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Resumo 
 

A tuberculose (TB), doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), é um 

grave problema de saúde pública. A transmissão nosocomial desta doença é um 

problema real, que implica reflexão quanto às medidas de controle de infecção adotadas 

no ambiente de trabalho dos profissionais de saúde, inclusive estudantes de medicina. 

Apesar disso, a adoção de medidas de controle de infecção por tuberculose entre 

estudantes de Medicina tem sido considerada desnecessária, pelos gestores de políticas 

públicas. 

A prova tuberculínica (PT), conhecida como teste tuberculínico é um método auxiliar 

no diagnóstico da infecção latente, apesar de o resultado positivo indicar somente se o 

organismo foi infectado pelo Mtb, não permitindo a distinção entre infecção e doença 

tuberculosa propriamente dita. 

É necessário a realização de um estudo transversal, usando-se a PT para estimar a 

prevalência da infecção pelo Mtb entre os alunos do curso de Medicina da UAM nos 

diferentes semestres, comparando a incidência de resultados positivos a medida que o 

estudante avança no curso. É importante, também, comparar os resultados dos 

estudantes de medicina com demais alunos de outros cursos que não sejam da área da 

saúde, visando avaliar a necessidade de implementar medidas ativas de prevenção. 

Os voluntários serão convidados a responder questionário onde constam perguntas 

sobre as características socioeconômicas e relativas à vacinação prévia e ao risco de 

contato com eventuais portadores de TB. Posteriormente, a prova tuberculínica será 

realizada por profissional habilitado e a leitura será feita em 48 e 72 horas após o teste.  

Os voluntários que apresentarem história clínica sugestiva de infecção ativa serão 

encaminhados para avaliação no ambulatório de doenças infecciosas do Hospital 

Tatuapé/SP. 

  



Abstract 
 

Tuberculosis (TB), a disease caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb), is a serious 

public health problem. The nosocomial transmission of this disease is a real issue, 

which implies reflection regarding infection control measures adopted at the health 

professionals, including medical students, work environment. Nevertheless, the 

implantation of prevention protocols in order to avoid TB infection among medical 

students has been considered unnecessary by the public policies managers.  

Tuberculin test (PT), known as the tuberculin skin test is a diagnostic method of latent 

infection, despite positive result only indicates infection by Mtb, not allowing the 

distinction between infection and tuberculosis itself. 

Is necessary to carry out a cross-sectional study using the PT to estimate the prevalence 

of tuberculosis infection among Anhembi Morumbi University (UAM) medicine 

students in different semesters, comparing the incidence of positive results, as the student 

progresses over the course. It´s important, as well, compare the medicine students results with 

students from not health care courses, in order to access the need of prevention 

protocols implementation. 

Volunteers will be invited to fulfill a questionnaire about his socioeconomic 

characteristics, relative´s previous vaccination history and personal risk eventual contact 

with TB patients. Subsequently, a qualified professional will perform the PT and the 

reading will be made up to 48 or 72 hours after the procediment. 

Volunteers who had a clinical history suggestive of active infection will be referred for 

physician evaluation at the Tatuapé Hospital infectious diseases service, in São Paulo. 
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1. Introdução: 
 

 

Apesar de ser uma doença infecciosa documentada desde longa data, a tuberculose (TB) 

continua a afligir a humanidade nos dias atuais e ainda é um grave problema de saúde 

pública. Esta doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), também 

conhecido como bacilo-de-koch, pelo o qual, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), um terço da humanidade está contaminado. 1 

Desses aproximadamente dois bilhões de pessoas, estima-se que a cada ano nove 

milhões desenvolverão a doença e 1,7 milhão morrerão: um indivíduo a cada 18,5 

segundos.  

