após a descoberta de Villemin, no dia 24 de Março, em Berlim, Robert Koch (1843 – 

1910) apresentou o maior avanço da bacteriologia. Koch fez uma apresentação intitulada Die Ätiologie 

der TuberKulose, aonde onde identificou pela primeira vez a bactéria referida por Villemin, 

Mycobacterium tuberculosis, baptizada de bacilo de Koch. Para conseguir fazer a identificação Koch 

desenvolveu uma técnica de coloração para o Bacilo de Koch (BK), desenvolveu um meio de cultura 

que propiciava o crescimento de microrganismo. Esta importante descoberta valeu a Koch o prémio 

Nobel de Medicina (Herzog, 1998). 

 

A descoberta do RX por Konrad Roentgen, em 1895, permitiu um grande avanço para a compreensão 

da tuberculose, esta descoberta permitiu observar as lesões provocadas pela Tuberculose e tornou-se 

num importante instrumento de diagnóstico precoce da doença. Tal como Koch, Roentgen também foi 

galardoado com o premio Nobel devido à sua descoberta, neste caso da Física (Pina, 2000). 

 

O tratamento da Tuberculose foi evoluindo à medida que o conhecimento da doença foi aumentado. A 

criação dos sanatórios foi a primeira medida implementada para fazer curar e controlar a doença. 

Herman Brehmer fundou o seu sanatório em Görbersdorf, em 1856, neste local os doentes recebiam 

uma boa alimentação e estavam continuamente expostos ao ar fresco típico dos locais montanhosos. 

Esta iniciativa pioneira serviu de modelo para muitos outros sanatórios que foram criados em diversos 

países na Europa e nos Estados Unidos (Herzog, 1998). 

Com o passar dos anos, o regime dos sanatórios demonstrou ser ineficaz, no entanto, revelou ser uma 

medida preventiva eficaz, uma vez que permitia isolar os doentes, reduzindo o contágio da doença. 

O primeiro sanatório em Portugal foi fundado em 1854 pela Rainha D. Amélia, na cidade do Funchal 

(Pina, 2000). 
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Em 1930 os sanatórios caíram em desuso e foram gradualmente substituídos pela colapsoterapia. 

Dando início à era cirúrgica da luta contra a TB (Pina, 2000). 

 

Trinta e um anos após a descoberta de Robert Koch, os franceses Calmette e Guérin deram um 

importante passo para a prevenção da TB. Em 1913 demonstraram que após 231 passagens para um 

meio de cultura contendo glicerina e bílis de boi, as estirpes de Mycobacterium bovis perdiam 

progressivamente a virulência. Os bacilos sem virulência ficaram conhecidos como bacilos de 

Calmette-Guérin, comummente denominado BCG. Esta descoberta levou à criação da primeira vacina 

antituberculosa que foi aplicada em crianças parisienses com elevado risco de infecção e que 

rapidamente ficou popular por toda a Europa. Contudo, esta prática de imunização sofreu um grande 

revés em 1930, quando 240 crianças em Lübeck foram inadvertidamente vacinadas com estirpes 

virulentas do bacilo, provocando a morte a 73. Em 1945 a BCG voltou a ser aplicada e manteve-se até 

aos dias de hoje (Herzog, 1998; Pina, 2000; Palominio et al., 2007). 

Selman Waksman, em 1944, descobriu uma substancia capaz de curar a TB, a Estreptomicina. 

Waksman obteve este antibiótico a partir de um fungo, Streptomyces griseus, que verificou ter um 

forte efeito inibidor. Esta descoberta abriu a porta a à descoberta de outros antibióticos e valeu a 

Waskman m Premio Nobel em 1952 (Herzog,1998; Palomino et al., 2007).  

 

 A representação social da TB também sofreu várias alterações aos longo dos tempos, no século XVIII 

a Tuberculose era considerada uma doença de classes sociais superiores, o facto de a Tuberculose ter 

vitimado um elevado número de membros da realeza e de pessoas importantes da época, serviu de 

fundamento para essa crença (Cartwhigt e Biddiss, 2000).           

A meio do século XIX as pessoas que sofriam de Tuberculose tinham uma áurea excepcional que as 

colocava numa posição de privilegiada aos olhos dos seus contemporâneos. Naquela época a TB 

estava associada ao romantismo e a uma sensibilidade especial entre os intelectuais e os artistas. 

Serviu de inspiração para obras como a ópera “ La Traviata” de Giuseppe Verdi (Palomino et al., 

2007). 

No final do século XIX a TB foi desmistificada e o conceito romântico da doença foi substituído pelo 

estigma e pelo preconceito, a TB passou de doença de classe superiores bem nutrida e intelectual para 

uma doença dos mais pobres e desfavorecidos, associada a condições de pobreza (Pôrto, 2007). 
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2.3 Epidemiologia da Tuberculose 

 

De acordo com a OMS (2010a), estima-se que em todo o Mundo, no ano de 2009, a incidência de 

Tuberculose foi de 9,4 milhões de casos, o equivalente a 137 casos por 100 mil habitantes.  

 A maioria dos casos ocorreu no continente Asiático (55%) e Africanos (30%) e uma pequena porção 

no Médio Oriente (7%). As regiões da Europa e das Américas foram as que registaram menos casos 

(4% e 3% respectivamente).  

 
Figura 1- Incidência estimada de TB por 100 mil habitantes em 2009. Fonte; Adaptado do " 

Global tuberculosis control report, 2010 

 

Os cinco países com maior número de casos de TB em 2009 foram a Índia (1,6- 2,4 milhões), China 

(1,1 – 1,5 milhões), África do Sul (0,40- 0,59), Nigéria (0,37-0,55) e Indonésia (0,35-0,52). A China e 

a Índia em conjunto registaram 35% do total de casos de TB a nível mundial.  

A nível global as taxas de incidência, mortalidade bem como a prevalência de TB desde 1990 têm 

diminuído. A nível regional, a região do Sudoeste Asiático é a única excepção (OMS, 2010a). 

 

A Tuberculose foi responsável por cerca de 1,7 milhões de mortes em todo o Mundo, (26 mortes por 

100 mil habitantes). Destes, 1,3 milhões eram VIH negativo, e 0,38 milhões eram mulheres (OMS, 

2010a). As regiões com maior número de mortes por TB foram a região Africana e o Sudoeste 

Asiático.  

 

Em 2009 entre os seropositivos a Tuberculose foi a principal causa de morte em todo o mundo, 1 em 

cada 4 pessoas morre devido à TB. Morreram 380 00 pessoas de VIH associado à TB. Esta foi também 

a principal co-infecção contraída por estas pessoas, um terço dos 33,3 milhões de pessoas que vivem 

com VIH contraíram TB e este grupo tem 20 a 30 vezes maior risco de desenvolver TB activa do que 

as pessoas sem VIH (OMS, 2010c). 

2.3.1 Tuberculose no Mundo 
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Entre os casos de TB que ocorreram em 2009, 1,1 milhões (20%) eram seropositivos, 80% destes 

casos ocorreram na região Africana (OMS, 2010a; OMS, 2010c). 

 

As multirresistencias representam um grande desafio na luta contra a TB. Em 2008 estimou-se que 

ocorreram 440 000 casos multirresistentes aos antibióticos de primeira linha para o tratamento da TB, 

cerca de 3.6% do número total de casos registados nesse mesmo ano e 150 000.  

Os quatro países com maior número de casos estimados de Tuberculose multirresistentes (TB-MR) em 

termos absolutos em 2008 foram a China (100 000), Índia (99 000), Federação Russa (38 000) e 

África do Sul (13 000). Cerca de 50% ocorreram na China e na Índia (OMS, 2010b).  

 

 

Na região Europeia da OMS, em 2009, foram notificados 396 992 casos de TB (44,4 casos por mil 

habitantes). Na última década o número de casos de TB tem diminuído, em 2007 a incidência de TB 

nesta região era de 53,5 por mil habitantes (ECDC, 2009). 

Foram notificados cerca de 5,4% dos casos de TB que ocorreram em todo o Mundo em 2009 (OMS, 

2010a). A epidemiologia da Tuberculose apresenta padrões diferentes entre as regiões do Continente. 

A maioria dos casos ocorreu no Centro e no Leste da Europa (85,9%), aonde se encontram os 18 

países de alta prevalência do Continente (ECDC, 2009). 

No Continente Europeu, vinte e oito países são países de baixa incidência (menos de 20 casos por mil 

habitantes), sete países tiveram uma taxa de incidência entre os 20 e os 50 casos por mil habitantes, 

dez países reportaram 50 a 100 casos por mil habitantes (ECDC, 2009). 

 

A variação da taxa de mortalidade é similar à variação existente entre a localização geográfica no 

Continente. Noventa e dois por cento das mortes foram notificadas nos 18 países de alta prevalência e 

a Ucrânia, Rússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão e Lituânia, foram os países que obtiveram uma 

taxa de mortalidade superior a 10 casos por mil habitantes (ECDC, 2009 e OMS, 2009). 

 

Na União Europeia, em 2009, foram notificados 79 665 casos. França, Alemanha, Itália, Polónia, 

Espanha, Roménia e Reino Unido, reportaram 3 000 ou mais casos de TB, o que representou cerca de 

75% do total de casos na UE. Vinte e dois países tiveram uma taxa inferior a 20 por mil habitantes. 

Portugal (27), Roménia (108,2), Bulgária (38,3), Polónia (21,6), Estónia (30,7), Lituânia (62,1) e 

Letónia (3,2) tiveram taxas superiores a 20 por mil habitantes (ECDC, 2009).  

 

 

2.3.2 Tuberculose na Europa 
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Figura 2 - Incidência estimada de TB por 100 mil habitantes. Fonte; Adaptado do “Tuberculosis 

Surveillance in Europe 2009” 

 

 

A co-infecção de TB em doentes seropositivos na Europa, entre 2007 e 2009 quase duplicou (de 2,3% 

para 3,9%). Estes aumentos ocorreram maioritariamente nos países que não fazem parte da União 

Europeia. 

Pelo contrario, nos países da UE, a prevalência de co-infecções tem vindo a diminuir (de 2,4% para 

2,3%). Nove países reportaram uma prevalência de co-infecção superior a 5%, Portugal (12,2%), 

Ucrânia (9,7%), Estónia (9.5, Malta (9,1%), Rússia (4,8%) e Moldávia (4,9%) são alguns dos países 

que figuram neste grupo (ECDC, 2009). 

 

Em 2009, em toda a região Europeia, foram reportados 27 765 casos de resistência a pelo menos um 

antibiótico de primeira linha (11,7% em casos novos e 36,6% retratamentos), destes, 344 caos (5%) 

apresentou também resistências aos antibióticos de segunda linha (OMS, 2010b).  

A região do leste da Europa é a mais afectada, havendo países em que mais de metades dos casos 

previamente tratados apresentaram TB-MR (Moldávia, Estónia, Lituânia, Uzbequistão, Cazaquistão e 

Quirguistão). 

Relativamente aos casos de Tuberculose extensivamente resistente (TB-XDR), nos país da UE o 

numero de casos decresceu (de 91 casos em 2008 para 66 casos em 2009), pelo contrario, nos país que 

não fazem parte da mesma este valor aumentou quase seis vezes mais (de 41 casos em 2008 para 278 

casos em 2009) (OMS, 2010b). 
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Muito embora existam meios como a vacinação e medicamentos anti-bacilares, a luta contra a 

Tuberculose tem-se revelado um combate muito difícil em alguns países, esta dificuldade deve-se em 

parte à fragilidade dos serviços de saúde, à pandemia de VIH/SIDA e ao aparecimento de 

multirresistentes do BK aos fármacos de primeira linha (George, 2002). 

 

Esta dificuldade mundial originou a publicação, em 1994, de um conjunto de estratégias de Saúde 

Pública para identificar e tratar os pacientes com TB em todo o Mundo. Este conjunto de 

recomendações estratégicas internacionais, DOTS (Directly Observed Treatment Short course) foi 

reconhecido como sendo altamente eficiente e com bons indicadores de custo de efectividade (OMS, 

2006). 

 

 As suas estratégias assentam em 5 pilares: comprometimento político com a implementação e 

sustentabilidade do programa; detecção de casos pela baciloscopia de expectoração; padronização do 

tratamento de curta duração e directamente observado; sistema de aprovisionamento de medicamentos 

assegurado de forma contínua; sistema de informações que permita avaliar a detecção de casos, 

resultados do tratamento de casos individuais e o desempenho do programa (OMS, 2006).  

 

Para acelerar social e politicamente as acções para travar a disseminação da TB em todo o mundo foi 

criada, em 2000, um movimento global denominado Stop TB Partnership. Este movimento concerta 

esforços com o Millennium Development Goals (MDG), objectivo 6, indicadores 6.9 e 6.10, para 

reverter a taxa de incidência de TB em todo o mundo até 2015, e adicionou mais dois objectivos para 

2015, reduzir a taxa de mortalidade de TB para 50% comparativamente aos níveis de 1999 e eliminar a 

TB como um problema de saúde pública reduzindo a incidência de TB activa para menos de 1 caso 

por 1 milhão de habitantes por ano (OMS, 2010a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Luta Mundial Contra a Tuberculose 
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2.4 Tuberculose e Imigração (migrantes na perspectiva do país de 

acolhimento) 
 

A Tuberculose é um problema de Saúde Publica, reconhecido em 1993, pela Organização Mundial de 

Saúde como uma emergência global e representa um dos maiores desafios de saúde pública dos nossos 

tempos.  

 

De acordo com Lönnroth et al., (citado em Rasanathan et al., 2011), existe uma forte associação entre 

a incidência de TB num país e o produto interno bruto per capita. Existe também um gradiente 

socioeconómico forte dentro dos países, em todos os níveis de rendimento, dentro das cidades, e entre 

as famílias. Esta associação está na base das diferenças regionais observadas na incidência, e 

mortalidade por TB. 

 

Durante 50 anos a TB assumiu uma tendência decrescente nos países de baixa incidência (Rieder, 

1994). A revolução da saúde pública dos séculos XIX e XX, e seu impacto sobre as condições sociais, 

foi responsável pelo notável progresso no controle da TB na Europa, através de melhorias na 

habitação, saneamento e nutrição (Rasanathan et al., 2011).  

No entanto, esta tendência está a sofrer algumas alterações. Em alguns países o fenómeno das 

migrações é o principal responsável por essas alterações (Carballo, 1998; ECDC, 2008).  

 

Nos Estados Unidos a proporção de casos de reportados de TB entre a população que nasceu fora do 

país aumentou de 21,6% em 1986 para 29,6% em 1993, a taxa de incidência neste grupo era quase 

quatro vezes superior á taxa de incidência de TB nos autóctones (McKenna et al., 1995). No Canada, a 

maioria dos casos de TB ocorreram em pessoas naturais de outros país (> 65%), a incidência neste 

grupo é cerca de 20 vezes superior aos nativos deste país (Greenaway et al., 2010). 

  

Estima-se que na Europa em 2009, 23,6% dos casos reportados de TB ocorreram em pessoas naturais 

de países imigrantes. Destes, 34,2% eram originários da Ásia, 28,6% de África, 9,5% de outros países 

da UE e 10,4% de país não UE. No entanto, a proporção de casos de imigrantes é difere de país para 

país. Em 18 países, esta varia entre 30,1% e 89%, sendo que em 9 países, a proporção de casos nos 

imigrantes é superior aos casos nos autóctones. Noruega (89%), Chipre (83,8%), Suécia (81,1%) e 

Malta (77,3%) são os países que apresentaram uma maior proporção de casos de TB em imigrantes 

residentes no país (ECDC, 2009). 
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Na maioria dos países da Europa, entre 2001 e 2008 verificou-se uma pequena redução do número de 

casos notificados de TB na população nativa e pelo contrario, observou-se um aumento generalizado 

do numero de casos de TB na população imigrante (ECDC, 2008). 

 

Em França entre 2000 e 2003 o número de casos reportados de TB em imigrantes aumentou (de 693 

casos para 983 respectivamente) e diminui entre 2003 e 2006 (de 938 para 826 casos). Neste país a 

percentagem de casos de TB em imigrantes é de cerca de 45 %. Destes, 16% da África do Norte, 12% 

da Ásia, 6,4% de outros países da Europa e 3,5% de outras regiões (Che e Antoine, 2009). 

Na Holanda, a migração de pessoas provenientes de países de alta incidência contribuiu para o 

aumento de incidência de TB no país. A proporção de casos de TB entre imigrantes passou de 30% em 

1980 para quase 60% em 1997 e 72,6% em 2009 (Wolleswinkel-van Boche et al., 2009; ECDC, 

2009). 

 

Grupos populacionais com maior risco de TB como os sem-abrigo, pessoas seropositivas e migrantes 

recém-chegados de países de alta incidência de TB estão normalmente concentrados nas grandes 

cidades, o que explica a variabilidade geográfica na proporção de casos de imigrantes (Carballo, 

2009).  

No Reino Unido em 2003, quase metade dos casos de TB ocorreram em Londres (do total de 6 780 em 

Inglaterra e País de Gales 3 049 ocorreram em Londres). A proporção de casos reportados nesta cidade 

aumentou entre 1987 e 2003, de 28% para 45% respectivamente. A incidência de TB em Londres era 

cinco vezes superiores ao resto do Reino Unido. Nesta cidade a incidência de TB era 11 vezes mais 

elevada nos imigrantes, representando estes 83% dos casos reportados (Antoine; Maguire; Story, 

2006). 

Em França, Île-de-France, é a região do país mais afectada pela TB. É nesta região que vivem 40% 

dos imigrantes do país e 60% dos imigrantes originários da África subsariana (Che e Antoine, 2009). 

Em Espanha, Madrid, Navarro e Valência são cidades em que mais de 30% dos casos ocorreram em 

pessoas nascidas no imigrante (Basterrechea et al., 2009). 

 

Apesar de ser evidente o impacto que a migração tem na epidemiologia da TB, o impacto da 

transmissão de TB da população imigrante para a população não imigrante não é consensual. 

Dhale et al., (2007) e Grazelli et al., (2010), numa análise molecular sobre a epidemiologia da TB, 

concluíram que apesar do aumento da proporção de casos de TB em imigrantes, a transmissão de 

estirpes importadas do Complexo de Mycobacterium Tuberculosis (MTC) para a população local é 

relativamente modesta. Wolleswinkel-van Boch et al., (2002), que concluíram que em 1990, 5% dos 

casos de TB na população holandesa, resultaram da transmissão de casos de TB da população 

imigrante, 12% em 2000 e projectaram um aumento em 2030 para 60%. No sentido contrario, 

apontam os resultados obtidos por Ig̃no et al., (2007) que verificaram que 57,9% dos imigrantes 
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tinham estirpes previamente identificadas na população autóctone, o que suporta a teoria de que a 

aquisição de TB teria ocorrido no país de acolhimento. 

 

Em alguns países da UE a prevalência de casos de resistências aos antibióticos de primeira e segunda 

linha, é mais elevada nos doentes de origem imigrante do que nos nacionais. Na maioria destes países, 

os doentes provenientes da antiga União Soviética são os que mais casos de TB-MR apresentam 

(Falzon e Aït-Belghiti, 2007). 

 

A epidemiologia actual da Tuberculose é marcada por três principais factores determinantes; o 

aumento de estirpes de TB multirresistentes, a co-infecção VIH e o desenvolvimento socioeconómico. 

Este último factor é responsável pelo aumento da deslocação de pessoas, pelo aumento da pobreza, 

falta de infra-estruturas e iniquidade no acesso aos cuidados de saúde estando consequentemente 

subjacente à disseminação da TB (Grandy e Zulma, 2002). 

 

Grupos desfavorecidos costumam ter maior exposição a factores de risco de TB. Dada maior 

incidência, as pessoas que vivem em comunidades mais pobres têm maior risco de exposição a um 

indivíduo infectado, agravada pelas condições de habitação lotadas e pouca ventilação. O aumento da 

vulnerabilidade devido ao VIH, desnutrição ou uso prejudicial de álcool também são factores que 

afectam as comunidades mais pobres (Rasanathan et al.,2011). 

Os imigrantes vivem muitas vezes em condições de pobreza nos seus países de origem, com fracos 

acessos aos serviços de saúde, uma nutrição pobre entre outros problemas associados à pobreza. 

Apesar da fuga à pobreza ser a principal motivação para migrar, muitos migrantes deparam-se com 

problemas de ordem socioeconómica e de integração, que os coloca numa posição ainda mais 

vulnerável ao risco de TB. O facto de os migrantes serem provenientes de países aonde a incidência e 

prevalência de TB são elevadas, aumenta o risco de exposição na fase pré-migração. No entanto, a 

exposição à TB pode ocorrer na fase de pré-migração, durante o processo de migração ou na fase pós-

migração (Carballo, 2009). 

 

Jung-Ho, (2003), com base nos depoimentos de imigrantes ilegais chineses em Nova Iorque, 

descreveu os riscos de Tuberculose durante o processo de migração a que estes estiveram expostos. A 

maioria dos imigrantes, que viajaram em embarcações clandestinas sobrelotadas, relatou que o maior 

problema que enfrentou foi a escassez de alimentos e de água. Como uma má nutrição pode diminuir o 

sistema imunitário, associado ao facto de viajarem em embarcações sobrelotadas, estes estiveram 

expostos a um maior risco de infecção e de reactivação da TB.  

2.4.1 Factores Determinantes de Tuberculose nos Imigrantes 
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No país de trânsito, os imigrantes ficavam trancados em aviários, durante muito tempo, com muito 

pouca alimentação, à espera do bilhete de avião. Quando chegavam aos Estado Unidos da América 

ficaram em casas onde os imigrantes ilegais tinham de ficar até garantirem o pagamento aos 

traficantes, ou então, eram levados para centros de detenção de imigrantes ilegais. Em ambos os casos, 

os imigrantes estavam alojados em locais onde o risco de contrair TB era muito elevado. 

O país de origem e as condições de vida dos migrantes no país de acolhimento são apontados como 

sendo os principais factores determinantes de TB nesta população. Buskin et al., (1994) concluíram 

que as pessoas que nasceram fora dos Estados Unidos tinham um risco de contrair TB sete vezes mais 

elevado do que o risco nas pessoas que nasceram nos Estados Unidos. Rapiti et al., (1998) observaram 

que o aumento do risco de TB coincidia com aumento da incidência de TB no país de origem.   

Por outro lado, Kistemann et al., (2002) verificaram que as diferenças entre os padrões de TB nos 

imigrantes e nos não imigrantes devia-se ao facto de estes terem características demográficas 

diferentes. O mesmo estudo conclui que tal facto pode ser indicador de que as privações têm um papel 

mais significativo nos níveis de TB do que a prevalência dos países de origem.  

Scotto et al., (2005) atribui as elevadas taxas de incidência de TB na população imigrante às pobres 

condições de vida.   

Moreno et al., (2004) e García et al., (2003) atribuíram o elevado número de casos de TB entre os 

imigrantes às pobres condições de habitação, à dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, às 

constantes trocas de habitação e de companheiros de habitação, pobre nutrição e a ambientes de 

stresse. Bhatti et al., (1995), num estudo realizado sobre o aumento da incidência no Reino Unido, 

verificaram que existia uma forte associação entre a TB e habitações sobrelotadas, fraca associação 

entre TB e grupos étnicos e grande correlação com vários marcadores socioeconómicos de privação 

atribuídos ao aumento da TB. 

 

Estudos sobre as características sociodemográficas e clínicas do doentes imigrantes diagnosticados 

com TB indicam que a TB é frequentemente mais comum nos homens do que nas mulheres. Esta 

tendência verifica-se tanto na população migrante como na população não migrantes. A população 

imigrante diagnosticada com TB é muitas vezes mais nova do que a população não imigrante. 

(Matthew et al., 1995; Rapiti et al., 1998; Barbero e Hernández, 2007; Che e Antoine, 2009).  

 

De acordo com a literatura o risco de desenvolver TB nos imigrantes é maior nos primeiros 5 anos de 

permanência no país de acolhimento. O que pode indicar que a infecção ocorreu antes da chegada ao 

país de acolhimento (Lillebaek et al.,2007). McKenna et al., (1995) verificaram que as taxas mais 

elevadas de TB nas pessoas nascidas fora dos Estados Unidos, ocorriam nos primeiros cinco anos após 

a chegada ao país. 

2.4.2 Características Sociodemográficas e Clínicas 
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 O mesmo estudo conclui que 55% dos imigrantes foram diagnosticados nos primeiros cinco anos de 

residência no país. Em França, Che e Antoine (2009), verificaram que a proporção de casos declarados 

de TB em imigrantes após entrada no país foi de 24% para pessoas que residiam no país há menos de 

dois anos e 38% há mais de dez anos. Para Rapiti et al., (1998) o risco de TB foi mais elevado nos 

primeiros sete a vinte e quatro meses após entrada em Itália. 

 

O país de origem foi identificado em vários estudos como sendo o principal factor determinante de TB 

na população imigrante. Esta conclusão é fundamentada pelo facto de a incidência de TB em países de 

baixa incidência ser mais elevada na população imigrante originária de país de elevada incidência de 

TB (Cowie e Sharpe, 1998; Wobeser et al., 2000) 

 

Relativamente à localização da doença, a TB pulmonar é mais frequente do que a TB extrapulmonar, 

sendo que na maioria dos estudos não foi observado uma diferença significativa entre os imigrantes e 

os não imigrantes (Basterrechea et al., 2009; Iñgo et al., 2007).  

 

Os grandes centros urbanos são caracterizados por uma população muito heterogénea e por diferentes 

condições socioeconómicas. Estas características aumentam o risco de exposição à TB 

comparativamente com a população rural (Carballo, 2009). Na Holanda, um estudo sobre os factores 

associados às taxas elevadas de TB em áreas urbanas, verificou que os municípios urbanos tinham 

uma incidência de TB 3,8 vezes mais elevada do que os municípios semiurbanos e rurais. O estudo 

conclui ainda que as taxas elevadas de TB em áreas urbanas estava relacionado com a elevada 

proporção de imigrantes nestas áreas, que frequentemente reactivavam a infecção adquirida fora do 

país (Vries et al., 2010). 

 

O nível de educação está muitas vezes associado a condições socioeconómicas. As pessoas mais 

desfavorecidas têm menos acesso a bens e serviços, nomeadamente à educação e serviços de saúde. 

Rapiti et al., (1998) encontraram uma associação entre os níveis de educação e o risco de TB. Um 

estudo sobre a comunidade imigrante diagnosticada com TB residente em Madrid verificou que 32.6% 

dos imigrantes tinha ensino primário, 17.8% não tinha estudos e 12.7% tinha curso superior (Barbero e 

Hernández, 2007). Também em Espanha, num estudo do mesmo género na cidade de Bilbau, Solano 

et al., (2002), verificaram que 34% dos imigrantes com TB tinham o ensino primário e secundário, 

apenas 5% era analfabeto e 5% tinha o ensino superior. 

 

Basterrechea et al., (2009) num estudo sobre as características dos casos de TB em imigrantes, na 

cidade espanhola Guipúzcoa, verificaram que foram notificados um ou mais factores de risco em 47% 

de casos em ambos os grupos (imigrantes e não imigrantes). Os imigrantes apresentaram mais 

antecedentes de contacto com um caso de TB do que os não imigrantes. 
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 Os não imigrantes por sua vez apresentaram com mais frequência alguma doença crónica ou algum 

tratamento. Em Bilbau num estudo do mesmo género, o álcool foi o factor de risco notificado com 

mais frequência, seguido do consumo de drogas e da infecção por VIH (Solano et al.,2002). Iñigo et 

al., (2007) verificaram que a proporção de casos de VIH nos imigrantes era inferior aos casos de não 

imigrantes (10.2% e 22% respectivamente). Odone et al., (2011) fizeram em estudo comparativo da 

epidemiologia de tuberculose, numa região de baixa incidência em Itália, entre pessoas nascidas em 

Itália e pessoa imigrantes. Neste estudo identificaram que os casos de TB em sem abrigos foi mais 

frequente nos jovens imigrantes do que nos italianos. Obtiveram diferenças significativas 

relativamente a comportamentos de risco como o consumo de álcool e de drogas, que foi mais 

frequente nos jovens italianos. A infecção por VIH foi notificada como um importante factor de risco 

especialmente nos jovens italianos.  

 

A crescente relação entre imigração e Tuberculose fomentou novos desafios no combate à TB nos 

países de baixa incidência. O timing em que o diagnóstico é feito e o tratamento são os maiores 

desafios. Para fazer fase a estes desafios vários países, nomeadamente os mais afectados pelo aumento 

da Tuberculose devido à migração, reforçaram o sistema de controlo de Tuberculose nesta população 

(Carballo 2009). 

Se o sistema de Saúde Pública diagnosticar mais casos de TB através de rastreios ou screening de 

grupos de risco, o efeito da imigração sobre o atraso na procura de cuidados de saúde tornar-se-á 

menos crucial (Asch et al.,1994). Este controlo tem permitido a detecção precoce, que 

consequentemente diminui a duração dos sintomas e o número de hospitalização. A identificação de 

casos de TB latente permite ainda o tratamento precoce bem como previne a ocorrência de sequelas a 

nível da saúde dos pacientes (Alvarez et al., 2011). 

Segundo Coker et al., (2004), dos vinte e seis países da Europa que notificam casos de TB, metade não 

têm programas específicos de controlo de TB na população migrante. 

Em França desde 1999, a todos imigrantes que pretenderem permanecer no país mais de 4 meses é 

requerido a examinação clínica que inclua Raio X ao tórax. Na Alemanha todos os refugiados e 

pessoas que requerem asilo com mais de 15 anos têm de fazer o screening de tuberculose.  

Na Grécia o screening de Tuberculose é obrigatório para todos os refugiados, requerentes de asilo e 

para todos os imigrantes, este screening é requerido a quando da entrada no país e sempre que é feita a 

renovação do visto (Carballo 2009).  

Na Holanda desde 1966, que as pessoas provenientes de países de alta incidência incluindo os 

estudantes que pretendem permanecer no país mais de 3 meses tem de fazer screening periódicos. O 

screening é feito através de uma unidade de Raio X móvel 2 semanas após a chegada ao país, seguida 
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de screening voluntário de 6 em 6 meses durante os primeiros 3 anos (Van Burg J. L.; Verver, S. 

Borgdorff, M. W, 2003). 

No Reino Unido em 2005 entrou em vigor uma lei que requer que todos os imigrantes que pretendam 

permanecer no país por um período superior a 6 meses provenientes de países de alta incidência 

apresentem um certificado obtido no país de origem que indique que a pessoa não tem Tuberculose 

(Carballo, 2009). 

 

O local onde é efectuado o screening de TB em imigrantes varia de país para país. Este pode ser 

realizado em três lugares: 1) ainda no país de origem; 2) na porta de entrada do país de acolhimento 

(ex: aeroporto); 3) logo após a entrada (ex: centros de acolhimento); 4) após a chegada (na 

comunidade) (Klinkenberge et al., 2009). 

Austrália, Canada e USA, são os únicos países que fazem o screening de TB ainda no país de origem 

aos refugiados. Na maioria dos países da UE o screening é realizado logo após a entrada no país, 

apenas o Reino Unido faz o screening pós-chegada na comunidade (Alvarez et al.,2011; Klinkenberge 

et al., 2009).  

Todos estes países que efectuam screening de TB na população imigrante requerem o screening a 

refugiados e a requerentes de asilo. Suíça, Malta, Bélgica, Holanda, Reino Unido e Noruega também 

fazem o screening aos estudantes e trabalhadores imigrantes (Coker et al., 2004). 

 

A grande maioria dos países faz apenas o screening de TB activa, apenas três países (Israel, Noruega e 

Suécia) fazem também o screening de TB latente (Alvarez, 2011). 

No screening de TB activa, o Raio X é o principal método de diagnóstico utilizado, quando este 

apresenta anomalias, é feita a pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) e o exame cultural 

de BK. Actualmente o screening de TB latente é realizado através do teste reactivo da Tuberculina. A 

Noruega e os Estados Unidos, em 2007, adoptaram o IGRA (Interferon Gamma Release Assays) como 

fazendo parte do programa nacional de controlo de TB nos imigrantes (Alvarez, 2011).  

 

Apesar da evidência do impacto que a imigração tem na epidemiologia da TB os países de baixa 

incidência, o screening de TB nesta população tem algumas limitações e gera alguma controvérsia, 

nomeadamente a nível da relação custo-efectiviadade deste programas e do timing em que é realizado. 

Uma das limitações deve-se ao facto do screening ser efectuado apenas umas vez, na entrada, e em 

alguns países apenas os refugiados e os requerentes de asilo são abrangidos por estes programas. Os 

imigrantes vivem muitas vezes em condições socioeconómicas mais desfavorecidas nos países de 

acolhimento e por outro lado estes voltam muitas vezes aos seus países de origem em visita. Ambas as 

situações aumentam o risco de exposição à TB (Dasgupta e Menzies, 2005). 

Relativamente à relação custo-efectividade dos programas de screening, a evidência aponta para o 

facto do risco de transmissão de TB dos imigrantes para a população autóctone ser relativamente 
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baixo, o que faz com que o screening efectuado à entrada no país tenha pouco impacto e não sendo 

uma boa estratégia de custo-efectividade de programas de TB. Pelo contrario, os programas de rastreio 

de contactos de casos activos de TB em imigrantes demonstram ser mais eficientes e rentáveis 

(Dasgupta e Menzies, 2005; Alvarez et al., 2011). 

 

2.5 Portugal: Imigração e Tuberculose 

Entre a década de 60 até ao 25 de Abril, Portugal era um país predominantemente de emigrantes e 

consequentemente o fluxo migratório tinha um saldo negativo. No início da década de 80 ocorreu um 

aumento exponencial do número de cidadãos imigrantes em Portugal, esse aumento foi mais 

significativo na comunidade cabo-verdiana. Nos anos 90 verificou-se um crescimento da comunidade 

imigrante residente em Portugal destacando-se as comunidades africanas de língua oficial portuguesa e 

do Brasil. Com o novo século vieram novos imigrantes, oriundos do leste da Europa (SEF, 2009).  

Em 2009 o Serviço de Estrangeiros e Fronteira (SEF) contabilizou um universo de 454 191 imigrantes 

residentes. 

De acordo com a mesma fonte, relativamente à distribuição territorial, a população imigrante está 

concentrada nos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal, onde a soma dos imigrantes residentes nestes 

distritos representa cerca de 68,8% do valor total de imigrantes residentes no país. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Imigração e Saúde         

Figura 3 - População Imigrante residente por Distrito (2009). Fonte; Adaptado do 

Relatório Anual do SEF, 2009 
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As nacionalidades mais representativas em Portugal são o Brasil, Ucrânia, Cabo Verde, Roménia, 

Guiné-Bissau, Moldávia e Angola (SEF, 2009). 

 

 
Figura 4 - Principais Nacionalidade em 2009. Fonte; Adaptado do Relatório Anual do SEF, 2009 

 

A maioria dos imigrantes são homens, 234 412 (52%). A única excepção verifica-se nos imigrantes da 

América do Sul, em que o sexo feminino predomina. O grupo etário dos 20-39 anos é maioritário 

(48%), seguindo-se o grupo 40-64 (31,48%) (SEF, 2009).  

 

O facto de Portugal se ter tornado, também, num país de imigração representou e continua a 

representar um conjunto de desafios em diversas estruturas de funcionamento do país. O sector da 

saúde não é excepção, e a interculturalidade deve ser um factor a ter em conta na organização dos 

serviços de saúde.  

A Constituição República Portuguesa consagra igualdade de tratamento entre os imigrantes que 

residam legalmente no país e os nacionais, no acesso ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), aos 

cuidados de saúde e de assistência medicamentosa prestados pelos serviços e instituições do SNS. 

Prevê-se ainda que os imigrantes que não tenham a sua situação documental regularizada em território 

nacional possam recorrer aos serviços fornecidos pelo SNS, mediante apresentação de um documento 

comprovativo, emitido pelas juntas de freguesia, de que se encontram em Portugal há mais de noventa 

dias (Despacho nº 25.360/2001). 

Contudo, Fonseca e Silva (2010) num estudo sobre o “saúde e imigração” em utentes e serviços da 

área de influência do Centro de Saúde da Graça, identificaram barreiras estruturais, institucionais e de 

limitação pessoal no acesso dos imigrantes aos serviços de saúde. A falta de informação sobre os 

direitos e condições de acesso ao SNS, por parte dos imigrantes e por parte dos prestadores de serviços 

de saúde, foi uma das barreiras identificadas. Atitudes discriminatórias por parte dos profissionais de 

saúde, dificuldades de comunicação (desconhecimento da Língua Portuguesa), falta de competência 

dos profissionais para lidar com a diversidade cultural dos doentes e aspectos comportamentais e 
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culturais relacionados com a percepção da necessidade de recorrer aos serviços de saúde formais 

foram outras barreiras identificadas no estudo. 

 

O estado geral de saúde dos imigrantes residentes em Portugal é ainda muito pouco conhecido, ao 

contrário do que sucede em alguns países da Europa, nomeadamente aqueles que recebem mais 

imigrantes. Os estudos sobre a saúde e indicadores de saúde dos imigrantes em Portugal são ainda 

escassos.  

Esta escassez de investigações sobre esta temática pode estar relacionada com o facto de ainda não ser 

muito evidente o impacto que a saúde dos imigrantes tem em Portugal. No entanto, nas últimas 

décadas, o número de pessoas provenientes de outros países que escolhem Portugal para viver tem 

aumento (SEF, 2008). 

 É também de salientar o surgimento de novos imigrantes, provenientes de país que não são de 

expressão portuguesa. A actual diversificação de proveniência dos imigrantes aumenta a necessidade 

de se desenvolverem mais estudos sobre a saúde dos que escolhem Portugal para residir e trabalhar, 

por se tratar, em muitos casos, de população de que pouco se conhece. Trata-se de uma população 

muito heterogénea, e consequentemente com especificidades e necessidades de cuidados de saúde 

diferentes da população autóctone. O maior conhecimento desta população servirá de base para a 

elaboração de programas de saúde, bem como uma adaptação dos serviços de saúde às necessidades 

deste grupo da população. 