No entanto, apesar do Brasil ser um dos 22 países responsáveis por 90% dos casos de 

tuberculose do mundo, até o ano de 2007, ocorreu em nosso país uma queda de 26% na 

incidência e de 32% na mortalidade pela doença. 2,3 

Os sintomas mais comuns da TB são a tosse com secreção, febre, suores noturnos, falta 

de apetite, emagrecimento, cansaço e dores musculares. Nos casos mais graves, pode 

ocorrer dificuldade na respiração, eliminação de sangue (hemoptise) e acúmulo de pus 

na pleura pulmonar. Toda pessoa com tosse persistente por no mínimo três semanas é 

chamada sintomática respiratória e pode estar com tuberculose. Uma avaliação médica 

completa para a investigação da tuberculose ativa inclui um histórico médico, um 

exame físico completo, a baciloscopia de escarro, uma radiografia do tórax e culturas 

microbiológicas. 3 

A prova tuberculínica (PT), conhecida como teste tuberculínico ou teste de Mantoux, 

consiste na aplicação 0,1ml de PPD (purified protein derivative) na face anterior do 

antebraço e a leitura do resultado é feita em 48 e 72 horas após a aplicação. Este teste é 

indicado também como método auxiliar no diagnóstico da infecção latente e outras 

situações especiais, como no caso de crianças com suspeita de tuberculose. A PT 

positiva indica somente se o organismo foi infectado pelo Mtb e este resultado 

isoladamente não permite distinguir entre infecção e doença tuberculosa propriamente 

dita, portanto, para a confirmação diagnóstica da doença ativa, fazem-se necessários 

outros recursos propedêuticos. Em áreas onde a vacinação BCG é feita rotineiramente, 

sua interpretação pode ser prejudicada. Seu valor diagnóstico é maior em pessoas não 



vacinadas com BCG ou naquelas vacinadas há longa data, já que a memória linfocitária 

diminui com o tempo. Ainda, uma PT negativa não pode ser o único critério para 

excluir o diagnóstico de tuberculose. 4,5,6 

A transmissão da doença ocorre somente a partir de pessoas com tuberculose infecciosa 

ativa (e não de quem tem a doença latente) e acontece através de aerossóis no ar que são 

expelidas através da tosse e espirros. Desta maneira, contatos próximos têm alto risco de 

se infectarem. A probabilidade da transmissão depende do grau de infecção da pessoa 

com tuberculose e da quantidade expelida, forma e duração da exposição ao bacilo, e a 

virulência. A cadeia de transmissão pode ser interrompida isolando-se pacientes com a 

doença ativa e iniciando-se uma terapia medicamentosa específica eficaz. Para isso, no 

entanto, faz-se necessário o diagnóstico precoce da doença ativa. A dificuldade de 

promover o controle da tuberculose deve-se em parte ao fato de esta enfermidade estar 

relacionada às condições socioeconômicas da população, além de outros fatores como a 

desnutrição e o aparecimento de novas cepas (variante genética específica de um 

organismo) de bactérias, resistentes ao tratamento, que também contribuem para 

dificultar o controle. Além disso, a vacina atualmente disponível (BCG) não é 100% 

eficaz. 7 

Tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, os profissionais de 

saúde e estudantes representam um grupo de risco importante para a exposição, infecção 

e potencial desenvolvimento da doença. Este risco deve-se às mais diversas condições 

com que os profissionais da área da saúde exercem as suas atividades (nomeadamente 

realização de técnicas com exposição a aerossóis, contato próximo com aerossóis, 

ventilação inadequada de espaços). 8,9 

Muitos estudos apontam para maior risco entre os profissionais que atuam em 

estabelecimentos assistenciais de saúde, bem como estudantes da área da saúde e 

alertam que fatores com o tempo de serviço, categoria profissional e proteção 

respiratória são relevantes para esta transmissão. 10 Além disso, outros estudos 

encontraram um aumento significativo de transmissão nosocomial, especialmente entre 

pacientes portadores de co-infecção HIV/TB e profissionais de saúde, quando as normas 