Estes pressupostos fundamentam o facto de ter aumentado o interesse por parte dos investigadores 

sobre esta temática.  

 

No âmbito da saúde materno-infantil, estudos realizados em Portugal identificaram uma diferença na 

idade da maternidade das mulheres portuguesas e das imigrantes africanas, sendo que as primeiras são 

mães mais tarde. Machado et al., (2007, citado por Fonseca e Silva, 2010), num estudo que teve como 

população alvo, nados-vivos nascidos no Hospital Fernando da Fonseca, dos quais 43% eram filhos de 

pai ou mãe imigrante, concluiu que a piores condições materno-infantil eram reflexo de maior 

privação económica e marginalidade social das famílias imigrantes. Estes verificaram ainda que os 

descendentes de imigrantes registaram maior mortalidade fetal e neonatal e as mães sofreram um 

maior número de patologias durante a gravidez. A semelhança de estudos realizados noutros países da 

Europa conluiaram que as famílias imigrantes procuram mais os cuidados hospitalares do que recorre 

aos centros de saúde. 

 

Rui Portugal (citado em Fonseca e Silva, 2010), sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

africana e brasileira, observou que 89% utilizava métodos contraceptivos, sendo que o mais utilizado 

era a pílula (57%) seguido do preservativo (17%). 
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A saúde mental dos imigrantes é também uma área muito importante, uma vez que esta população está 

sujeita a várias mudanças, antes, durante e depois do processo de migração. 

Sobre este tema Godinho et al., (2008, citado por Fonseca e Silva, 2010), registou uma prevalência de 

sofrimento psicológico em 31% dos casos que estudou, sendo que as mulheres eram as mais afectadas 

por este problema. Os imigrantes africanos apresentaram maior propensão para o desenvolvimento 

deste problema, comparativamente com os imigrantes brasileiros.  

 

Relativamente a doenças infecciosas, Dias et al., (2004), num estudo sobre o risco de infecção de VIH 

e o acesso aos cuidados de saúde da população migrantes, conclui que o risco de infecção nesta 

população poderia elevado devido à existência de crenças, atitudes e conhecimentos que podem 

aumentar o risco de infecção. Os autores concluíram que esses aspectos podiam funcionar como 

obstáculo no acesso aos serviços de saúde. 

 

Segundo o 4º Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006, realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge (2008), os imigrantes revelaram indicadores de estado de saúde mais favoráveis do que 

os portugueses, com uma maior proporção a classificar o seu estado de saúde como bom ou muito bom 

(imigrantes: 62,8%; portugueses, 48,4%). Constatou-se, também, uma menor proporção de 

incapacidade física de curta duração na população imigrante (imigrantes: 10,7%; portugueses: 12,2%;) 

Observou-se uma menor prevalência de doenças crónicas, à excepção da asma, sendo que a doença 

crónica mais frequente foi a hipertensão arterial (imigrantes: 13,1%; portugueses: 18,6%), seguindo-se 

a diabetes (imigrantes: 2,8%; portugueses: 6,1%;). 

Na população com 10 e mais anos de idade a percentagem de fumadores diários era mais elevada entre 

os imigrantes (imigrantes: 22,2%; portugueses: 17,3%). No entanto, entre os fumadores uma 

proporção mais elevada de portugueses admitiu fumar mais de um maço de cigarros por dia 

(imigrantes: 15,1%; portugueses: 18,5%).  

A frequência de sofrimento psicológico foi menor nos imigrantes do que nos portugueses não 

migrantes (imigrantes, 22,2%; portugueses, 27,1%). 

Portugal faz parte dos países considerados de incidência intermédia de TB, sendo o único país da 

Europa ocidental em que tal acontece (DGS, 2009). No entanto o quadro global da Tuberculose na 

população portuguesa encontra-se estabilizado na forma de endemia moderada, tendo-se registado 

uma redução dos valores na ordem dos 50% nos últimos 15 anos (Briz et al., 2009).  

 

Em 2010 foram diagnosticados 2 559 casos de Tuberculose em Portugal, incluindo casos novos e 

retratamentos. Destes, 2 162 casos são cidadãos nacionais e 397 (16%) são imigrantes. A incidência 
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dos casos novos foi de 2 372, ou seja, 22,3 por mil habitantes. Verificou-se uma redução de 11% 

relativamente à taxa de incidência definitiva em 2009, dando continuidade à evolução para uma 

diminuição consistente desde 2002 (DGS, 2011). 

A nível de distribuição geográfica, sete distritos são distritos de incidência intermédia (Viana do 

Castelo, Vila Real, Bragança, Setúbal, Faro, Lisboa e Porto) e três são mesmo distritos de baixa 

incidência (Aveiro, Beja e Braga). 

À semelhança do que acontece nos outros países da UE, o numero de casos de TB é superior nos 

homens do que nas mulheres. A idade mediana dos doentes situa-se nos 35-44 anos, quer entre os 

nacionais quer entre os imigrantes (DGS, 2011). 

 

A localização pulmonar foi a mais frequente (71% dos doentes). Dos casos com lesões exclusivamente 

extrapulmonares (28%), a grande maioria (76%) são pleurais (40%) e/ou linfáticas, intra ou extra 

torácica (36%) (DGS, 2011). 

 

Em 2009, foi realizado o teste de VIH em 87% dos casos de TB, confirmando-se a prevalência da 

infecção em 15% dos casos (391 casos) o que representa um decréscimo de 45% nos últimos 10 anos. 

No entanto, esta continua a ser a mais alta da UE. Os grandes centros urbanos são os mais afectados 

(DGS, 2011). 

 

De acordo com a DGS (2011) o número de casos de TB em imigrantes mantém-se estável desde 2004, 

no entanto, a proporção relativamente aos nacionais tem vindo a aumentar (em 2010, foram 

notificados 397 casos entre novos e retratamentos – 16% do total). Esta proporção é das mais baixas 

na UE. 

Vinte e três por cento dos casos imigrantes são oriundos de Angola, seguidos pelos da Guiné-Bissau 

(16%), Cabo Verde (13%), Brasil (12%) e Moçambique (9%). Estima-se que no conjunto das 

comunidades residentes em Portugal, a taxa de incidência é 87 por mil habitantes, ou seja, 3 vezes 

superior à população nacional (DGS, 2011).  
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Tabela 2 - Casos notificados em imigrantes em 2010 e risco relativo por comunidades residentes 

em Portugal. Fonte; DGS, Relatório para o dia Mundial da Tuberculose, 2011.  

Figura 5 - Número de casos notificados de TB em pessoas nascidas em outros países 2006-2010. 

Fonte; DGS, Relatório para o dia Mundial da Tuberculose, 2011. 
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À excepção dos dados publicados pela DGS são muito escassos os estudos relativos à TB nos 

imigrantes residentes em Portugal.  

Rifes e Vilar (2003), num estudo sobre a Tuberculose na população imigrante em tratamento no 

Centro de Diagnóstico Pneumológico da Venda Nova (CDPVN), obteve os seguintes resultados: 

 71,4% Eram do sexo masculino e 28,6 % do feminino; 

 Idade média de 36,9 anos (mínima de 14 anos e máxima de 73 anos); 

 43,1% Eram oriundos de Cabo Verde, 24,2% de Angola, 16,1 % da Guiné, 8,5%) de 

São Tomé e Príncipe, 4,8 % de Moçambique, 0,4% de Timor 2,8% de outros países; 

 73% Residiam em Portugal há mais de 5 anos, 15,3% entre 1 e 5 anos e 11,7% há 

menos de um ano; 

 86,7% Dos casos de Tuberculose nos imigrantes eram casos novos (contra 84,3% nos 

não imigrantes) e 13,3% eram retratamentos (contra 15,7% nos restantes); 

 A forma de apresentação da doença, 70,2% eram tuberculoses pulmonares, 24,2% 

extrapulmonares e 5,6% eram disseminadas; 

 83,1% Imigrantes completaram o tratamento (contra 84,1% nos não imigrantes) e 

9,3% abandonaram-no (contra 8,2% nos não imigrantes). 
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3. Finalidade e objectivos do Estudo 

 

3.1 Finalidade 
Este estudo tem como finalidade contribuir para o aumento do conhecimento sobre a Tuberculose na 

população imigrante, pretendendo servir de instrumento base de ajuda para alcançar um dos objectivos 

estratégicos da Stop TB Partnership; proteger populações vulneráveis da TB.  

Pretende-se obter respostas para as seguintes perguntas:  

 Quais as características sociodemográficas da população imigrante residente em 

Portugal diagnosticada com TB nos biénios 2000/2001 e 2008/2009? 

 Quais são os principais factores de risco e doenças associados à TB nesta população? 

 Existem diferenças nos factores que determinam a TB entre a população imigrante e 

na população em geral? 

 Como evoluiu entre os biénios 2000/2001 e 2008/2009? 

 

3.2 Objectivos do Estudo 

Objectivo Geral: Caracterizar os casos de Tuberculose na população imigrante residente em 

Portugal Continental, de acordo com características sociais, demográficas e clínicas, nos biénios 

2000/2001 e 2008/2009 e concluir acerca de eventuais diferenças entre a população imigrante e a 

população não imigrante. 

 

Objectivos Específicos: 

 Caracterizar a frequência das características sociodemográfica e clínicas da população 

imigrante diagnosticada com Tuberculose. 

 Caracterizar a distribuição dos principais factores de risco de TB na população 

imigrante. 

 Estimar a incidência de casos de Tuberculose notificados de acordo com o sexo, grupo 

etário, nacionalidade e área de residência. 

 Comparar a distribuição e as frequências das características socioeconómicas e 

clínicas entre doentes imigrantes e não imigrantes. 

 Avaliar a evolução dos casos de TB a nível sociodemográfico e clínico entre os 

biénios 2000/2001 e 2008/2009. 
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4. Metodologia 

 

4.1 Tipo de Estudo 
Optou-se por um estudo observacional descritivo, com uma componente longitudinal, dos casos de 

Tuberculose notificados entre 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2001 e 1 de Janeiro de 2008 

a 31 de Dezembro de 2009, existentes na base de dados do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica da Tuberculose (SVIG-TB). 

Escolhemos este tipo de estudo porque pretendemos descrever e caracterizar as frequências e a 

distribuição das características socioeconómicas e clínicas dos cidadãos imigrantes residentes em 

Portugal com TB, bem como caracterizar a frequência dos factores de risco e das patologias associadas 

notificadas.  

 

4.2 População em Estudo  
A população em estudo foi a população diagnosticada com Tuberculose activa, em Portugal 

Continental, entre 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2001 e 1 de Janeiro de 2008 a 31 de 

Dezembro de 2009, que constam na base de dados do SVIG-TB. Esta população foi separada em dois 

grupos; 

 Cidadão imigrante: Todo o cidadão que não possui nacionalidade Portuguesa e está 

habilitado com um título válido de residência em Portugal 

 Cidadão não imigrante: Todo o cidadão que possui nacionalidade Portuguesa. 

 

A população em estudo é constituída por 15 269 casos notificados de tuberculose. Destes, 1 598 

(10,5%) eram cidadãos imigrantes e 13 671 (89,5%) eram cidadãos não imigrantes. No biénio 

2000/2001, foram analisados 9 181 casos, dos quais, 805 (8,8%) eram cidadãos imigrantes e 8 377 

(91,2%) não imigrantes. No biénio 2008/2009 foram 6 087 casos, 793 (13%) imigrantes e 5 294 (87%) 

não imigrantes. 

 

4.3 Critérios de Inclusão 
Serão incluídos todos os casos de TB observados, que compram cumulativamente os seguintes 

critérios: 

 Doentes diagnosticados com Tuberculose activa 

 Doentes diagnosticados com Tuberculose entre 1 de Janeiro de 2000 a 31 de 

Dezembro de 2001 e 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2009. 

 Residentes em Portugal Continental 
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4.4 Critérios de Exclusão 
 Residentes fora do Continente 

 Doentes com Tuberculose infecção 

 Doentes registados fora do período de tempo definido nos critérios de inclusão 

 

4.5 Fontes de Informação 
Os dados recolhidos são dados secundários, obtidos através da base de dados do SVIG-TB cedidos 

pela Direcção Geral de Saúde à Escola Nacional de Saúde Pública, para fins de Investigação. 

O SVIG-TB é um sistema de notificação e follow up dos casos de Tuberculose em Portugal 

enquadrado no Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose (PNT) coordenado pela DGS. São 

objecto de registo os casos de Tuberculose doença, confirmados ou prováveis, e os casos de 

Tuberculose infecção desde que sujeitos a tratamento quimioprofilático. 

A base de dados nacional é construída a partir da recolha directa dos dados obtidos através dos 

formulários da DGS e na gestão de informação dos casos de TB notificados nos Centros de 

Diagnóstico Pneumológico (CDPs) ou outras estruturas em articulação com os CDPs, nomeadamente 

outros Centros de Saúde, Hospitais, Prisões e Centros de Atendimento aos Toxicodependentes (CATs) 

(Circular Normativa nº 6/DT de 13/03/2001). 

 

A aplicação informática SVIG-TB tem como princípios fundamentais; a recolha directa de dados, 

pelos serviços clínicos prestadores de cuidados aos doentes com TB; a constituição de base de dados 

capaz de cruzar com a informação do sistema de vigilância de base laboratorial (em desenvolvimento), 

e com o sistema de Doenças de Declaração Obrigatória (DDO); a possibilidade de exportação dos 

dados individualizados para o sistema de vigilância da região Europa da OMS (EuroTB) e o respeito 

pela legislação relativa à protecção de dados pessoais (Circular Normativa nº 6/DT de 13/03/2001). 

 

Para o cálculo da incidência de Tuberculose em Portugal Continental e na população não imigrante os 

dados referentes à população residente em Portugal Continental foram obtidos através do Instituto 

Nacional de Estatística (INE).  

Para o cálculo das incidências na população imigrante residente em Portugal Continental, os dados 

foram obtidos a partir da informação disponibilizada nos relatórios anuais referentes à imigração, 

fronteiras e asilo, publicados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 
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4.6 Definição e Operacionalização das Variáveis 
A combinação de vários factores biológicos, genéticos, físicos, sociais e económicas formar a 

complexa rede causal que determina a TB doença e as suas consequências adversas. Por esta razão, a 

análise dos determinantes TB deve combinar quadros analíticos biomédicos e sociais. 

 

De acordo com a literatura, a distribuição da TB apresenta diferenças significativas entre géneros e 

grupos etários. Factores demográficos, como o país de origem e área de residência, são factores que 

podem potenciar o aumento ou a diminuição do risco de exposição e de infecção de TB. Os factores 

socioeconómicos, como referido anteriormente, são descritos como principais factores determinantes. 

Estes factores influenciam várias situações que podem estar ligadas ao aumento de risco de TB: 

elevado número de pessoas a partilhar a mesma habitação, má ventilação e falta de saneamento básico; 

uma nutrição pobre; baixos níveis de escolaridade; más condições de trabalho e dificuldade nos 

acessos aos cuidados de saúde.  

 

Os factores clínicos são factores determinantes de desenvolvimento de doença e morte por TB. 

Doentes com determinadas patologias, como a infecção VIH, diabetes, silicose entre outras, por terem 

o seu sistema imunitário fragilizado, têm maior risco de desenvolverem doença e de morrer por devido 

TB. Para um melhor conhecimento epidemiológico da TB numa comunidade é importante saber quais 

são as principais formas da doença, bem como o número de tratamentos e a situação final de 

tratamento. 

 

De acordo com a OMS (2005b) factores de risco comuns e modificáveis estão na base das principais 

doenças crónicas. Esses factores de risco explicam a grande maioria dos óbitos causados por doenças 

crónicas em todas as idades, em homens e mulheres, e em todas as partes do mundo. Apesar de ser 

uma doença infecciosa, a TB não é excepção, e determinados comportamentos, tais como, consumo de 

álcool, tabaco e drogas, estão descritos como sendo factores de risco de TB.  
 

A escolha das variáveis para este estudo foi realizada tendo em conta nos factores determinares de TB 

descritos na literatura e de acordo com as variáveis disponíveis na base de dados do SVIG-TB.   

As variáveis foram agrupadas de forma a proporcionar uma melhor resposta às perguntas de 

investigação e aos objectivos de estudo. 
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Tabela 3 - Definição Conceptual das variáveis escolhidas ou construídas a parir das variáveis do 

SVIG-TB.  

 Variável Definição Operacional da variável 

 
 
 
 
 
 

Variáveis 
Sociodemográficas 

Idade  Esta variável foi recodificada a partir do cálculo da diferença 

entre o ano de nascimento e o ano de diagnóstico. Foi 

posteriormente agrupada por grupos etários. 

Sexo Variável que assume os valores de masculino/feminino. 

Nacionalidade Esta variável foi recodificada a partir da variável “País de 

Cidadania”. Os países de cidadania, à excepção de Portugal, 

foram agrupados em: Países de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP), América Latina, Europa do Leste, Europa Ocidental, 

África outros, Ásia e Médio Oriente.  

Área de residência Esta variável corresponde ao distrito de residência.  

Tempo de Permanência  Esta variável foi recodificada a partir da variável entrada no 

país. Calculou-se o tempo decorrido entre o ano de entrada no 

país e o ano de diagnóstico. Foi agrupada por classes [0-5] anos; 

[6-11] anos; [12-17] anos; [18-23] anos e ≥24 anos 

Situação de Desemprego 

 

Situação de desemprego nos últimos 24 meses. Assume valores 

de Sim (está em situação de desemprego) e Não (não está em 

situação de desemprego). 

 
 

Factores de Risco 

Dependência de Álcool Estas variáveis assumem a forma de sim/ não. Sim, quando o 

factor de risco esta presente e Não, quando não está presente. A 

dependência alcoólica é uma informação subjectiva, baseada 

no score de CAGE1. A dependência de drogas, exclui o 

consumo ocasional, subentendendo-se que haja fenómenos de 

tolerância e ou sintomas de privação2. 

Tabaco 

Dependência de Drogas 

Sem Abrigo 

Reclusão 

Número de Factores de Risco Esta variável foi construída a partir das variáveis factores de 

risco, após o somatório dos factores de risco presentes.  

 
 

Variáveis Clínicas 

Formas de Doença Localização das lesões principais (ex: Pulmonar, Pleural,) 

Patologia Associada Doenças já existentes à data do diagnóstico (ex: Infecção VIH, 

Diabetes, Insuficiência renal crónica, etc.) 