preconizadas de biossegurança não foram rigorosamente observadas. 11, 12 



A transmissão nosocomial da tuberculose é um problema real que implica reflexão 

quanto às medidas de controle de infecção adotadas no desempenho diário das diversas 

funções dos profissionais de saúde 13,14 

Os estudantes de medicina, de uma maneira geral, têm progressivamente maior contato 

com pacientes a partir do quarto semestre da faculdade de medicina, enquanto os alunos 

do curso básico não participam da assistência médica. 15 

Os estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi (UAM) 

são, em tese, provenientes de famílias com características socioeconômicas muito acima 

da renda salarial mínima nacional. Em razão disso, estima-se que esses estudantes 

devam apresentar menor prevalência de TB latente ou TB doença, em relação à 

população geral. 1 

Apesar de ser desconhecido o risco de infecção por Mtb na maioria dos locais que são 

utilizados para a realização das atividades práticas do curso de medicina, onde os alunos 

entram em contato direto com diversos pacientes, tem sido considerada desnecessária, 

pelos formuladores das políticas públicas, a adoção de medidas de controle de infecção 

pela tuberculose entre estudantes de Medicina. 2 

Um estudo realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro onde 93,5% dos 

estudantes de medicina são provenientes de famílias com renda superior a dez salários 

mínimos mensais, verificou-se que a prevalência de TB latente nos alunos na fase de 

treinamento clínico foi sete vezes maior que o estimado para a população geral. 7 

A prevalência de alunos do curso de Medicina da UAM com PT positiva (possivelmente 

infectados pelo Mtb) não é conhecida.   

Pelo exposto, torna-se necessário realizar um estudo transversal, usando-se a PT para 

estimar a prevalência da infecção pelo Mtb entre os alunos do curso de Medicina da 

UAM nos diferentes semestres, comparando esta incidência à medida que aumenta o 

contato com os pacientes com o decorrer do curso, assim como também comparar os 

resultados com os testes dos demais alunos de outros cursos que não sejam da área da 

saúde, visando estudar a necessidade de implementar medidas ativas de prevenção da 

infecção pelo Mtb entre os estudantes do curso de medicina. A presença de associação 

significante entre PT positivo e atividades dos alunos no hospital universitário sugeriria 

a necessidade da implementação de medidas de biossegurança e administrativas visando 

a redução do risco de transmissão nosocomial pelo Mtb. 

  



2. Objetivo: 
 

2.1. Objetivo Geral: 
Quantificar a resposta cutânea ao PPD e descrever a prova tuberculínica positiva 

entre os alunos do curso de medicina e comparar com os resultados dos alunos 

de outros cursos não relacionados à área da saúde. 

 

 

2.2. Objetivo Específico: 
Identificar e analisar os fatores associados à PT positiva. 

 

Comparar as taxas de PT positiva, incluindo o efeito booster e estimar a 

prevalência da PT positiva nos diferentes semestres da graduação, comparando 

alunos do curso básico com os dos semestres intermediários e do internato. 

 

Comparar as taxas de PT positiva entre os estudantes de medicina e estudantes 

de outros cursos Universidade Anhembi Morumbi não relacionados à área da 

saúde. 

. 

 

2.3. Justificativa: 
A presença de associação significante entre PT positivo e atividades dos alunos 

no hospital universitário sugeriria a necessidade da implementação de medidas 

de biossegurança e administrativas visando a redução do risco de transmissão 

nosocomial pelo Mtb. 

 

 

 

  



3. Material e métodos: 
 

 

Será realizado um estudo transversal com a finalidade de descrever a prevalência de 

PPD positiva, identificar e analisar os fatores associados, visando estimar as taxas de 

positividade de PT entre alunos de medicina e alunos de outros cursos não relacionados 

à área da saúde matriculados na Universidade Anhembi Morumbi. 

Todos os alunos matriculados no ano de 2013 serão elegíveis para o estudo.  