Número de Patologias associadas Variável construída a partir da variável patologias associadas 

após somatória das patologias associadas presentes 

Situação do Tratamento Estado do final do tratamento. Esta variável pode assumir os 
seguintes valores: Em tratamento, Completo; Insucesso 
Terapêutico; Interrupção ou abandono; Diagnóstico não 
sustentado, Morte; Crónico; Transferência ou emigração 

Número de tratamentos Número de vezes em que o doente foi submetido a tratamento.  
Serologia VIH Estado serológico para o VIH 

 

                                                      
1 CAGE – Cut down/ Annoyed/ Guilty/ Eye-opener Questionnaire 
2 Fonte: Circular Normativa Nº 6 DT. Ver anexo I 
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4.7 Tratamento e Análise de Dados  
Para elaboração da matriz de dados o primeiro passo foi a selecção das variáveis a analisar com base 

na sua importância, pertinência e validade. Após selecção, foram aplicados filtros às variáveis Data de 

diagnóstico e Distrito, a fim de seleccionar apenas os casos que ocorreram nos biénios 2000/2001 e 

2008/ 2009 e os casos notificados em Portugal Continental. 

Como o estudo inclui só casos de TB activa, foram excluídos todos os casos de TB infecção. 

Por último, a base de dados que se encontrava em forma Excel, foi exportada para o programa 

informático SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) para tratamento estatístico dos 

dados. 

A análise dos dados foi processada em três etapas distintas. Numa primeira fase foram tratados e 

analisados os dados de TB notificados em Portugal nos biénios em estudo. Na segunda etapa foram 

tratados e analisados os dados referentes apenas á população imigrante diagnosticada com TB por 

biénios. Por último efectuou-se uma comparação das características sócias e clínicas entre a população 

imigrante e a população Não imigrante.  

 

Análise de estatística descritiva das variáveis seleccionadas 

Foram determinadas as frequências das variáveis qualitativas para caracterizar a população em estudo 

e determinadas medidas de tendência central (média, moda, mediana) e de dispersão (mínimos e 

máximos) das variáveis quantitativas. 

 

Análise bivariada 

A análise bivariada foi utilizada para comparar frequências e distribuições das variáveis na população 

imigrante e na população não imigrante. Foi utilizado um nível de significância de 5%. 

O teste de independência do qui-quadrado foi utilizado para verificar a existência ou não de diferenças 

significativas das variáveis nominais entre as duas populações. Este teste foi aplicando com base nos 

critérios de aplicabilidade do mesmo. Quando os critérios de aplicabilidade do teste não eram 

respeitados foi aplicado o teste exacto de Fisher. 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar a distribuição de 2 grupos independentes 

(imigrantes e não imigrantes). 

 

Cálculos de Odds ratios (OR) 

Foi calculada a odds ratios e respectivos intervalos de confiança a 95% (IC 95%), apenas nos casos em 

que se obtiveram diferenças significativas no teste do Qui-quadrado, para verificar a força de 

associação entre as variáveis em estudo e a condição de ser imigrante. 
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Cálculos de Taxas de Incidências 

 Estimou-se as taxas de incidência de Tuberculose por sexo, nacionalidade, distrito e grupo etário. Para 

o cálculo de incidências no numerador foram utilizados os casos novos de TB. 

Com base nas taxas de incidência por distrito foi elaborado um mapeamento por distrito dos casos de 

TB nos imigrantes e não imigrante através do programa informático Epi Info (Versão 3.5.3., 2011) 

 

4.8 Limitações e Enviesamentos do Estudo 
As variáveis socioeconómicas e de ambiente são descritas na literatura como principais factores 

determinantes de TB. No entanto, por limitações inerentes à base de dados utilizada, grande parte 

destas variáveis não foram incluídas neste estudo, por não estarem disponível na base de dados ou por 

apresentarem muitos valores omissos. Ambas as variáveis são descritas como sendo importantes 

variáveis de confundimento, que podem modificar o resultado de uma investigação. 

Para o presente estudo académico, estas variáveis são muito importantes, por serem factores 

determinantes de tuberculose, podendo influenciar os resultados obtidos na análise bivariada, na 

comparação das características sociodemográficas e clínicas de imigrantes e não imigrantes.  

O viés de informação pode representar uma limitação, devido ao registo incompleto de alguns dados. 

Este caso observou-se na variável tempo de permanência, que apresentava muitos valores omissos o 

que poderá enviesar os resultados obtidos relativamente a esta variável. Por esta razão, algumas 

variáveis foram excluídas apesar da sua pertinência (ex: variável profissão).  

Procurou-se assegurar a validade interna do nosso estudo através da comparação dos resultados 

obtidos das taxas de incidências com os resultados divulgados pela DGS e pela OMS. 

 

 

4.9 Considerações Éticas  
Houve uma constante preocupação em manter uma conduta ética e moral durante todo o processo de 

investigação. 

O respeito pela pessoa enquanto ser humana e o seu direito à protecção e à liberdade de viver com 

dignidade foi o principal pilar da investigação. 

O anonimato de todos os casos foi fielmente salvaguardado durante todo o processo de investigação, 

sendo que em nenhuma etapa foi possível reconhecer ou identificar um doente, para tal foram 

utilizados códigos reconhecidos pelos criadores da base de dados e pelas pessoas autorizadas que 

participaram nesta investigação. 

A confidencialidade dos dados foi assegurada, isto é, só as pessoas autorizadas tiveram acesso aos 

dados brutos do estudo. 
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5. Resultados 

 

5.1 População residente em Portugal Continental 
No período em estudo, foram notificados um total de 15 269 casos de Tuberculose activa, em Portugal 

Continental. O número de casos diminui de 9 182 casos no biénio 2000/2001 para 6 087 caso o biénio 

2008/2009. 

 

Em ambos os biénios, a Tuberculose foi mais frequente no género masculino do que no género 

feminino, 6 268 casos (68,3%) e 2 914 (31,7%) respectivamente, no biénio 2000/2001, 4 024 (66,1%) 

e 2 063 (33,9%) respectivamente, no biénio 2008/2008. 

 

No biénio 2000/2001 a maioria dos doentes estava na faixa etária entre os 25-34 (2 324 casos, 25,3%), 

enquanto no biénio 2008/2009 a maioria dos doentes estava na faixa etária entre 35-44 (1 355 casos, 

22,3%). 

 

Relativamente à nacionalidade, a maioria dos doentes eram de nacionalidade Portuguesa, 8 377 

(91,2%) no primeiro biénio e 5 294 (87%) no segundo. Entre os imigrantes, a frequência de casos de 

TB foi mais elevada nos doentes oriundos do PALOP, 663 (7,2%) no primeiro biénio e 552 no 

segundo (9,1%), seguido dos doentes provenientes de países asiáticos, 29 (0,3%) e 26 (0,4%) casos e 

da Europa do Leste 18 (0,2%) e 83 (1,4%) respectivamente. Foram menos frequentes casos de TB nas 

pessoas provenientes da América do Norte, tendo-se registado apenas 3 casos (≈0%) no primeiro 

biénio e nenhum caso no segundo 

 

Quanto à distribuição da TB por distritos, nos dois biénios: Lisboa, 2 474 casos (26,9%) e 1 818 casos 

(29,9%) respectivamente; Porto, 2 578 (28,1%) e 1 500 (24,5%) e Setúbal, 1 018 (11,1%) e 614 

(10,1%), foram os distritos onde foram notificados com mais casos.  

Évora, e Portalegre foram os distritos que registaram menos casos, 36 (0%) e 58 (0,6%) 

respectivamente no biénio 2000/2001 e 37 (0,6%) e 33 (0,5%) no biénio 2008/2009). 

 

No que diz respeito à situação laboral, 8 047 doentes (87,6%) no biénio 2000/2001 e 5 271 (86,6%) no 

biénio 2008/2009, responderam que não se encontravam em situação de desemprego nos últimos 24 

meses. 
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Tabela 4 - Distribuição das Frequências das Características Sociodemográficas por Biénios  

 

Variáveis 
Sóciodemográficas 

Categoria Biénio 
2000/2001 
n = 9182 

Biénio 2008/2009 
n = 6087 

Totais 
n = 15269 

Sexo 
 

Masculino 
Feminino 

6268 (68,3%) 
2914 (31,7%) 

4024 (66,1%) 
2063 (33,9%) 

10292 (67,4%) 
4977 (32,6%) 

Grupo Etário 
 

0-4 
5- 14 
15-24 
25-34 
35-44 
45- 54 
55-64 
65- 74 
≥ 75 

95 (1,0%) 
122 (1,3%) 

1015 (11,1%) 
2324 (25,3%) 
2002 (21,8%) 
1275 (13,9%) 
856 (9,3%) 
802 (8,7%) 
690 (7,5%) 

44 (0,7%) 
86 (1,4%) 
484 (8,0%) 

1158 (19,0%) 
1355 (22,3%) 
1090 (17,9%) 
674 (11,1%) 
589 (9,7%) 

607 (10,0%) 
 

139 (0,9%) 
208 (1,4%) 

1499 (9,8%) 
3482 (22,8%) 
3357 (22,0%) 
2365 (15,5%) 
1530 (10,0%) 
1391 (9,1%) 
1297 (8,5%) 

 
Nacionalidade 

 
 
 
 
 
 

PALOP 
América Latina 
Europa do Leste 

América do Norte 
Ásia 

Europa ocidental 
Médio oriente 
África outros 

Portugal 

663 (7,2%) 
26 (0,3%) 
18 (0,2%) 
3 (0,0%) 

29 (0,3%) 
38 (0,4%) 
1 0 (0,1%) 
18 (0,2%) 

8377 (91,2%) 

552 (9,1%) 
75 (1,2%) 
83 (1,4%) 
0 (0,0%) 

26 (0,4%) 
27 (0,4%) 
7 (0,1%) 

23 (0,4%) 
5294 (87,0%) 

1215 (8,0%) 
101 (0,7%) 
101 (0,7%) 
3 (0,0%) 

55 (0,4%) 
65 (0,4%) 
17 (0,1%) 
41 (0,3%) 

13671 (89,5%) 
Área de Residência Aveiro 

Beja 
Braga 

Bragança 
Castelo Branco 

Coimbra 
Évora 
Faro 

Guarda 
Leiria 
Lisboa 

Portalegre 
Porto 

Santarém 
Setúbal 

Viana do Castelo 
Vila Real 

Vise 

522 (6%) 
150 (2%) 
601 (7%) 
51 (1%) 

115 (1%) 
173 (2%) 
36 (0%) 

425 (5%) 
91 (1%) 

142 (1,5%) 
2474 (26,9%) 

58 (0,6%) 
2578 (28,1%) 
191 (2,1%) 

1018 (11,1%) 
190 (2,1%) 
121 (1,3%) 
240 (2,6%) 

310 (5,1%) 
68 (1,1%) 
371 (6,1%) 
49 (0,8%) 
85 (1,4%) 
95 (1,6%) 
37 (0,6%) 
312 (5,1%) 
54 (0,9%) 
128 (2,1%) 

1818 (29,9%) 
33 (0,5%) 

1500 (24,6%) 
185 (3%) 

614 (10,1%) 
161 (2,6%) 
106 (1,7%) 
161 (2,6%) 

832 (5,4%) 
218 (1,4%) 
972 (6,4%) 
106 (0,7%) 
200 (1,3%) 
268 (1,8%) 
73 (0,5%) 
737 (4,8%) 
145 (0,9%) 
270 (1,8%) 

4292 (28,1%) 
91 (0,6%) 

4078 (26,7%) 
376 (2,5%) 

1632 (10,7%) 
351 (2,3%) 
227 (1,5%) 
401 (2,6%) 

Situação de 

Desemprego 

Falso 

Verdadeiro 

8047 (87,6%) 

1135 (12,4%) 

5271 (86,6%) 

816 (13,4%) 

13318 (87,2%) 
 

951 (12,8%) 
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Relativamente às características clínicas, o pulmão foi o órgão frequentemente mais atingido 11 245 

casos (73,6%) no total, 6 732 (73,3%) no biénio 2000/2001 e 4 513 (74,1%) no biénio 2008/2009. 

Apenas 4 024 (26,4%) casos tiveram uma localização extrapulmonar, 2 450 (26,7%) no primeiro 

biénio e 1 574 (25,9%) no segundo. A localização extrapulmonar mais frequente foi a pleural, com um 

total de 1 367 casos (9%), 831 (9,1%) no biénio 2000/2001 e 536 (8,8%) no biénio 2008/2009 e a 

Linfática extratorácica com um total de 974 (6,4%) casos, 584 (6,4%) e 390 (6,4%) respectivamente. 

 

Tabela 5 - Distribuição da Frequência de Formas de Doença por Biénios 

Variável Clínica Categorias Biénio 2000/2001 

n= 9182 

Biénio 2008/2009 

n= 6087 

Totais 

n = 15269 

Formas de Doença Pulmonar 6732 (73,3%) 4513 (74,1%) 11245 (73,6%) 

Extrapulmonar 2450 (26,7%) 1574 (25,9%) 4024 (26,4%) 

 

 

Foram reportadas patologias associadas em 5 939 casos (38,9%), 3 792 (41,3%) no biénio 2000/2001 e 

2 147 (35,3%) no biénio 2008/2009.  

A patologia associada mais frequente em ambos os biénios foi a infecção por VIH, 1 307 casos 

(14,2%) e 849 (13,9%) respectivamente. A diabetes foi a segunda patologia associada à TB mais 

frequente, 349 (3,8%) no primeiro biénio e 324 (5,3%) no segundo biénio. As patologias menos 

frequentes foram a Sarcoidose, apenas 4 (0%) casos no biénio 2000/2001 e 8 (0,1%) casos no biénio 

2008/2009 e a Colagenose 0 (0%) e 1 (0%) caso respectivamente. 

 

Em relação ao número de tratamentos, 13 552 (88,8%) doentes receberam tratamento pela primeira, 8 

109 (88,3%) no biénio 2000/2001 e 5 443 (89,4%) no biénio 2008/2009.  

 

Na maioria dos doentes completou o tratamento, 1 1733 (76,8%),7 348 (80%) no primeiro biénio e 4 

385 (72%) no segundo. Estavam em tratamento 1 707 (11,2%) doentes, 574 (6,3%) e 1 133 (18,6%) 

respectivamente. Ocorreram apenas 14 casos (0,1%) de insucesso terapêutico, todos no biénio 

2000/2001. A interrupção ou abandono foi reportada em 746 casos (4,9%), tendo diminuído entre os 

biénios, de 561 (6,1%) para 185 casos (3%).   
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Tabela 6 - Distribuição da Frequência das Patologias Associadas e Nº de Patologias Associadas 

por Biénio 

Variáveis Clínicas Categorias Biénio 2000/2001 
n= 9182 

Biénio 2008/2009 
n= 6087 

Totais 
n = 15269 

Infecção VIH 
 
 

Não 
Sim 

7875 (85,8%) 
1307 (14,2%) 

5238 (86,1%) 
849 (13,9%) 

13113 (85,9%) 
2156 (14,1%) 

Diabetes 
 
 
 

 
Não 
Sim 

 
8833 (96,2%) 
349 (3,8%) 

 
5763 (94,7%) 

324 (5,3%) 

 
14596 (95,6%) 

673 (4,4%) 

Insuficiência renal 
crónica 

 
 

 
Não 
Sim 

 
9083 (98,9%) 

99 (1,1%) 

 
6011 (98,8%) 

76 (1,2%) 

 
15094 (98,9%) 

175 (1,1%) 

Doença Hepática 
 
 
 

 
Sim 
Não 

 
9018 (98,2%) 
164 (1,8%) 

 
5961 (97,9%) 

126 (2,1%) 

 
14979 (98,1%) 

290 (1,9%) 

Sarcoidose 
 
 
 

 
Não 
Sim 

 
9178 (100%) 

4 (0%) 

 
6079 (99,9%) 

8 (0,1%) 

 
15259 (99,9) 

12 (0,1%) 

Silicose 
 
 
 

 
Não 
Sim 

 
9140 (99,5%) 

42 (0,5%) 

 
6038 (99,2%) 

49 (0,8%) 

 
15178 (99,4%) 

91 (0,6%) 

 
Outra Doença 

Interstício 

 
Não 
Sim 

 
9181 (100%) 

1 (0%) 

 
6080 (99,9%) 

7 (0,1%) 

 
15621 (99,9%) 

8 (0,1%) 
 
 

Colagenose 
 

 
Não 
Sim 

 
9182 (100%) 

0 (0%) 

 
6086 (100%) 

1 (0%) 

 
15268 (100%) 

1 (0%) 

 
 

DPOC 
 

 
Não 
Sim 

 
9124 (99,4%) 

58 (0,6%) 

 
6012 (98,8%) 

75 (1,2%) 

 
15136 (99,1%) 

133 (0,9%) 

 
 

Neoplasia do 
Pulmão 

 
Não 
Sim 

 
9155 (99,7%) 

27 (0,3%) 

 
6053 (99,4%) 

34 (0,6%) 

 
15208 (99,6%) 

61 (0,4%) 

 
Neoplasia outros 

Órgãos 
 
 

 
Não 
Sim 

 
9131 (99,4%) 

51 (0,6%) 

 
5972 (98,1%) 

115 (1,9%) 

 
15103 (98,9%) 

166 (1,1%) 
 

Linfomas ou 
Mieloproliferativas 

 
 

 
Não 
Sim 

 

 
9173 (99,9%) 

9 (0,1%) 

 
6072 (99,8%) 

15 (0,2%) 

 
15245 (99,8%) 

24 (0,2%) 

 
Outra 

 
Não 
Sim 

 
8393 (91,4%) 
789 (8,6%) 

 
5392 (88,6%) 
695 (11,4%) 

 
13785 (90,3%) 
1484 (9,7%) 

Nº de patologia 
associadas 

 
 
 
 

0 
1 
2 
3 
4 

5390 (58,7%) 
3469 (37,8%) 
314 (3,4%) 

9 (0,1%) 
0 (0%) 

3940 (64,7%) 
1851 (30,4%) 

276 (4,5%) 
18 (0,3%) 

2 (0%) 

9330 (61,1%) 
5320 (34,8%) 
590 (3,9%) 
27 (0,2%) 
2 (0,0%) 
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Tabela 7 - Distribuição das Frequências de Nº de Tratamentos e Situação Final de Tratamento 

por Biénio 

Variáveis Clínicas Categorias Biénio 2000/2001 

n= 9182 

Biénio 2008/2009 

n= 6087 

Totais 

n = 15269 

Nº de Tratamentos 0 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

8109 (88,3%) 

933 (10,2%) 

116 (1,3%) 

20 (0,2%) 

3 (0,0%) 

0 (0,0%) 

1 (0,0%) 

5443 (89,4%) 

562 (9,2%) 

63 (1,0%) 

18 (0,3%) 

0 (0,0%) 

1 (0,0%) 

0 (0,0%) 

 

13552 (88,8%) 

1495 (9,8%) 

179 (1,2%) 

38 (0,2%) 

3 (0,0%) 

 1 (0,0%) 

1 (0,0%) 

Situação final de 

Tratamento 

 

 

Em Tratamento 

Tratamento Completo 

Insucesso Terapêutico 

Interrupção ou Abandono 

Morte 

Diagnostico não sustentado 

Crónico 

574 (6,3%) 

7348 (80,0%) 

14 (0,2%) 

561 (6,1%) 

557 (6,1%) 

123 (1,3%) 

5 (0,1%) 

 

1133 (18,6%) 

4385 (72,0%) 

0 (0,0%) 

185 (3,0%) 

309 (5,1%) 

75 (1,2%) 

0 (0%) 

1707 (11,2%) 

11733 (76,8%) 

14 (0,1%) 

746 (4,9%) 

866 (5,7%) 

198 (1,3%) 

5 (0,0%) 

 

 

Foi possível determinar a serologia do VIH em 9 541 casos (62,5%), 4 510 (47,3%) no biénio 

2000/2001 e 5 032 (52,7%) no biénio 2008/2009. 