No curso de medicina, com duração de seis anos, ingressam cerca de aproximadamente 

100 alunos anualmente. Os alunos do curso básico assistem a maioria de suas aulas no 

Prédio da Escola de Ciências da Saúde, situado no Campus Centro, mas também 

frequentam Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de São Paulo, onde são 

realizadas algumas aulas praticas. 

Este contato se torna progressivamente maior à medida que o curso avança, chegando a 

ser diário (mínimo de 8 horas/dia) a partir do início do nono semestre, quando iniciam o 

regime de internato no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo (HBP-SP). 

Os participantes deste estudo serão estratificados em três níveis: básico (de um a um e 

meio semestre de estudo na faculdade de medicina), intermediário (quatro a oito 

semestres de estudo) e internato (nove a 12 semestres de estudo). Os locais de potencial 

exposição à TB serão definidos como: o contato familiar, as UBS do município, o HBP-

SP e outros hospitais onde os alunos realizam estágios. 

Serão excluídos alunos com história de TB ativa ou prévia ou em vigência de terapia 

imunossupressora.  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhembi 

Morumbi esta aguardando a apreciação por parte deste. 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo I), os 

voluntários responderão a um questionário autoaplicável (anexo II), desenvolvido para a 

pesquisa, perguntas relativas às características sócio demográficas, vacinação pelo 

BCG, ao grupo, gênero, faixa etária, presença de cicatriz BCG, segunda dose de BCG, 

contato prévio com portador de tuberculose e história pessoal de tuberculose, tempo de 

estudo na UAM, exposição potencial à TB pulmonar no domicilio, nas dependências da 

UAM, nos ambulatórios e em outros hospitais.  

 



A vacinação pelo BCG será avaliada pela presença da cicatriz vacinal na inserção do 

deltoide direito. A divisão em classes socioeconômicas será feita utilizando-se o 

Critério Brasil. 16  

A PT será realizada usando-se a técnica de Mantoux. 2,3 Serão utilizadas seringas de 1 

ml e agulhas (número 27) descartáveis. 

Será injetado 0,1ml de PPD (purified protein derivative), PPD-RT23, 2 UT na face 

anterior do antebraço esquerdo de cada estudante por profissional treinado e habilitado.  

A região de enduração no local de aplicação do PPD será medida pelo método 

palpatório 72 horas após a injeção. 

Estudantes com reações < 10 mm serão retestados após 8 semanas. 

Aqueles com reações > 10 mm na primeira PT serão considerados com PT positiva ou 

reatores e não serão retestados. PT positiva ou reatora será definida como uma 

enduração medindo > 10 mm na primeira PT, ou um efeito booster positivo ou uma 

segunda PT > 10 mm. 9 

O Efeito booster positivo será considerado quando a enduração da segunda PT for > 10 

mm e medir, pelo mens, 6 mm a mais do que a enduração da primeira PT. Essa 

classificação visa à comparação com dados da literatura internacional. 17,18  

Todos os alunos que apresentarem PT positiva associada à história clínica sugestiva de 

infecção por TB serão encaminhados para o ambulatório de doenças infecciosas do 

hospital Tatuapé em São Paulo, onde será solicitada radiografia de tórax, baciloscopia 

de escarro e tratamento específico, se necessário. 

Todos os alunos receberão assistência médica neste mesmo ambulatório, caso se 

tornarem sintomáticos respiratórios durante o período do estudo. 

Os dados serão analisados pelo programa Epi Info™ 7. 

Após a publicação dos resultados deste estudo, será desenvolvido um programa de 

prevenção à tuberculose para os alunos do curso de medicina da UAM.  

 

. 

 

  



 

4. Cronograma 

 

 

 2013 2013 2014 

Atividade 1o sem. 2o sem 1o sem 

Revisão bibliografia X   

Submissão do projeto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa e 

ao PIBIC Anhembi Morumbi. 

X   

Submissão do projeto à CNPQ 

para obtenção de recursos 

financeiros 

X   

Seleção de pacientes e 

entrevista 

X X  

Análise dos dados X  X 

Publicação   X 

 

 

5. Resultados Esperados: 
 

 

Esperamos encontrar uma maior prevalência de resultados positivos nos 

estudantes de medicina em comparação aos estudantes de outras áreas. Também, 

esperamos encontrar uma maior prevalência entre os estudantes que têm maior 



tempo de contato com pacientes. Esperamos, ainda, encontrar uma prevalência 

maior que a população geral. 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

NOME DO SUJEITO DE PESQUISA: 

........................................................................................................................... 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO:    .M   F  

 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

 

ENDEREÇO: ................................................................................. Nº: ........................... APTO: 

 

BAIRRO:....................................................................CIDADE: 

.......................................................... 

 

CEP:.....................................TELEFONE: DDD(............) 

................................................................... 

 



1. RESPONSÁVEL 

LEGAL:................................................................................................................... 

 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): .................................................................... 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:....................................SEXO:  M □ F □   

 

DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 

 

ENDEREÇO: ................................................................................ Nº: ................... APTO: 

............................. 

 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

..................................................... 

 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).............................................................. 

 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  
Você está sendo convidado para participar do estudo: “Prevalência da Prova 

Tuberculínica positiva entre os alunos de graduação da Faculdade de Medicina e 

entre alunos de áreas não relacionadas à saúde na Universidade Anhembi 

Morumbi” 



 

1.  PESQUISADORES: Luiz Felipe Ribeiro Cordoni e Felipe Teles de Arruda 

2.  CARGO/FUNÇÃO: estudantes da graduação em medicina. Universidade Anhembi 

Morumbi 

3.  ORIENTADORES: Robert Fabian Crespo Rosas, Cynthia Mafra Fonseca de Lima. 

4.  CARGO/FUNÇÃO: docentes da Universidade Anhembi Morumbi 

 

III - AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO �   RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO � 

                                       RISCO BAIXO � RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou 

tardia do estudo) 

 

IV - DURAÇÃO DA PESQUISA:  

1 ano 

  

V - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO 

PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A 

PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 

Você está sendo convidado para participar do estudo: “Prevalência da Prova 

Tuberculínica positiva entre os alunos de graduação da Faculdade de Medicina e 

entre alunos de áreas não relacionadas à saúde na Universidade Anhembi 

Morumbi” 

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública. Esta doença é causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) e os sintomas mais comuns da TB são a tosse com 

secreção, febre, suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento, cansaço e dores 



musculares. Nos casos mais graves, pode ocorrer dificuldade na respiração, eliminação 

de sangue (hemoptise) e inclusive óbito. Toda pessoa com tosse persistente por no 

mínimo três semanas é chamada sintomática respiratória e pode estar com tuberculose. 

No entanto, o indivíduo pode entrar em contato com o Mtb e não desenvolver a doença, 

tornando-se um portador latente. A transmissão da doença ocorre somente a partir de 

pessoas com tuberculose infecciosa ativa (e não de quem tem a doença latente) e 

acontece através de aerossóis no ar que são expelidos através da tosse e espirros. Para 

fazer a prevenção, é importante realizar o diagnóstico precoce. 

Uma avaliação médica completa para a investigação da tuberculose ativa inclui um 

histórico médico, um exame físico completo, a baciloscopia de escarro, se tosse, uma 

radiografia do tórax e culturas microbiológicas. A prova tuberculínica (PT), conhecida 

como teste tuberculínico ou teste de Mantoux, é indicada também como método auxiliar 

no diagnóstico da infecção latente e outras situações especiais, como no caso de 

crianças com suspeita de tuberculose. A PT positiva indica somente se o organismo foi 

infectado pelo Mtb e este resultado isoladamente não permite distinguir entre infecção e 

doença tuberculosa propriamente dita, portanto, para a confirmação diagnóstica da 

doença ativa, fazem-se necessários outros recursos propedêuticos. Ainda, uma PT 

negativa não pode ser o único critério para excluir o diagnóstico de tuberculose.  