O número de casos VIH positivo diminui de 1 185 casos (26,2%) no biénio 2000/2001 para 805 casos 

(16%) no biénio 2008/2009.  

 

Tabela 8 - Serologia do VIH por Biénio 

Serologia do VIH Biénio 2000/2001 

   n = 4510 

Biénio 2008/2009 

 n = 5032 

Totais 

n = 9541 

Positivo 1185 (26,2%) 805 (16%) 1988 (20,8%) 

Negativo 3327 (73,8%) 4226 (84%) 7553 (79,2%) 

 

Relativamente aos factores de risco, estavam presentes em 3 950 casos (25,9%), 2 579 (28,1%) no 

biénio 2000/2001 e 1 367 (22,6%) no biénio 2008/2009. O factor de risco notificado com maior 

frequência foi o álcool, 2 138 (14%), passou de 1 346 casos (14,7%) no primeiro biénio para 792 

(13%) no segundo. O consumo de Tabaco foi identificado como factor de risco em 1 696 casos 

(11,1%%), 1 167 (12,7%) no primeiro biénio e 529 (8,7%) no segundo biénio   
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Tabela 9 - Distribuição das Frequências de Factores de Risco por Biénio 

Factores de Risco Categoria da variável Biénio 2000/2001 
n = 9182 

Biénio 2008/2009 
n = 6081 

Totais 
n = 15269 

Álcool Não 
Sim 

7836 (85,3%) 
1346 (14,7%) 

5295 (87%) 
792 (13%) 

13131 (86,0%) 
2138 (14%) 

Drogas Não 
Sim 

8415 (91,6%) 
767 (8,4%) 

5554 (91,2%) 
533 (8,8%) 

13969 (91,5%) 
1300 (8,5%) 

Tabaco Não 
Sim 

8015 (87,3%) 
1167 (12,7%) 

5558 (91,3%) 
529 (8,7%) 

13573 (88,9%) 
1696 (11,1%) 

Reclusão Não 
Sim 

8978 (97,8%) 
204 (2,2%) 

5992 (98,4%) 
95 (1,6%) 

14970 (98,0%) 
299 (2,0%) 

Sem abrigo Não 
Sim 

 

9063 (98,7%) 
119 (1,3%) 

5973 (98,1%) 
114 (1,9%) 

15036 (98,5%) 
233 (1,5%) 

Número de Factores 
de Risco 

0 6604 (71,9%) 4714 (77,4%) 11318 (74,1%) 
 

1 1799 (19,6%) 874 (14,4%) 
 

2673 (17,5%) 
 

2 572 (6,2%) 
 

345 (5,7%) 
 

917 (6,0%) 
 

3 174 (1,9%) 
 

124 (2,0%) 
 

298 (2,0%) 
 

4 27 (0,3%) 
 

23 (0,4%) 50 (0,3%) 

5 6 (0,1%) 7 (0,1%) 13 (0,1%) 
 

 

 

5.2 Imigrantes Residentes em Portugal diagnosticados com TB 
Sexo e Idade 

A maioria dos imigrantes residentes em Portugal, diagnosticados com TB, no período em análise, era 

do sexo masculino, 68,8% (1100 casos). Este predomínio verificou-se em ambos os biénios, 562 casos 

(69,81%) contra 243 (30,2%) do género feminino no biénio 2000/2001 e 538 (67,8%) contra 255 casos 

(32,2%) no biénio 2008/2009. 

 

A idade média aumentou, de 35,9 anos no biénio 2000/2001, com maior número de casos no grupo 

etário dos 25-34 anos, para 38,7 anos no biénio 2008/2009 com maior número de casos no grupo 

etário dos 35-44 anos. 
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Tabela 10 - Distribuição dos casos de TB nos Imigrantes por Género e Grupo Etário 

Variáveis Categorias das 

variáveis 

Biénio 2000/2001 

n=805 

Biénio 2008/2009 

n = 793 

Totais 

n = 1595 

Género Feminino 

Masculino 

243 (30,2%) 

562 (69,8%) 

255 (32,2%) 

538 (67,8%) 

498 (31,2%) 

1100 (68,8%) 

 

 

 

 

Grupo 

Etário 

00-04 4 (0,5% 6 (0,8%) 
 

10 (0,6%) 
 

05-14 9 (1,1%) 
 

10 (1,3%) 
 

19 (1,2%) 
 

15-24 125 (15,5%) 
 

95 (12,0%) 
 

220 (13,8%) 
 

25-34 282 (35,0%) 
 

214 (27,0%) 
 

496 (31,0%) 
 

35-44 211 (26,2%) 
 

222 (28,0%) 
 

433 (27,1%) 
 

45-54 104 (12,9%) 
 

152 (19,2%) 
 

256 (16,0%) 
 

55-64 44 (5,5%) 53 (6,7%) 
 

97 (6,1%) 
 

65-74 17 (2,1%) 28 (3,5%) 
 

45 (2,8%) 

> =75 9 (1,1%) 13 (1,6%) 22 (1,4%) 
 

 

Área de Residência 

A maioria dos doentes residia no distrito de Lisboa, 1 022 (64%), seguido do distrito de Setúbal 193 

(12,1%) e Faro 126 (7,8%). Em Lisboa observou-se uma diminuição de apenas 10 casos do primeiro 

biénio para o segundo 516 para 506 (50,5%, e 49,5%), em Setúbal o número de casos manteve-se,96 

(49,7%) e 97 (50,3%) respectivamente e em Faro aumentou de 56 (44,4%) para 70 (55,6%) casos. 

 

 

 

 

 

Figura 6 -Distribuição de TB por Distritos e por Biénios 
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Tempo de Permanência  

 No biénio 2000/2001 foi possível calcular o tempo decorrido entre a data de entrada no país e a data 

em que foi diagnosticada TB em 441 casos (54,8% do total de casos em imigrantes) e no biénio 

2008/2009 em 579 casos (73%). 

No primeiro biénio a média do tempo decorrido foi de 11,6 anos, com um mínimo de 0 anos e um 

máximo de 50 anos, sendo que, 183 casos (41,5%) foram diagnosticados nos primeiros cinco anos de 

residência em Portugal. 

No segundo biénio a média foi de 12,1 anos, com um mínimo de 0 anos e um máximo de 74 anos, 226 

casos (39,2%) foram diagnosticado nos primeiros cinco anos. 

 

 

Tabela 11- Tempo de Permanecia por Biénios 

Variáveis Categoria da 
Variável 

Biénio 2000/2001 
n= 441 

Biénio 2008/2009 
n = 579 

Totais 
n = 1020 

 
Tempo de 

Permanência 
(anos) 

0-5 183 (41,5%) 226 (39%) 409 (40,1%) 
6- 11 79 (17,9%) 144 (24,9%) 223 (21,9%) 
12-17 33 (7,5%) 42 (7,3%) 75 (7,4%) 
18- 23 42 (9,5%) 52 (9%) 94 (9,2%) 
≥ 24 104 (23,6%) 115 (19,9%) 219 (21,5%) 

 

 

Situação Laboral 

A maioria dos imigrantes responderam que não se encontrava em situação de desemprego nos últimos 

24 meses, 1 425 (89,2%), 728 doentes (90,4%) no primeiro biénio e 697 (87,9%) no segundo. 

 

Tabela 12 - Situação Laboral por Biénios dos Imigrantes 

Variável Situação 

Laboral 

Categoria da 

variável 

Biénio 2000/2001 

n= 805 

Biénio 2008/2009 

n = 795 

Totais 

n = 1598 

Desempregado Falso 728 (90,4%) 697 (87,9%) 1425 (89,2%) 

Verdadeiro 77 (9,6%) 96 (12,1%) 173 (10,8%) 

 

 

Formas de Doença 

A localização mais frequente de TB, nos imigrantes residentes em Portugal Continental, foi a 

pulmonar, 1 140 (71,3%), 561 (69,7%) no biénio 2000/2001 e 579 (73%) no biénio 2008/2009. 

A localização extrapulmonar mais frequente foi a pleural, 177 casos (11,1%), 84 (10,4%) no biénio 

2000/2001 e 93 (11,7%) no biénio 2008/2009. Seguida da localização Linfática extratorácica 118 

casos (7,4%), 68 (8,4%) e 50 casos (6,3%) respectivamente. A Tuberculose com localização no 

Sistema Nervoso Central Não Meningite foi a menos frequente, apenas 6 casos (0,4%), 2 no primeiro 

biénio e 4 no segundo. 
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Tabela 13- Distribuição das Frequências de Formas da Doença por Biénio nos Imigrantes 

 

Variável Categoria da 

variável 

Biénio 2000/2001 

n= 805 

Biénio 2008/2009 

n = 795 

Totais 

n = 1598 

Localização da 

doença 

Pulmonar 561 (69,7%) 579 (73%) 1140 (71,3%) 

Extrapulmonar 244 (30,3%) 216 (27%) 460 (28,7%) 

 

 
 

 

Patologias Associadas 

Foram identificadas patologias associadas em 607 casos (38%), 331 (41,1%) no biénio 2000/2001 e 

278 (34,8%) no biénio 2008/2009.  

 A patologia associada identificada com maior frequência foi a infecção por VIH, 164 casos (20,4%) 

no biénio 2000/2001 e 167 casos (21,1%) no biénio 2008/2009, seguida da Diabetes, 20 casos (2,5%) 

e 28 casos (3,5%) respectivamente.  

 

Figura 7 - Distribuição de Frequências de Formas da doença por Biénio 
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Tabela 14- Distribuição da Frequência do número de Patologias Associadas por Biénio 

 

 

Tabela 15 -Distribuição de Frequência das Patologias Associadas por Biénio 

 

 

Variáveis Categoria das 
variáveis 

Biénio 2000/2001 
n= 805 

Biénio 2008/2009 
n = 795 

Totais 
n = 1598 

 
 

Número de 
patologias 
Associadas 

0 474 (58,9%) 
 

517 (65,2%) 
 

991 (62,0%) 
 

1 305 (37,9%) 
 

245 (30,9%) 
 

550 (34,4%) 
 

2 25 (3,1%) 
 

31 (3,9%) 
 

56 (3,5%) 
 

3 1 (0,1%) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 

Variáveis Categoria das 

variáveis 

Biénio 2000/2001 

n=805 

Biénio 2008/2009 

n= 797 

Totais 

n= 1598 

Infecção VIH Não 641 (79,6%) 626 (78,9%) 1267 (79,3%) 

Sim 164 (20,4%) 167 (21,1%) 331 (20,7%) 

Diabetes Não 785 (97,5%) 765 (96,5%) 1550 (79,3%) 

Sim 20 (2,5%) 28 (3,5%) 48 (3%) 

Insuficiência renal 

crónica 

Não 794 (98,6%) 784 (98,9%) 1578 (98,7%) 

Sim 11 (1,4%) 9 (1,1%) 20 (1,3%) 

Doença Hepática Não 795 (98,9%) 786 (99,1%) 1581 (98,9%) 

Sim 10 (1,2%) 7 (0,9%) 17 (1,1%) 

Sarcoidose Não 804 (99,9%) 793 (100%) 1597 (99,9%) 

Sim 1 (0,1%) 0 (0%) 1 (0,1%) 

Silicose Não 805 (100%) 792 (99,9%) 1597 (99,9%) 

Sim 0 (0%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

Outra Doença 

Interstício 

Não 804 (99,9%) 793 (100%) 1597 (99,9%) 

Sim 1 (0,1%) 0 (0%) 1 (0,1%) 

Colagenose Não 805 (100%) 793 (100%) 1598 (100%) 

Sim 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

DPOC Não 805 (100%) 790 (99,6%) 1595 (99,8%) 

Sim 0 (0%) 3 (0,4%) 3 (0,2%) 

Neoplasia do Pulmão Não 805 (100%) 792 (99,9%) 1597 (99,9%) 

Sim 0 (0%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

Neoplasia outros 

Órgãos 

Não 803 (99,8%) 785 (99%) 1588 (99,4%) 

Sim 2 (0,2%) 8 (1%) 10 (0,6%) 

Linfomas ou 

Mieloproliferativas 

Não 805 (100%) 793 (100%) 1598 (100%) 

Sim 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Outra Não 765 (95%) 720 (90,8%) 1485 (92,9%) 

Sim 40 (5%) 73 (9,2%) 113 (7,1%) 
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Factores de Risco 

 Foram reportados factores de risco em 378 casos (23,7%), 219 (27,2%) no primeiro biénio e 161 

(20,1%) no segundo biénio. 

O factor de risco reportado com maior frequência foi o álcool, 149 (18,5%) no biénio 2000/2001 e 102 

casos (12,9%) no biénio 2008/2008. O segundo factor de risco mais reportado foi o consumo de 

tabaco, 60 (7,5%) e 39 casos (4,9%) respectivamente. 

 

Tabela 16 – Distribuição da Frequência de Factores de Risco e Nº de Factores de Risco por Biénio 

Variáveis Categoria das 

variáveis 

Biénio 2000/2001 

n= 805 

Biénio 2008/2009 

n = 795 

Totais 

n = 1598 

Álcool Não 

Sim 

656 (81,5%) 

149 (18,5%) 

696 (87,1%) 

102 (12,9%) 

1347 (84,3%) 

251 (15,7%) 

Tabaco Não 

Sim 

745 (92,5%) 

60 (7,5%) 

754 (95,1%) 

39 (4,9%) 

1499 (93,8%) 

99 (6,2%) 

Drogas Não 

Sim 

757 (94%) 

48 (6%) 

755 (95,2%) 

38 (4,8%) 

1512 (94,6%) 

86 (5,4%) 

Reclusão Não 

Sim 

790 (98,1%) 

15 (1,8%) 

784 (98,9%) 

9 (1,1%) 

1574 (98,5%) 

24 (1,5%) 

Sem-abrigo Não 

Sim 

79 (98,4%) 

13 (1,6%) 

769 (97%) 

24 (13%) 

1561 (97,7%) 

37 (2,3%) 

Número de Factores 

de Risco 

0 586 (72,8%) 
 

634 (79,9%) 
 

1220 (76,3%) 
 

1 164 (20,4%) 120 (15,1%) 
 

284 (17,8%) 

2 45 (5,6%) 
 

29 (3,7%) 
 

74 (4,6%) 
 

3 9 (1,1%) 
 

6 (0,8%) 
 

15 (0,9%) 
 

4 1 (0,1%) 4 (0,5%) 5 (0,3%) 
 

 

Casos Associados ao VIH 

 

Foi notificado a serologia do VIH em 1 176 casos (73,6% do total de casos de TB em imigrantes). 

Destes, a maioria eram VIH negativo, 348 (69,2%) no biénio 2000/2001 e 512 (76,1%) no biénio 

2008/2009. 

Tabela 17 Serologia do VIH por Biénios nos Imigrantes 

Variáveis Categorias das 
variáveis 

Biénio 2000/2001 
n= 503 

Biénio 2008/2009 
n = 673 

Totais 
n = 1176 

Serologia do VIH Positivo 155 (30,8%) 
 

161 (23,9%) 
 

316 (26,9%) 
 

Negativo 348 (69,2%) 512 (76,1%) 860 (73,1%) 
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Nº de Tratamentos e Situação Final de Tratamento 

 

A maioria dos doentes recebeu tratamento pela primeira vez, 1435 (89,8%), 726 casos (90,2%) no 

biénio 2000/2001 e 709 casos (89,4%) no biénio 2008/2009. A média foi de aproximadamente 0,11 

tratamentos, com um mínimo de 0 tratamentos e um máximo de 3 tratamentos. 

Em 1159 casos (72,5%) o tratamento foi completado, 586 (72,8%) no primeiro biénio e 573 (72,3%) 

no segundo. Estavam em tratamento 99 doentes (12,3%) no primeiro biénio e 146 doentes (18,4%) no 

segundo biénio. No total 123 (7,7%) doentes interromperam ou abandonaram o tratamento, 83 

(10,3%) e 40 (5%) respectivamente. Foi reportado apenas 1 caso de insucesso terapêutico ocorrido no 

biénio 2000/2001. 

 

Tabela 18 - Nº de Tratamentos e Situação Final de Tratamento por Biénio 

Variáveis Categoria das 
variáveis 

Biénio 2000/2001 
n= 805 

Biénio 2008/2009 
n = 793 

Totais 
n = 1598 

 
Número de 
tratamentos 

0 726 (90,2%) 709 (89,4%) 
 

1435 (89,8%) 
 

1 
 

70 (8,7%) 76 (9,6%) 146 (9,1%) 

2 
 

7 (0,9%) 7 (0,9%) 
 

14 (0,9%) 
 

3 2 (0,2%) 
 

1 (0,1%) 
 

3 (0,2%) 
 

 
 
 
 
 

Situação Final 
 

Em Tratamento 99 (12,3%) 
 

146 (18,4%) 
 

245 (15,3%) 
 

Tratamento 
Completo 

586 (72,8%) 
 

573 (72,3%) 
 

1159 (72,5%) 
 

Insucesso 
Terapêutico 

1 (0,1%) 
 

0 (0,0%) 
 

1 (0,1%) 
 

Interrupção ou 
Abandono 

83 (10,3%) 
 

40 (5,0%) 
 

123 (7,7%) 
 

Morte 30 (3,7%) 
 

24 (3,0%) 
 

54 (3,4%) 
 

Diagnostico não 
sustentado 

6 (0,7%) 10 (1,3%) 16 (1,0%) 
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5.3 Imigrantes vs Não imigrantes  
 

A proporção de homens e de mulheres diagnosticados com Tuberculose foi similar, em ambos os 

biénios, nos imigrantes e nos não imigrantes (68,8% e 67,2 %nos homens e 31,2% e 32,8% nas 

mulheres respectivamente, p <0,207). 

 

Observou-se uma diferença significativa na idade média e na distribuição das idades (p <0,001). Os 

doentes imigrantes são mais jovens do que os não imigrantes, a média foi de 37,3 anos e de 45,1 anos 

respectivamente. 

 

Relativamente à localização da doença, a localização pulmonar foi mais frequente nos não imigrantes 

do que nos imigrantes (p=0,029;OR=0,878;IC95%:0,783-0,985); a localização pleural (p 

<0,002;OR=1,306;IC95%: 1,105-1,544) e na Linfática intratorácica foram mais frequentes nos 

imigrantes do que nos não imigrantes (p <0,044;OR=1,594;IC95%:1,037-2,450); a TB localizada no 

Sistema Nervoso Central (SNC) não-meningite e Genito-Urinária foram mais frequentes nos não 

imigrantes (p <0,020; OR=0,517;IC95%: 0,300-0,888). 

 

Quanto às patologias associadas, os resultados obtidos indicam que o risco de ter infecção por VIH é 

maior nos imigrantes do que nos Não imigrantes (p <0,001; OR=1,696;IC95%: 1,488-1,932), este 

resultado, apesar de ligeiramente diferente, está concordante com os resultados obtidos relativos à 

serologia do VIH (p <0,001; OR=1,471;IC95%:1,279-1,691). Pelo contrario, os imigrantes 

apresentaram menor risco de terem patologias crónicas associadas à TB comparativamente aos não 

imigrantes: Diabetes (p =0,005; OR=0,646; IC95%:0,480-0,871); Silicose (p =0,006; 

OR=0,094;IC95%: 0,013-0,679); DPOC (p <0,003;OR=0,196;IC95%:0,062-0,0616); Doença 

Hepática (p=0,013;OR=0,528;IC95%:0,322-0,864) e Neoplasia do Pulmão 

(p=0,041;OR=0,142;IC95%: 0,020-1,026). 

 

No presente estudo verificou-se que o consumo de álcool (p <0,009;OR=1,630; IC95%: 1,008-

0,1,343) e a condição de sem-abrigo (p=0,042;OR=1,164;IC95%:1,142-2,325) são factores de risco 

que estão associados à condição de ser imigrantes. O tabaco (p <0,001;OR= 0,499;IC95%: 0,405-

0,616) e as drogas (p <0,001; OR= 0,582;IC95%: 0,466-0,731) são factores de risco que estão 

associados à condição de não ser imigrante. 

Relativamente ao final de tratamento obteve-se diferenças significativas nas categorias em tratamento: 

(p <0,001;OR=1,512;IC95%: 1,306-1,751), mais associada aos imigrantes; tratamento completo (p 

<0,001;OR= 0,773;IC95%: 0,688-0,869) e morte (p <0,001; OR=0,554;IC95%:0,418-0,733) mais 

associados aos não imigrantes. 
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Tabela 19 - Comparação das características sociodemográficas e clínicas entre Imigrantes e Não 

imigrantes  

*Teste exacto de Fisher 

Variáveis Categoria das 
variáveis 

Imigrantes 
n=1598 

Não 
imigrantes 
n= 13671 

P value OR OR 
(IC 95%) 

Sexo Masculino 
Feminino 

1100 (68,8%) 
498 (31,2%) 

9192 (67,2%) 
4479 (32,8%) 

0,207 - - 

Situação de 
desemprego 

 
Sim 

 

 
173 (10,8%) 

 
1778 (13%) 

 
0,015 

 
0,812 

 
(0,688;0,958) 

Localização da 
doença 

Pulmonar 
Pleural 

Linfática intratorácica 
Linfática extratorácica 

Vertebral 
Osteoarticular não 

Vertebral 
Meningite 

SNC (não meningite) 
Genito/Urinária 

Peritoneal/Digestiva 
Disseminada 

1140 (71,3%) 
177 (11,1%) 
25 (1,6%) 
118 (7,4%) 
14 (0,9%) 
14 (0,9%) 

 
11 (0,7%) 
14 (0,9%) 
14 (3,4%) 
54 (3,4%) 
36 (2,3%) 

10105 (73,9%) 
1199 (7,8%) 

135 (1%) 
856 (6,3%) 
142 (1%) 
144 (1%) 

 
104 (0,8%) 
230 (1,7%) 
230 (1,7%) 
408 (3%) 

305 (2,2%) 

0,029 
0,002 
0,044 
0,092 
0,631 
0,631 

 
0,870 
0,020 
0,020 
0,383 
1,000 

0,878 
1,306 
1,594 

- 
- 
- 
 
- 

0,517 
0,517 

- 
 

(0,783;0,985) 
(1,105;1,544) 
(1,037;2,450) 

- 
- 
- 
 
- 

(0,300;0,888) 
(0,300;0,888) 

- 
 

Patologias 
associadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infecção VIH 
Diabetes 

Insuficiência renal 
crónica 
Silicose 
DPOC 

Doença Hepática 
Sarcoidose 

Outra doença 
Interstício 

Neoplasia do Pulmão 
Neoplasia outros 

Órgãos 
Linfomas ou 

Mieloproliferativas 

331 (20,7%) 
48 (3%) 

20 (1,3%) 
 

1 (0,1%) 
3 (0,2%) 

17 (1,1%) 
1 (0,1%) 
1 (0,1) 

 
1 (0,1%) 

10 (0,6%) 
 

0 (0%) 
 

1825 (13,3%) 
1825 (13,3%) 

155 (1,1%) 
 

90 (0,7%) 
130 (1%) 
273 (2%) 
11 (0,1%) 
7 (0,1%) 

 
60 (0,4%) 
156 (1,1%) 

 
24 (0,2%) 

 

0,000 
0,005 
0,768 

 
0,006 
0,003 
0,013 
1,000* 
0,587* 

 
0,041 
0,080 

 
0,169* 

 
 

1,696 
0,646 

- 
 

0,094 
0,196 
0,528 

- 
- 
 

0,142 
- 
 
- 

(1,488;1,932) 
(0,480;0,871) 

- 
 

(0,013; 0,679) 
(0,062;0,616) 
(0,322;0,864) 

- 
- 
 

(0,020;1,026) 
- 
 
- 
 

Serologia do VIH Presença do factor 316 (26,9%) 1672 (20%) 0,000 1,471 (1,279;1,691) 
Situação final de 

tratamento 
Em Tratamento 

Tratamento Completo 
Insucesso Terapêutico 

Interrupção ou 
Abandono 

Morte 
Diagnostico não 

sustentado 

245 (15,3%) 
1159 (72,5%) 

1 (0,1%) 
177 (11,1%) 

 
54 (3,4%) 
16 (1,1%) 

1462 (10,7%) 
10574 (77,3%) 

13 (0,1%) 
1435 (10,5%) 

 
812 (5,9%) 
182 (1,3%) 

0,000 
0,000 
1,000* 
0,503 

 
0,000 
0,324 

1,512 
0,773 

- 
- 
 

0,554 
- 
 

(1,306;1,751) 
(0,688;0,869) 

- 
- 
 

(0,418; 0,733) 
- 

Álcool Presença do factor 251 (15,7%) 1887 (13,8%) 0,042 1,164 (1,008;1,343) 
Tabaco Presença do factor 99 (6,2%) 1597 (11,7%) 0,000 0,499 (0,405;0,616) 
Drogas Presença do factor 86 (5,4%) 1214 (8,9%) 0,000 0,582 (0,466;0,731) 

Reclusão Presença do factor 24 (1,5%) 275 (2%) 0,195 - - 
Sem abrigo Presença do factor 37 (2,3%) 196 (1,4%) 0,009 1,630 (1,142;2,325) 
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Tabela 20 - Comparação das Distribuições da Idade e Nº de Tratamentos entre Imigrantes e Não 

imigrantes 

 
 

5.4 Incidências 
Obteve-se uma taxa de incidência de Tuberculose de 41,31/100 mil habitantes no biénio 2000/2001 e 

de 26,20/ 100 mil habitantes no biénio 2008/2009. 

No biénio 2000/2001, a taxa de incidência de Tuberculose nos imigrantes era de 141,76/100 mil e nos 

não imigrantes era de 38,62/ 100 mil habitantes. 

No biénio 2008/2009 a taxa era de 81,22/ 100 mil habitantes nos imigrantes e 23,79/100 mil habitantes 

nos não imigrantes. 

 
Figura 8 - Taxa de Incidência de TB por Biénios por 100 mil habitantes 
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Não imigrantes 45,1 42 19 0 109 [44,8;45,1] 

Número de 
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Imigrantes 0,11 0 0,36 0 3 [0,09;0,13] 0,091 

Não imigrantes 0,13 0 0,41 0 10 [0,13;0,14] 
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A taxa de incidência por sexo foi em ambos os grupos e nos dois biénios, superior nos homens3

 

. 

 
  Figura 9 - Taxa de Incidência de TB por Sexo por 100 mil habitantes 

 

A taxa de incidência por grupo etário difere entre os dois grupos. Nos imigrantes a incidência foi mais 

elevada na classe etária dos ≥75 anos (120,5/100 mil) seguida do grupo etário dos 45-54 anos 

(104,2/100 mil) a taxa de incidência foi mais baixa no grupo etário dos 5 aos 14 anos. Nos Não 

imigrantes a taxa de incidência é mais elevada na faixa etária dos 35-44 anos e mais baixa no grupo 

entre os 0-4 anos 

 

 
Figura 10- Taxa de Incidência de TB por grupo etário no biénio 2008/20094

 
 

 

 

                                                      
3 Ver anexo VI 
4  A taxa de incidência por grupo etário no biénio 2000/2001 não foi determinada uma vez que o SEF não disponha de dados 

relativos à população imigrante residente em Portugal por grupo etário. Ver anexo V 
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No biénio 2000/2001 a taxa de incidência estimada de TB era mais elevada nos imigrantes oriundos 

dos PALOP 289,6 e da Ásia 186,2/100 mil habitantes. No biénio 2008/2009 era mais elevada nos 

imigrantes oriundos dos PALOP, 207,1/100 mil habitantes e nos imigrantes oriundos de outros países 

africanos, 120,7/100 mil habitantes5

 

. 

Figura 11- Taxa de Incidência de TB por nacionalidade e por Biénio 

 

A taxa de incidência de Tuberculose em imigrantes residentes em Lisboa era de 195,6/100 mil no 

biénio 2000/2001 e baixou para 119/100 mil no biénio 2008/2009, em Setúbal diminui de 213,7 para 

85,9/100 mil e em Faro de 87,6 para 41,3/100 mil6

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Distribuição geográfica da incidência de TB em Imigrantes residentes em Portugal 

Continental no biénio 2000/2001 (à direita) e no biénio, 2008/2009 (à esquerda) 

 

                                                      
5 Ver anexo V 
6 Ver anexo VIII 
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6. Discussão 

 

A taxa de incidência da Tuberculose em Portugal Continental, estimada no presente estudo, indica que 

houve uma diminuição de 41,31/100 000 no biénio 2000/2001 para 26,20/100000 biénio 2008/2009. 

Estes resultados confirmam a tendência de redução nacional da taxa de incidência de TB que se 

verificou nos últimos 15 anos (Briz et al.,2009). De acordo com a DGS (2009), a taxa de incidência 

teve um decréscimo anual médio de 7,3%, consistente nos últimos 7 anos. No entanto, ainda não 

passou para baixo da fasquia dos 20/100 000, que lhe conferiria a categoria de país de baixa, sendo o 

único país da Europa Ocidental em que tal se verifica. 

A OMS, no relatório global anual do controlo no ano de 2009, concluiu que houve uma redução 

generalizada da taxa de incidência de TB em todo o mundo, à excepção da região do sudoeste asiático 

onde se mantêm estabilizada. 

 

No primeiro biénio, 91,2% dos casos de TB notificados em Portugal Continental ocorreram na 

população não imigrante e 8,8% na população imigrante. No segundo biénio a relação não imigrante 

/imigrante foi de 87:13. Estes resultados demonstram que o peso dos imigrantes na TB é relativamente 

baixo em Portugal, comparativamente com o que se verifica nos outros países da UE, em que 23,6% 

dos casos reportados de TB eram imigrantes (ECDC,2009). No entanto, é de salientar, que os 

resultados obtidos indicam que entre os biénios, em estudo, a proporção de casos de TB na população 

imigrante aumentou de 8,8% para 13%. Este aumento, à semelhança do que se verifica em outros 

países, está relacionado com o aumento do fluxo migratório (Rieder et al.,1994). De acordo com dados 

do SEF (2009), entre 2000 e 2009 a população imigrante em Portugal aumentou de 207 587 pessoas 

para 454 191 respectivamente.  

Relativamente às taxas de incidência de TB, verificou-se uma redução em ambos os grupos entre os 

dois biénios, sendo que, os imigrantes apresentaram sempre taxas de incidência cerca de 4 vezes 

superiores às taxas observadas na população não imigrante (141,76 e 38,62 no biénio 2000/2001; 

81,22 e 23,79 no biénio 2008/2009). Esta tendência é generalizada à maioria dos países de baixa 

incidência de TB (Rieder et al., 1994; Rapiti et al., 1998; Broekmans et al., 2002; Che e Antoine, 

2009). 

 

Os resultados globais obtidos no presente trabalho, relativamente à relação masculino/feminino e à 

faixa etária mais afectada com a tuberculose, são semelhantes aos da maioria dos países da UE 

(ECDC,2009).  
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Relativamente à área de residência, os resultados obtidos, demonstram que a maioria dos casos de TB 

ocorreu nos grandes centros urbanos. Lisboa, Porto e Setúbal foram os distritos mais afectados, em 

ambos os biénios. Os distritos com menos casos reportados de TB foram Évora e Portalegre. Estes 

resultados estão concordantes com os dados divulgados pela DGS (2009), que apontam Lisboa, Porto 

e Setúbal como sendo os distritos de maior incidência. Contudo, o mesmo relatório assinala a notável 

tendência decrescente nos últimos 10 anos verificada nestes distritos, associando este facto à eficácia 

das medidas de intervenção e reconhecendo ser onde os factores de risco têm maior expressão.   

 Segundo Carballo (2009) as elevadas taxas de incidência de TB nos grandes centros urbanos deve-se 

ao facto de nos grandes centros urbanos haver uma maior densidade populacional, maior 

heterogeneidade entre a população e coexistirem diferenças socioeconómicas acentuadas. As 

diferenças na distribuição da TB, entre áreas urbanas e rurais, foram igualmente observadas em outros 

estudos (Hayward et al., 2003 e Vries et al., 2010).   
 

Quanto às características clínicas, à semelhança do que acontece em todos os países da UE, a forma 

mais comum de localização da TB encontrada foi a pulmonar (ECDC,2009). Nas formas 

extrapulmonar (26,7% no biénio 2000/2001 e 25,9% no biénio 2008/2009), a TB pleural foi a mais 

frequente seguida da linfática intra e extratorácica.  

 

De acordo com a literatura nacional e internacional, a patologia associada à TB com maior frequência 

e de maior importância para o controlo e combate à TB é a infecção VIH (OMS, 2006). Portugal foi, 

em 2009, o país da UE com maior proporção de casos de TB em VIH seropositivos (2,2%), no 

entanto, relativamente ao ano de 2007, esta proporção sofreu um decréscimo (de 15,1% para 12,2%) 

(ECDC,2009). Os distritos com maior predomínio destes casos são Faro (15%), Setúbal (18%) e 

Lisboa (20%), sendo que, a grande maioria dos casos (81%) estão concentrados nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto (DGS, 2009). No presente estudo, apesar de na maioria dos casos, 

não terem sido reportadas patologias associadas (58,7% e 64,7%), a infecção VIH foi, largamente, a 

mais frequente, registando um ligeiro aumento do biénio 2000/2001 para o biénio 2008/2009 (de 30% 

para 32,7%). 

Na maioria dos casos notificados, em ambos os biénios, não foram reportados factores de risco (71,9% 

e 77,4%). O consumo de álcool foi o factor de risco notificado com maior frequência em ambos os 

biénios seguido do consumo de tabaco, estando em concordância com resultados obtidos em outros 

estudos (Busken et al., 1994; Altet et al.,1996). 

 

O sucesso terapêutico é um indicador da performance do programa nacional de controlo da TB (OMS, 

2006). O número de países que reportaram casos de sucesso terapêutico na ordem dos 85% duplicou 

entre 2007 e 2008 (ECDC, 2009). Portugal é um dos três únicos países que superou a taxa de cura com 
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87% (DGS, 2009). Neste estudo, no biénio 2000/2001, 83,3% eram casos novos e 80% dos doentes 

completaram. No biénio 2008/2009, 89,4% eram casos novos e 72% completaram o tratamento.  

 

6.1 Tuberculose nos Imigrantes  
 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, os casos de TB na população imigrante, no biénio 

2000/2001 foram mais frequentes em pessoas provenientes dos PALOP e da Ásia. No biénio 

2008/2009 os casos de TB foram mais frequentes nos imigrantes dos PALOP e de outros países 

Africanos. Em ambos os biénios, os PALOP lideram. A taxa de incidência TB diminuiu entre os dois 

biénios, em todos os grupos de imigrantes7

A maioria dos estudos refere o país de origem como principal factor de risco de TB entre a população 

imigrante, uma vez que a maioria dos migrantes é proveniente de países de elevada incidência e 

prevalência de TB e reflectem a incidência do seu país de origem. As regiões da África, Ásia e Europa 

do Leste são as mais afectadas pela TB. Esta pode ser a justificação para o facto de os migrantes 

provenientes destes continentes, apresentarem taxas de incidência superiores às populações 

autóctones, não só em Portugal, mas na maioria dos países de baixa incidência, (McKenna et al.,1995; 

Basken et al., 1994; Rapiti et al.,1998). 

.  

Em Portugal, as sete nacionalidades imigrantes mais representativas, em 2009, foram Brasil, Ucrânia, 

Cabo Verde, Roménia, Angola, Guiné-Bissau e Moldávia. Todos estes países sem excepção são países 

com taxas de incidência de TB superiores a 20 por mil habitantes (OMS 2010a). 

 

A relação masculino/feminino observada foi idêntica à verificada em outros estudos, sendo que, a 

maioria dos casos de TB, em ambos os biénios, ocorreram em pessoas do género masculino. A idade 

média dos imigrantes diagnosticados com TB foi de 35,9 anos no biénio 2000/2001, com maior 

número de casos no grupo etário dos 25-34 anos, e 38,7 anos no biénio 2008/2009 com maior número 

de casos no grupo etário dos 35-44 anos. 

 

Quanto á distribuição territorial, Lisboa, seguida de Setúbal e Faro, foram os distritos que notificaram 

mais casos de TB em imigrantes, este resultado justifica-se, uma vez que estes três distritos são os que 

têm maior concentração de população imigrante residente (SEF, 2000,2001,2008 e 2009). É de 

salientar que as taxas de incidência de TB na população imigrante residente nestes distritos baixaram 

entre os dois biénios em estudo8

                                                      
7 Ver anexo V 

.A Tuberculose é sobejamente conhecida como uma doença associada 

à pobreza e a baixas condições socioeconómicas. Por essa razão, as condições de vida dos migrantes 

nestes distritos, principalmente Lisboa e Setúbal, são factores muito importante a ter em conta. 

8 Ver anexo VIII 
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Malheiro et al., (2007), num estudo sobre espaços e expressões de conflito na Área Metropolitana de 

Lisboa, verificaram uma associação positiva mais significativa entre os imigrantes e as freguesias com 

valores desfavoráveis no índice de privação. Isto demonstra uma maior presença dos imigrantes em 

espaços mais degradados. Segundo este estudo, os naturais dos PALOP revelaram sobre-representação 

na habitação mais degradada, sendo que o número absoluto de cidadãos dos PALOP que em 2001 

ainda residia em barracas era superior ao registado em 1991. A sobrelotação dos alojamentos foi 

também identificada com um problema nesta comunidade.  