Os profissionais de saúde e estudantes representam um grupo de risco importante para a 

exposição, infecção e potencial desenvolvimento da doença. 

Apesar de ser desconhecido o risco de infecção por Mtb na maioria dos locais que são 

utilizados para a realização das atividades práticas dos cursos de medicina, onde os 

alunos entram em contato direto com diversos pacientes, tem sido considerada 

desnecessária, pelos formuladores das políticas públicas, a adoção de medidas de 

controle de infecção pela tuberculose entre estudantes de medicina. 

Esta pesquisa pretende estimar a prevalência da infecção pelo Mtb entre os alunos do 

curso de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi (UAM) nos diferentes 

semestres, comparando esta prevalência à medida que aumenta o contato com os 

pacientes durante o decorrer do curso, assim como também comparar os resultados com 

os testes dos demais alunos de outros cursos que não sejam da área da saúde, visando 

desenvolver um protocolo de prevenção da infecção pelo Mtb entre os estudantes do 

curso de medicina da UAM.  



 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais: (explicitar):  

Você será convidado a preencher um formulário autoaplicável, onde responderá 

perguntas sobre renda familiar, vacinação para tuberculose (BCG), faixa etária, 

presença de cicatriz BCG, segunda dose de BCG, contato prévio com portador de 

tuberculose e história pessoal de tuberculose, tempo de estudo na UAM, exposição 

potencial à TB pulmonar no domicilio, nas dependências da UAM, nos ambulatórios e 

em hospitais. 

Posteriormente, você será convidado a realizar a PT. Para realização da PT serão 

utilizadas seringas de 1 ml e agulhas (número 27) descartáveis. 

Será injetado 0,1ml de PPD (purified protein derivative), PPD-RT23, 2 UT na face 

anterior do seu antebraço esquerdo por um profissional treinado. 

Para realização do teste intradérmico, o seu antebraço será limpo com um algodão 

embebido em álcool e depois o PPD será introduzido no terço médio do antebraço 

esquerdo, um local com poucos pelos, sem cicatrizes ou lesões distantes de veias 

calibrosas. Caso não seja possível a utilização do local padronizado, realizar a aplicação 

no antebraço direito. 

Para aplicação do PPD, será introduzido um bisel voltado pra cima de forma visível ao 

aplicador, observando, que a seringa fique paralela à pele. Será injetado lentamente 0,1 

ml de PPD, observando que a pele não esteja distendida. Feito isso, serão desprezados a 

seringa e a agulha na caixa coletora. 

No local da aplicação deverá surgir uma pápula esbranquiçada com poros visíveis. 

Você será orientado a retornar em 72 horas para a leitura do resultado e receberá o 

resultado do seu teste por escrito. Caso seja necessário, ou seja, se for detectado que 

você apresenta sintomas respiratórios sugestivos de TB, você será encaminhado para 

avaliação por um médico infectologista. Se o teste for negativo, você será novamente 

testado após 8 semanas. 

 

 



3. Desconfortos e riscos esperados:  

A PT causa um ligeiro desconforto durante a aplicação do PPD e geralmente não 

apresenta efeitos colaterais, com exceção de um eritema no local da injeção, que 

desaparecerá dentro de algumas horas.  

Após 24 horas você perceberá o aparecimento de uma pápula endurecida e indolor no 

local da aplicação do teste. Esta pápula deverá desaparecer dentro de no máximo 1 

semana. 

Efeitos colaterais como forte reação positiva com formação de vesículas, ulceração ou 

necrose na pele, náuseas, dor de cabeça, mal-estar Rash cutâneo (vermelhidão no 

corpo), reações locais imediatas, adenopatia regional e febre, são muito raros, mas 

podem ocorrer.  