Apesar de no presente estudo não ter sido possível determinar a associação entre as condições de vida 

dos imigrantes com a TB, alguns autores obtiveram uma forte associação entre as condições de 

pobreza em que os imigrantes vivem no país de acolhimento com a TB, e apontam estas condições 

como sendo o principal factor determinantes de TB para esta população, contrariamente aqueles que 

defendem que é o país de origem (Buskin et al.,1994; Kistemann et al.,2002; Scotto et al.,2005;). 

Á semelhança do presente estudo, Che e Antoine (2009), num estudo sobre a epidemiologia da 

Tuberculose em França, também verificaram que as taxas de incidência de TB nos imigrantes eram 

superiores nas áreas metropolitanas. Em Espanha, Madrid, Barcelona e Valência são cidades em que 

cerca de 30% dos casos de TB são imigrantes (Basterrechea et al.,2009). Vries et al., (2010), num 

estudo sobre os factores associados ao elevado número de casos de TB em áreas urbanas, verificaram 

que os casos de TB nos municípios urbanos estavam mais associados aos imigrantes, ao consumo de 

drogas ilícitas e sem-abrigo. 

 

Vários estudos indicam que nos primeiros cinco anos de permanência no país de acolhimento o risco 

de os imigrantes desenvolverem TB activa é elevado e que este diminui com o passar dos anos (Rapiti 

et al., 1998; McKena et al., 1995; Ig̃no et al.,2007; Basterrechea et al.,2009). De acordo com 

McKenna et al., (1995) e Lilleback et al., (2002), as elevadas taxas de incidência de TB nos primeiros 

anos podem indiciam reactivação de uma infecção adquirida no país de origem (antes da migração). 

Neste estudo, foi possível determinar o tempo decorrido entre a data de entrada no país e a data em 

que foi diagnóstica TB, em 54,8% dos casos no biénio 2000/2002 e 73% no biénio 2008/2009. A 

média de tempo de permanência foi de 11,6 anos e 12,1 anos respectivamente. Contudo, em ambos os 

biénios, a maioria dos casos de TB ocorrem nos primeiros cinco anos após entrada no país (41,5% e 

39% respectivamente). Os resultados obtidos não permitem, no entanto, concluir se estes casos estão 

relacionados com reactivação de infecção previamente adquirida ou se são consequência de uma 

infecção adquirida em Portugal. Ig̃no et al., (2007) verificaram que 14,3% dos casos de TB em 

imigrantes ocorreram nos primeiros 2 e 28% ocorreram entre 2-5 anos após entrada em Espanha. No 

entanto, os autores realizaram um estudo molecular, que demonstrou que 57,9% dos imigrantes tinha 

estirpes que já tinham sido identificadas na população Não imigrante, suportando a teoria de que a 

aquisição da TB ocorreu no país de acolhimento. 
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Relativamente às características clínicas dos casos de TB na população imigrante, verificou-se que a 

maioria apresentava uma TB pulmonar (69,7% e 73%). Resultados semelhantes obtiveram 

Basterrechia et al., (2009), num estudo sobre TB em imigrantes residentes na cidade espanhola de 

Guipúscoa, entre 2003-2007 e Van Burg et al., (2003) num estudo sobre a epidemiologia de TB nos 

asilados na Holanda. Cowie e Sharpe, (2011), num estudo realizado em imigrantes recém-chegados a 

Alberta (entre 1990 e 1994), uma província do Canada e Farah et al., (2005) num estudo realizado na 

Noruega, entre 1986 e 2002, verificaram que na maioria dos casos de TB em imigrantes a localização 

era pulmonar, à excepção dos asiáticos no primeiro e dos somalis no segundo, que apresentaram mais 

casos de TB extrapulmonar. 

Nos casos onde foram notificadas patologias associadas (41,1% no primeiro biénio e 34,6% no 

segundo), a patologia mais frequente foi a infecção VIH (44,4% e 52,5% respectivamente). Os 

resultados obtidos estão em concordância com os resultados obtidos em outros estudos do mesmo 

género (Martín et al.,2011; Baussano et al., 2006). 

 

Identificou-se factores de risco em 27,2% dos casos no primeiro biénio e 20,1% no segundo biénio. 

O mais frequente foi o consumo de álcool, seguido das drogas e do tabaco. Solano et al., (2002) num 

estudo sobre TB na população imigrante residente em Bilbau (entre 1998 e 1999) identificaram 

factores de risco em 33% dos casos e Barbero et al., (2007) num estudo sobre as características 

sociodemográficas da população imigrante diagnosticada com TB na comunidade de Madrid, 

identificaram factores de risco em 44,6% dos casos. Em ambos os estudos, o consumo de álcool foi 

identificado como principal factor de risco nesta população. Basterrechea et al., (2009) identificaram 

como principal factor de risco na população imigrante, o contacto com um caso de TB seguido de 

hábitos tabágicos e Odone et al., (2010), num estudo realizado sobre a epidemiologia de TB numa área 

com taxa elevada de imigração em Itália, conclui que o contacto com um caso, a situação de sem-

abrigo e de reclusão eram os principais factores de risco na população imigrante. 

 

Relativamente à situação final de tratamento, a maioria dos imigrantes completou o tratamento (72,8% 

e 72,3%), ocorreu apenas um caso de insucesso terapêutico (no biénio 2000/2001). A interrupção ou 

abandono, que são apontados na literatura como sendo um factor de risco para os casos de TB-MR, 

ocorreu em 10,3% dos casos no primeiro biénio e diminui para 5% no segundo. Os resultados obtidos 

são muito semelhantes aos resultados obtidos no estudo de Basterrechea et al., (2009). Gibson et al., 

(2001), num estudo sobre os factores socioculturais que afectam o tratamento e a prevenção de TB na 

população aborígene e imigrante, concluíram que a proficiência na língua inglesa, o nível de 

conhecimento específico de TB e o estigma são factores importantes para o tratamento e prevenção de 

TB. O estudo conclui ainda que a TOD é uma estratégia de sucesso para o sucesso terapêutico, mas 

que a prevenção em grupos de risco tem igual importância. 
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6.2  Imigrantes vs Não imigrantes 
 

Os resultados obtidos neste estudo indicam que a proporção de homens com TB foi similar entre 

imigrantes e não imigrantes (68,8% e 67,2% respectivamente). A taxa de incidência nos homens foi 

superior à observada nas mulheres em ambos os biénios. Bastarrechea et al., (2009), também verificou 

que a proporção de homens e mulheres era idêntica entre imigrantes e não imigrantes. 

 

Os doentes imigrantes, à semelhança de outros estudos (Iñgo et al.,2007; Laifer et al.,2007; 

Basterrechea et al., 2009; Odone et al., 2010), são mais jovens do que os não imigrantes. A média de 

idade foi de 37,3 anos e 45,1 respectivamente.  

Segundo McPherson et al., (2008) o facto de os imigrantes serem mais novos, reflecte a elevada taxa 

de incidência de TB nos seus países de origem.  

 

Relativamente à localização da doença, na maioria dos casos, em ambos os grupos, a TB pulmonar foi 

mais frequente. Foram, no entanto, identificadas diferenças significativas na localização da doença 

entre imigrantes e não imigrantes. Na TB pulmonar, verificou-se que os imigrantes estão menos 

propensos a desenvolver esta forma de TB do que os não imigrantes. Quanto às diferenças encontradas 

nas localizações extrapulmonares, verificou-se que os imigrantes estão mais propensos a desenvolver 

formas de TB extrapulmunar do que os não imigrantes. Segundo Farah et al., (2005) o facto de os 

imigrantes apresentarem mais casos de TB extrapulmunar pode estar relacionado com a idade. De 

acordo com o autor, as pessoas mais novas são mais susceptíveis de ter TB com localização nos 

nódulos linfáticos. Outra possível causa para estas diferenças, pode ser a infecção VIH. A pandemia de 

infecção VIH e o Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) influenciou o aumento de casos de 

TB extrapulmonar. Esta localização de TB constitui cerca de 15-20% de todos os casos de 

Tuberculose em pacientes imunodeprimidos, sendo responsável por mais de 50% dos casos em 

indivíduos VIH-positivos. Os Linfonodos são o local mais frequente, seguido de derrame pleural 

(Sharma e Mohan, 2003). No presente estudo verificou-se que a infecção VIH foi mais frequente nos 

imigrantes de que nos não imigrantes e que o risco co-infecção VIH/TB é mais elevado nos 

imigrantes. Verificou-se que os imigrantes apresentaram menor risco de terem patologias crónicas 

associadas à TB comparativamente aos não imigrantes. No estudo de Bastarrechia et al., (2009) 

também se verificou que os imigrantes tinham menos patologias crónicas associadas do que os não 

imigrantes, contudo, os autores não encontraram diferenças significativas entre imigrantes e não 

imigrantes na infecção VIH. Por sua vez, Odone et al., (2010) verificaram um risco maior de infecção 

VIH nos não imigrantes do que nos imigrantes. Martín et al., (2011) num estudo realizado em 

Barcelona (1994-2005) também verificaram uma percentagem menor de casos de TB-HIV nos 

imigrantes comparativamente com os imigrantes. 
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Quanto a factores de risco associados ao diagnóstico de TB obteve-se diferenças significativas no 

consumo de álcool e na condição de sem-abrigo, que de acordo com os resultados obtidos, são factores 

de risco com maior associação aos imigrantes. Por outro lado, o consumo de tabaco e as drogas são 

factores de risco que estão associados à condição de não ser imigrante. Odone et al., (2011) 

verificaram que a condição de sem-abrigo e a reclusão estavam mais frequentemente associados aos 

imigrantes. Os autores verificaram que o alcoolismo e as drogas estão mais associados aos não 

imigrantes. 

 

Relativamente à situação final de tratamento, verificou-se diferenças significativas nas categorias em 

tratamento, mais associada aos imigrantes; tratamento completo e morte que têm maior associação 

com os Não imigrantes. Baterrechea et al., (2009) obtiveram resultados muito semelhantes, contudo, 

os autores não encontraram diferenças significativas na categoria em tratamento, e encontram 

diferenças na categoria interrupção e abandono, mais frequente nos imigrantes. 

 

 

6.3 Validade Interna e Externa do Estudo  
 

A metodologia escolhida para este trabalho académico apresenta algumas limitações, já descritas no 

capítulo da metodologia. A principal limitação do estudo está relacionada com a recolha de dados. 

Apesar de a Tuberculose ser uma doença de notificação obrigatória, a sua notificação está dependente 

do grau de sensibilidade e responsabilidade dos clínicos que diagnosticam estes casos. O fenómeno de 

sub-notificação subjacente a este tipo de estudos tem implicações a nível dos resultados obtidos.  

 

O rigor de preenchimento dos formulários advém do grau de importância atribuído por quem preenche 

os formulários à informação a ser recolhida, sendo evidente que algumas são subvalorizadas. Dados 

relativos à profissão, teriam muito interesse em serem analisados no presente estudo, foram excluídos 

uma vez que apresentavam muitos valores omissões. Este problema foi igualmente sentido quanto a 

variável data de entrada no país. Esta variável é de grande importância para o presente trabalho, e a 

interpretação dos resultados obtidos apresenta algumas limitações. 

 

No formulário que serve de instrumento de recolha de dados para o SVIG-TB, não está bem definido 

qual é o critério nacional utilizado para notificação de casos por origem geográfica. Alguns países 

fazem-no com base na cidadania, outros segundo o local de nascimento. Apesar de Portugal notificar 

os casos por local de nascimento (ECDC, 2009), neste estudo, optou-se por utilizar apenas os dados 
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referentes à cidadania uma vez que a condição para ser imigrante num país é não ser cidadão nacional 

desse país. 

 

O facto de existir uma duplicação na recolha de informação referente à infecção VIH, na variável 

patologias associadas e na variável serologia de VIH, dificultou a interpretação dos resultados porque 

a recolha dos dados é realizada em dois momentos diferentes. A infecção VIH como patologia 

associada é recolhida aquando do preenchimento do formulário 1 (quando é feito o diagnóstico) e 

serologia para VIH é recolhida no formulário 2, servindo de suporte para a actualização da informação 

no decurso da evolução do caso, com periodicidade indeterminada. Isto significa, que a informação 

obtida relativamente a um doente no primeiro formulário pode ser diferente da à informação obtida no 

segundo.  

 

Outra limitação identificada prende-se com o facto de por uma questão de conveniência metodológica, 

a população imigrante em Portugal com TB, ter sido maioritariamente analisada como sendo um grupo 

homogéneo. Ou seja, não foi possível avaliar os resultados obtidos referentes a esta população, à luz 

da heterogeneidade que lhe é reconhecida (ex: PALOP apresentam realidades diferentes de imigrantes 

oriundos da América do Norte). 

  

A escassez de investigação sobre este tema pode ser encarada como uma limitação, uma vez que não 

existe um termo de comparação da realidade nacional. 

 

É importante mencionar a imigração ilegal como uma limitação não só para este estudo, mas para 

todos os estudos que abordam esta temática. A realidade da informação existente sobre a TB na 

população imigrante pode estar distorcida uma vez que muito difícil prever a realidade da população 

imigrante ilegal residente no país. 

 

Os resultados obtidos nas três análises efectuadas, análise global, análise dos casos de TB em 

imigrantes e análise comparativa entre imigrantes e não imigrantes, estão em concordância com os 

resultados obtidos em outros estudos internacionais sobre a imigração e a tuberculose. Sendo que a 

maioria utilizou a mesmo tipo de estudo utilizado neste trabalho. É de referir que a maioria dos 

estudos utilizou como população de estudos, a população imigrante residente numa cidade e não num 

País. 
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7. Conclusões e Recomendações 

 

A análise descritiva das características sociodemográficas e clínicas dos casos de Tuberculose na 

população imigrante entre os biénios 2000/2001 e 2008/2009 demonstra que a percentagem de casos 

de TB em imigrantes residentes em Portugal Continental aumentou de 10,2% no biénio 2000/2001 

para 13,3% no biénio 2008/2009. A taxa de incidência diminui de 141,76/100 mil para 81,2/100 mil, 

sendo cerca de 4 vezes superior à observada na população autóctone. 

 

Em ambos os biénios a grande maioria dos casos de TB em imigrante ocorreram em doentes oriundos 

dos PALOP, seguidos dos oriundos da Ásia e da Europa do Leste.  

Não foram observadas diferenças entre os biénios relativamente à relação masculino/feminino, sendo 

os casos de TB mais frequentes nos homens do que nas mulheres. A faixa etária com maior número de 

casos foi dos 25-34 (2000/2001) e dos 35-44 anos (2008/2009). 

 A maioria dos doentes, em ambos os biénios, residia nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto e 

Setúbal. 

 

No biénio 2000/2001 foi possível calcular o tempo decorrido entre a data de entrada no país e a data 

do diagnóstico de Tuberculose em 54,8% do e no biénio 2008/2009 em 73% do total dos casos. No 

primeiro, 41,5% dos casos foram diagnosticados nos primeiros cinco anos de permanência em 

Portugal Continental, esta percentagem baixou para 39,2% no segundo biénio. 

 

A Tuberculose pulmonar foi mais frequente em ambos os biénios A principal patologia associada nos 

casos de imigrantes foi a infecção VIH, seguida da Diabetes. O álcool foi o factor de risco notificado 

com mais frequência seguido do tabaco. 

 

A maioria recebeu tratamento pela primeira vez (90,2% no biénio 2000/2001 e 89,4 no biénio 

2008/2009) e completou o tratamento (72,5% no total dos casos), apenas 7,7% interrompeu ou 

abandonou o tratamento. 

 

Os resultados obtidos da análise comparativa das características sociodemográficas e clínicas dos 

imigrantes e dos não imigrantes com TB evidenciaram a nível de características sociodemográficas, 

apenas diferenças significativas na idade, sendo os imigrantes mais jovens do que os não imigrantes. 

Relativamente às características clínicas, na localização da doença foram observadas diferenças na 

localização pulmonar, mais associada aos não imigrantes e em algumas localizações extrapulmunares, 

mais associadas aos imigrantes; nos factores de risco observaram-se diferenças significativa no 
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consumo de drogas e tabaco, mais frequentes nos Não imigrantes e nos factores de risco álcool e sem-

abrigo mais frequentes nos imigrante. 

Nas patologias associadas, a infecção por VIH, foi notificada com mais frequências nos cidadãos 

imigrantes do que nos nacionais e a diabetes foi mais frequente nos Não imigrantes. 

Relativamente ao final de tratamento a frequência de casos em tratamento é maior nos imigrantes 

comparativamente aos nacionais e os casos de tratamento completo são mais frequentes nos nacionais. 

 

Com base nos resultados obtidos e na sua análise à luz de outros estudos, a nacionalidade é um dos 

principais factores determinantes de TB na população imigrante residente em Portugal Continental, 

esta conclusão é justificada pelo facto de as taxas de incidência neste grupo serem cerca de 4 vezes 

mais elevadas do que as da população não imigrante. As condições de vida dos imigrantes serão 

certamente um dos principais factores determinantes, no entanto, as variáveis analisadas não permitem 

concluir muito a esse respeito. 

 

Recomendações 
Muitos países baseados na evidência de que o país de origem é o principal factor determinante de 

Tuberculose nos imigrantes, implementaram políticas de controlo de TB especifica para esta 

população. Portugal faz parte do grupo de países que não tem uma política especifica de controlo de 

TB na população imigrantes. Apesar de proporção de casos de TB na população imigrante ser das 

mais baixas da EU, os resultados obtidos no presente estudo apontam para o facto de existirem 

diferenças consideráveis nas características clínicas entre imigrantes e não imigrantes residentes em 

Portugal. Por esta razão, sugerem-se mais estudos mais aprofundados nesta temática para fundamentar 

implementação de medidas específicas de controlo, prevenção e promoção da saúde neste grupo de 

risco; 

 Caracterização dos casos de TB na população imigrante em residente em Portugal de 

acordo com a nacionalidade para determinar as necessidades específicas de cada 

comunidade. 

 Análise dos factores determinantes de TB nos imigrantes residentes em Portugal. 

 Análise molecular das estirpes de Mycobacterium Tuberculosis isoladas em pacientes 

imigrantes diagnosticados com TB. 

 Análise de custo-efectividade de programas de screening de TB na população 

imigrante. 
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Anexo I - Formulários 1 e 2 do SVIG-TB 
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Formulário 1 Registo de um Caso de Tuberculose, caso novo ou retratamento. 

Definição de Caso de Tuberculose (TB) – para efeitos de notificação no Sistema de Vigilância do 

Programa de Tuberculose (SVIG-TB) a definição e classificação de caso de TB rege-se pela Decisão 

da Comissão Europeia de 28/04/2008 (2008/426/CE). A notificação de um caso não exige o 

conhecimento exaustivo da definição, uma vez que, introduzidos os dados disponíveis o SVIG-TB 

classificará o caso como: possível, provável ou confirmado. 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – A numeração das caixas está de acordo com a aplicação 

informática SVIG-TB 3.0 

 

1. Unidade de Saúde – O código é de preenchimento obrigatório e refere-se à entidade que regista o 

caso. Corresponde ao serviço que assume o tratamento e/ou a produção de informação relativa ao 

caso. Preferencialmente deve ser usada a respectiva vinheta. O processo tem um número próprio para 

cada registo de TB em cada Unidade de Saúde. O mesmo indivíduo, se tiver registos sucessivos no 

mesmo serviço, terá um número de processo diferente em cada registo. O Número do Cartão de Utente 

do SNS é um código nacional imprescindível ao cruzamento deste com outros sistemas de vigilância. 