 

4. Benefícios que poderão ser obtidos: (explicitar):  

Você não terá benefícios diretos pela participação nesta pesquisa, mas poderá contribuir 

com os conhecimentos sobre a tuberculose no Brasil e para a prevenção ativa desta doença 

entre os alunos dos cursos da saúde. 

_________________________________________________________________________ 

VI - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 

GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 

1.  Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 

 

2.  Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 

estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

 

3.  Salva guarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 



_________________________________________________________________________

_______ 

 

 

VII - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES 

DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA 

PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
 

Endereço: Rua Dr. Almeida Lima, 1134, Mooca. CEP: 03164000. São Paulo/SP 

 

Luiz Felipe Ribeiro Cordoni (telefone celular: 011 97621-0362) 

Felipe Teles de Arruda (telefone celular: 011 97377-9970) 

Dra Cynthia Mafra Fonseca de Lima. CRM: 114502 (telefone: 2790-4679) 

Dr Robert Fabian Crespo Rosas CRM: 87460 (telefone: 2790-4679) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

VIII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Consentimento 

 



Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li, ou que foi lido para 

mim, descrevendo o estudo “Prevalência da Prova Tuberculínica positiva entre os 

alunos de graduação da Faculdade de Medicina e entre alunos de áreas não 

relacionadas à saúde na Universidade Anhembi Morumbi”. 

Eu discuti com os pesquisadores Luiz Felipe Ribeiro Cordoni e Felipe Teles de Arruda 

sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento se necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste Serviço. 

________________________________________ 

Nome do sujeito de pesquisa 

________________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa/representante legal 

Data         /       /        

________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

Data        /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        

 



ANEXO II 

QUESTIONÁRIO 

“Prevalência da Prova Tuberculínica Positiva entre os alunos de graduação da 

Faculdade de Medicina e entre alunos de áreas não relacionadas à saúde na 

Universidade Anhembi Morumbi” 

 

Nome: ____________________________________ DN___________ Data: 

_________ 

Gênero: Masculino (   ) Feminino (   ) 

Telefone: __________________ Cel.: ___________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Estado Civil:  _________________________________ 

Mora com os pais? SIM (   ) NÃO (   ) Tem filhos? SIM (   ) NÃO (   ) 

Exerce alguma atividade remunerada fora do período de aulas? SIM (   ) NÃO (   ) 

Qual 

(s)?________________________________________________________________ 

Qual o seu curso na UAM:_____________________________________ 

Qual semestre você está cursando?_____________________ 

Há quanto tempo você estuda na UAM?_________________ 

Qual a sua renda da sua família (em salários mínimos por 

mês)__________________ 

Já teve Tuberculose? SIM (   ) NÃO (   ) 

Você está apresentando sintomas como: 

Tosse? (    ) SIM  NÃO (    ) 



Febre?  (    ) SIM  NÃO (    ) 

Cansaço? SIM (   ) NÃO (   ) 

Em caso afirmativo, há quanto 

tempo?______________________________________ 

Está apresentando outros sintomas? SIM (   ) NÃO (   ) 

Em caso afirmativo, 

quais?________________________________________________ 

Em caso afirmativo há quanto tempo?______________________________ 

É vacinado para BCG? SIM (   ) NÃO (   ) 

Já teve contato com um portador de tuberculose? SIM (   ) NÃO (   ) 

Em caso de resposta afirmativa, onde e por quanto 

tempo?_____________________ 

PARA ESTUDANTES DE MEDICINA: 

Relacione os locais onde você exerce as atividades práticas neste semestre e quanto 

tempo (horas) por dia você fica em contato com pacientes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______  

 

 

 

USO EXCLUSIVO DO PESQUISADOR: 

Há presença de cicatriz de BCG?  SIM (    ) NÃO (    ) 

 



Data da realização da PT: _____________ 

Resultado:__________________ 

Necessidade de repetir o teste? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

 

Data da realização da segunda PT: _____________ 

Resultado:__________________ 