Assinale-se já registado, transferido de outra U. de Saúde sempre que o doente tenha transitado de 

outro serviço (CDP ou extensão) da mesma ou outra região de saúde, desde que tenha sido registado 

no sistema antes da transferência. Para o efeito deste registo não são considerados “transferidos de 

outra U. de Saúde” os doentes que iniciam o tratamento no hospital e passam a ser seguidos no CDP 

sem registo prévio. 

 

2. Identificação – Os dados de identificação são de preenchimento obrigatório, assinalando-se 

“desconhecido” quando não houver informação fiável. No espaço: Pais de origem, pretende-se que se 

indique o país de nascimento, se o país de origem é diferente de Portugal, é mandatório o registo da 

data de entrada em Portugal. Se o país de origem ou a cidadania forem desconhecidos, assinale 

“Desc,”. O código postal da residência deverá ser preenchido, completo se possível, condição 

necessária para referenciação geográfica. O Concelho e a Freguesia de residência são de registo 

obrigatório. Os dados de residência devem referir-se ao local de permanência com maior significado 

epidemiológico. 

 

3. Profissão – Se o doente estiver desempregado há mais de 24 meses, a informação resume-se a 

assinalar “Desempregado”. Caso contrário, é necessário optar por uma das 5 áreas de actividade. Se a 

área de actividade for o Serviço Nacional de Saúde (SNS), especifique qual a instituição de saúde em 

que o doente exerce. Qualquer que seja a área de actividade, especifique concretamente a 

profissão/ocupação, incluindo reformado, estudante ou sem profissão. 
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4. Detecção – O meio de detecção do caso terá sempre que ser referido entre as hipóteses 

apresentadas. O estado vital, à data do registo, é vivo se tiver iniciado tratamento com dois ou mais 

antibióticos. A existência de critérios clínico-imagiológicos serve para a definição de caso de TB; 

interessa apenas referir se a decisão de tratamento anti-TB se fundamenta em dados clínicos para além 

dos laboratoriais. A data da 1ª consulta refere-se ao atendimento em qualquer serviço de saúde, 

público ou privado. O rastreio deve ser exaustivo nos contactos próximos (convívio acumulado, em 

espaço confinado por mais de 8 horas), mas, para efeitos de registo, consideram-se os coabitantes, i.e., 

os contactos próximos residentes na mesma habitação (familiar ou outra). Se houver informação 

fiável, assinale o número de pessoas coabitantes que foram seleccionadas para rastreio (não havendo 

informação, deduz-se que não houve inventário organizado, e portanto considera-se zero). 

 

5. Patologias Antes da TB – A selecção das Patologias anteriores à TB pode ser por escolha múltipla 

e/ou especificada no espaço disponível. Refere-se apenas a doenças já existentes à data do diagnóstico, 

mesmo que diagnosticadas posteriormente. 

 

6. Factores de risco – Todas das hipóteses de risco acrescido contempladas carecem de resposta: sim, 

não ou desconhecido. Outra situação de risco não prevista, deve ser descriminada. A dependência 

alcoólica, é uma informação subjectiva, baseada no score de CAGE. Positivo se o doente tem 

necessidade de ingerir álcool logo pela manhã (“eye opener”), ou se preencher pelo menos 2 critérios 

entre 3 seguintes: sentir a necessidade de deixar o consumo de álcool; sentir-se irritado por receber 

criticas relativas ao álcool; sentir sentimento de culpa por beber. A dependência de drogas, 

endovenosas ou outras, exclui o consumo ocasional, subentendendo-se que haja fenómenos de 

tolerância e ou sintomas de privação. 

 

7. BCG – A 1ª inoculação pelo BCG só deve ser considerada como “tem” se estiver documentada. 

Nesse caso é obrigatório registar a data da vacinação. Caso contrário assinala-se “Desc”. Se a resposta 

for “não” ou “Desc”, torna-se desnecessária referência à ultima revacinação. 

 

8. Prova de Mantoux Actual – O resultado da prova de Mantoux a registar se for assinalado “tem”, 

refere-se ao teste actual. O Teste IGRA, se for actual, deve ser assinalada numa das três opções: 

positivo, negativo ou indeterminado. 

 

9. Apresentação clínica – A apresentação clínica contempla as situações de tuberculose-infecção, as 

situações de tuberculose activa (assinale a localização das lesões principais e secundárias) e aspectos 

da radiografia do tórax. A localização pulmonar, se existir, será sempre a principal. Se houver mais do 

que duas localizações, sem lesões pulmonares, assinale Disseminada na localização principal. Se 
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houver mais do que duas localizações, com lesões pulmonares, assinale Pulmonar na localização 

principal e Disseminada na secundária. A TB Disseminada inclui ainda a polisserosite e a TB miliar 

aguda e os casos com isolamentos do Mt no sangue (CID 10: A19). Nos casos de TB nas crianças com 

envolvimento do parênquima pulmonar e linfático locorregional (Complexo Primário), deve assinalar-

se pulmonar na localização principal e Linfática intratorácica na secundária (CID 10: A15.4; A16.3; 

A16.7). A classificação radiológica só é exigida quando a localização for pulmonar (ATS 1980): 

Normal; Cavitada – Se houver evidência de cavitação no seio das lesões pulmonares; Não cavitada – 

lesões em qualquer segmento, infiltrados nodulares, densas homogéneas e ou com evidência de 

atelectasia sem cavitação. 

 

10. Exames - Se tiverem sido efectuados, os resultados dos exames microscópicos (directos), cultural, 

anatomo-patológico ou do Teste de Amplificação do DNA são assinalados obrigatoriamente com o 

produto biológico e data de colheita. Se não houver registo de exame e respectiva data, considera-se 

que não foi efectuado ou é desconhecido. Se houver registo da data do exame mas não houver 

resultado, assume-se “Aguarda”. 

 

11. Tratamento – Considera-se tratamento anterior, a toma de 2 ou mais antibióticos antituberculosos 

por um período superior a 1 mês. Nos casos em que o estado vital é falecido, à data do registo, sem ter 

iniciado tratamento, deve registar-se a data do diagnóstico ou do óbito. Nos casos com tratamento/s 

anterior/es, o último tratamento será obrigatoriamente classificado conforme o resultado: Completado 

– doente tratado anteriormente e declarado curado; Interrompido ou abandono – doente que, em 

qualquer altura depois de registado, interrompeu o tratamento por 2 meses ou mais e regressa com 

critérios de doença; Insucesso Terapêutico - doente que anteriormente tinha microscopia ou cultura 

positiva e que permanece, ou se torna positivo, 5 meses ou mais após o começo do tratamento; 

Crónico – doente que, após um retratamento completo, permanece com exames bacteriológicos 

positivos; Desconhecido – doente com tratamento anterior, cujo resultado é desconhecido. Episódio de 

quimioprofilaxia não é considerado tratamento anterior. A data do inicio do tratamento refere-se ao 

tratamento do episódio actual. Não sendo possível especificar precisamente o inicio do tratamento 

pode registar-se, como alternativa, a data do diagnóstico. O ano do último tratamento deverá ser 

assinalado se houver tratamentos anteriores. O regime inicial de tratamento é o esquema preconizado 

para o doente, não incluindo as alterações que eventualmente ocorram. (estas registam-se no 

Formulário 2 Caixa 11A). 

A toma observada directamente (TOD) é assinalada conforme foi programada na fase inicial do 

tratamento, independentemente do período por que se vier a prolongar. 
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Anexo II - Factores Determinantes de TB (OMS,2010b) 
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Anexo III - Codificação das Variáveis e descrição do tipo de variável 

 Variável Escala de Medição Valores Assumidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis 
Sociodemográficas 

Idade Ordinal Classes 
1= 0-4 

2= 5-14 
3= 15- 24 
4= 25- 34 
5= 35- 44 
6= 45- 54 
7= 55-64 
8=65-74 
9= ≥ 75 

Sexo Nominal M = masculino 
F= Feminino 

Nacionalidade Nominal 1 = PALOP 
2= América latina 

3= Europa do Leste 
4= América do Norte 

5= Ásia 
6= Europa Ocidental 
7= Médio Orientes 
8= África Outros 

9= Portugal 
Área de residência Nominal 1= Aveiro 

2= Beja 
3= Braga 

4= Bragança 
5= Castelo Branco 

6= Coimbra 
7= Évora 
8= Faro 

9= Guarda 
10= Leiria 
11= Lisboa 

12= Portalegre 
13= Porto 

14= Santarém 
15= Setúbal 

16= Viana do Castelo 
17= Vila Real 

18= Viseu 
Tempo de Permanência 

(anos) 
Ordinal Classes: 

0-5 
6-11 
12-17 
18-23 
=>24 

Situação de Desemprego 
 

Nominal 1= Sim 
2= Não 

 
 
 

Factores de Risco 

Dependência de Álcool  
 

Nominal 

 
 

1= Sim 
0= Não 

Tabaco 
Dependência de Drogas 

Sem Abrigo 
Reclusão 

Número de factores de Risco Quantitativa discreta 1,2,3…… 
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Variáveis Clínicas 

 
 
 
 

Formas de Doença 

 
 
 
 

Nominal 

3= Pulmonar 
4= Pleural 

5= Linfática intratorácica 
6= Linfática extratorácica 

7= Vertebral 
8= Osteoarticular não 

vertebral 
9= Meningite 

10= SNC (não meningite) 
11= Genito/Urinária 

12= Peritoneal/Digestiva 
13= Disseminada 

50 = Outra 
60= Desconhecida 

Patologias Associadas: 
Infecção VIH 

Diabetes 
Insuficiência renal crónica 

Doença Hepática 
Sarcoidose 

Silicose 
Outra Doença Interstício 

Colagenose 
DPOC 

Neoplasia do Pulmão 
Neoplasia outros Órgãos 

Linfomas ou 
Mieloproliferativas 

Outra 
Desconhecida 

 
 
 
 

Nominal 

 
 
 

1= Sim 
0= Não 

Número de Patologias 
associadas 

Qualitativa descrita  

Situação do Tratamento Nominal 1= Em tratamento 
2= Tratamento Completado 
3= Insucesso Terapêutico 

4= Interrupção ou Abandono 
5= Morte 

6= Diagnóstico Não 
Sustentado 
7= Crónico 

8= Transferência ou 
Emigração 

Número de tratamentos Quantitativa discreta  
Serologia VIH Nominal 1= Positiva 

0= Negativa 
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 Anexo IV - Distribuição de Frequências de TB nos imigrantes, por Distrito 

Distritos Biénios Total 
 Biénio 2000/2001 Biénio 2008/2009 

Aveiro 13 (1,6%) 14 (1,8%) 27(1,7%) 

Beja 6 (0,7%) 2 (0,3%) 8 (0,5%) 

Braga 12 (1,5%) 10 (1,3%) 22 (1,4%) 

Bragança 0 (0,0%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

Castelo Branco 4 (0,5%) 2 (0,3%) 6 (0,4%) 

Coimbra 14 (1,7%) 11 (1,4%) 25 (1,6%) 

Évora 0 (0,0%) 2 (0,3%) 2 (0,1%) 

Faro 56 (7,0%) 70 (8,8%) 126 (7,9%) 

Guarda 5 (0,6%) 2 (0,3%) 7 (0,4%) 

Leiria 4 (0,5%) 8 (1,0%) 12 (0,8%) 

Lisboa 516 (64,1%) 506 (63,8%) 1022 (64,0%) 

Portalegre 0 (0,0%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

Porto 66 (8,2%) 41 (5,2%) 107 (6,7%) 

Santarém 7 (0,9%) 17 (2,1%) 24 (1,5%) 

Setúbal 96 (11,9%) 97 (12,2%) 193 (12,1%) 

Viana do Castelo 0 (0,0%) 2 (0,3%) 2 (0,1%) 

Vila Real 2 (0,2%) 3 (0,4%) 5 (0,3%) 

Viseu 4 (0,5%) 4 (0,5%) 8 (0,5%) 
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Anexo V - Taxas de Incidência Estimadas por Nacionalidade 

 

  Nº de casos 

Novos 

População Residente 

2000/2001 

Incidência por 100 

mil habitantes 

Portugal Continental 8109 19 631 638 41,31 

Imigrantes 726 512.142 141,76 

Não imigrantes 7383 19 119 496 38,62 

 

 

  Nº de casos 

novos 

População residente 

2008/2009 

Incidência por 100 

mil 

Portugal Continental  5443 20772190 26,20 

Imigrantes 709 872944 81,22 

Não imigrantes 4734 19899246 23,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Geográfica  Nº 
Casos 

População residente em 
Portugal Continental, 2000 

População residente em 
Portugal Continental, 2001 

População total Incidência 
por 100 

mil 
habitantes 

PALOP 594 98 754 106 370 205 124 289,6 

América Latina 26 27419 27 984 55 403 46,9 

Europa do Leste 17 4 870 5 077 9 947 170,9 

América do 
Norte 

3 10 201 8 729 18 930 15,8 

Ásia  34 8 721 9 537 18 258 186,2 

Europa 
Ocidental 

36 56 859 59 633 116 492 30,9 

África Outros 16 4 870 5 760 1 0630 150,5 
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Zona 
Geográfica  

Nº 
Casos 

População residente em 
Portugal Continental, 2008 

População residente em 
Portugal Continental, 2009 

População total Incidência 
por 100 

mil 
habitantes 

PALOP 476 117500 112348 229848 207,1 

América Latina 73 109759 119117 228876 31,9 

Europa do Leste 80 107165 111603 218768 36,6 

América do 
Norte 

0 - - - - 
 

Ásia  33 28588 29617 58205 56,7 

Europa 
Ocidental 

24 53824 56469 110293 21,8 

África Outros 23 9554 9504 19058 120,7 
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Anexo VI - Taxas de Incidência Estimadas por Grupo Etário  

 

Faixa etária Nº casos 

novos 

População Imigrante 

em 2008 

População 

Imigrante em 2009 

População Imigrante 

média 

Taxa de 

Incidência por 

100 mil 

habitantes 

0-4 6 12622 12156 24778 24,215 

5-14 10 37166 36646 73812 13,547 

15-24 94 61873 65523 127396 73,785 

25-34 197 118922 119801 238723 82,522 

35-44 196 105028 108419 213447 91,826 

45-54 135 62540 66914 129454 104,28 

55-64 40 22842 25642 48484 82,501 

65-74 19 10313 11397 21710 87,517 

≥75 12 4714 5244 9958 120,506 

 

 

 

 

Faixa etária Nº casos 

novos 

População Não 

imigrante 2008 

População Não 

imigrante 2009 

População Não 

imigrante média 

Incidência por 

100 mil 

habitantes 

0-4 36 487717 479721 967438 3,721 

5-14 72 490461 999552 1490013 4,832 

15-24 377 479986 1046177 1526163 24,702 

25-34 856 1406880 1376582 2783462 30,753 

35-44 982 1414504 1421653 2836157 34,624 

45-54 824 1340586 1353942 2694528 30,580 

55-64 539 1183005 1193885 2376890 22,676 

65-74 507 960793 964843 1925636 26,328 

≥75 541 835831 856843 1692674 31,961 
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Anexo VII - Taxa de Incidência Estimada por Sexo 

 

 

 

Sexo Nº de casos 

novos 

População 

Imigrante 2008 

População 

Imigrante 2009 

População 

Imigrante 

2008/2009 

Incidência 

por 100 mil 

habitantes 

Masculino 472 224495 234412 458907 102,9 

Feminino 237 204841 214931 419772 56,5 

 

 

 

Sexo Nº de casos 

novos 

População Não 

imigrante 2000 

População Não 

imigrante 2001 

População Não imigrante 

2000/2001 

Incidência 

por 100 

mil 

habitantes 

Masculino 4960 4.602.297 4.632.443 9.234.740 53,7 

Feminino 3076 4.969.719 4.995.379 9.965.098 30,9 

 

 

Sexo Nº de casos 

novos 

População Não 

imigrante 2008 

População Não 

imigrante 2009 

População Não imigrante 

2008/2009 

Incidência 

por 100 mil 

habitantes 

Masculino 2423 4679886 4675082 9354968 25,9 

Feminino 1658 5230928 5020515 10251443 16,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Nº de casos 

Novos 

População 

Imigrante 2000 

População 

Imigrante 

2001 

População 

Imigrante 

2000/2001 

Incidência por 

100 mil 

habitantes 

Masculino 506 118.562 125.868 244.430 207,0 

Feminino 220 89.636 97.734 187.370 117,4 
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Anexo VIII - Taxas de Incidência Estimadas por Distrito 

Região Nº de casos 

novos 

Residentes 

Imigrantes 2000 

Residentes 

Imigrantes 

2001 

Residentes Imigrantes 

2000/2001 

Incidência por 100 

mil habitantes 

Aveiro 13 7.827 8.207 16.034 81,078 

Beja 6 1.045 1.159 2.204 272,232 

Braga 10 3.487 3.618 7.105 140,746 

Bragança 0 381 420 801 0,000 

Cast. Branco 4 637 719 1.356 294,985 

Coimbra 14 5.327 6.008 11.335 123,511 

Évora 0 477 1.061 1.538 0,000 

Faro 45 22.113 29.275 51.388 87,569 

Guarda 5 778 847 1.625 307,692 

Leiria 4 2.759 2.998 5.757 69,481 

Lisboa 460 114.154 121.039 235.193 195,584 

Portalegre 0 - - - - 

Porto 59 12.374 13.125 25.499 231,382 

Santarém 7 1.663 1.805 3.468 201,845 

Setúbal 93 20.331 23.191 43.522 213,685 

Viana do 

Castelo 

0 1.494 1.602 3.096 0,000 

Vila Real 2 543 713 1.256 159,236 

Viseu 4 1.439 1.606 3.045 131,363 
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Região Nº de casos 

novos 

Residentes 

Imigrantes 2008 

Residentes 

Imigrantes 2009 

Residentes Imigrantes 

2008/2009 

Incidência por 100 

mil habitantes 

Aveiro 13 13893 14206 28099 46,265 

Beja 2 5377 5667 11044 18,109 

Braga 9 9365 9759 19124 47,061 

Bragança 1 1679 1811 3490 28,653 

Cast. Branco 2 2880 3066 5946 33,636 

Coimbra 11 10972 11604 22576 48,724 

Évora 2 4132 3934 8066 24,795 

Faro 60 72165 73277 145442 41,254 

Guarda 2 1855 1881 3736 53,533 

Leiria 8 15120 16989 32109 24,915 

Lisboa 451 182319 196798 379117 118,961 

Portalegre 1 2654 2801 5455 18,332 

Porto 37 26439 28107 54546 67,833 

Santarém 17 22996 14416 37412 45,440 

Setúbal 84 48529 49309 97838 85,856 

Viana do 

Castelo 

2 2567 3141 5708 35,039 

Vila Real 3 1807 2098 3905 76,825 

Viseu 4 4585 4678 9263 43,183 
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