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             Menos Tuberculose 

O Projeto Menos Tuberculose foi implementado na cidade do Porto, é financiado pela European Economic Area 

Grants (EEA Grants) e DGS, e tem como  objetivo o Rastreio de Tuberculose Pulmonar na população sem abrigo do 

concelho do Porto.  

A prioridade deste projeto era chegar a todo indivíduo sem-abrigo através de um trabalho de proximidade, 

disponibilizando um rastreio de uma doença que nunca seria diagnosticada não fora esta pró – atividade, o ir de 

encontro e à procura de quem precisa.  

Pretende-se uma análise da cadeia de transmissão da doença na cidade, adicionando à epidemiologia clássica a 

georreferenciação e a genotipagem molecular. 

Às Unidades de Saúde Pública dos dois ACES do concelho do Porto foi-lhes atribuída a tarefa de operacionalizar o 

rastreio e de garantir a informação nos inquéritos epidemiológicos, que permita a georreferenciação (a identificação de 

todos os locais de permanência dos doentes bacilíferos – morada, lazer ou trabalho). 

Os rastreios foram programados entre as Unidades de Saúde Pública dos dois ACES (Porto Oriental e Porto Ocidental) e 

o Centro  de Diagnóstico Pneumológico do Porto, em parceria com as organizações de apoio aos sem-abrigo. 

 

Em reunião, programada pelos elementos interlocutores para a Tuberculose das USP do ACES Porto Ocidental e 

Oriental, com responsáveis técnicos de organizações/equipamentos que detêm as equipas de rua, elementos ativos e 

cruciais na mobilização desta população, delinearam-se as estratégias para se chegar a um maior número possível de 

indivíduos e garantir o seu acompanhamento em situação de Tuberculose. Foram definidos locais, datas e horários 

adequados à população de modo a garantir a maior adesão possível da população-alvo: os sem abrigo. 

 

http://eeagrants.org/
http://eeagrants.org/
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Estabeleceu-se contacto com a edilidade para a ocupação da via pública (ligação elétrica da unidade móvel junto ao 

parque da trindade) e com os demais parceiros e instituições com quem já se desenvolvia trabalho conjunto na área da 

tuberculose e de comportamentos de risco para permitirem a ligação elétrica da unidade móvel do rádio rastreio do 

CDP do Porto. 

 

 Estas Equipas foram alvo de uma formação no âmbito da Tuberculose Bacilar.  

A tuberculose e as populações vulneráveis  

Os indivíduos rastreados foram atendidos por uma equipa constituída por profissionais (médico e enfermeira) das 

Unidades de Saúde Pública e foram observados por uma enfermeira do CDP do Porto, com experiência na área da 

tuberculose, realizando posteriormente uma radiografia torácica. Se indicado, colheram também expetoração para 

análise.  

 

Este atendimento decorreu na viatura do CDP, estacionada na via pública  ou  no local onde é fornecido apoio 

social/refeições, pelas instituições parceiras (como por exemplo, a AMI), tendo, ainda, sido realizada vacinação 

oportunista de acordo com o Programa Nacional Vacinação e articulação com o médico de família quando necessário.  
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Em estreita colaboração com a equipa de rua/instituição que faz a gestão do processo do individuo, todos os casos 

suspeitos foram encaminhados para o CDP, agendando-se a consulta ainda durante o rastreio ou posteriormente, de 

acordo com o resultado da Radiografia efetuada.  

 

Resultados do Rastreio de Tuberculose Pulmonar na população sem abrigo no concelho do Porto, entre dezembro de 

2015 e março de 2016. 

Efetuaram-se 403 rastreios entre o dia 07/12  de 2015 e o dia 15/03 de 2016, distribuídos pelos locais que as equipas 
de rua identificaram; destes, foram orientados para o CDP por lesões suspeitas encontradas na radiografia Pulmonar, 
22 pessoas e confirmou-se um resultado de tuberculose doença num sem abrigo e 1 caso de tuberculose doença  numa 
pessoa da população em geral. 
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07 de dezembro 2015 a 15 de março 2016 

Data Local diagnóstico sem lesão total 

07-Dez Santo Ildefonso 0 6 6 

07-Jan Trindade 1 25 26 

12-Jan Aleixo 0 47 47 

14-Jan ARRIMO 0 11 11 

27-Jan 
HSto 

Ant./Restauração 
0 11 11 

04-Fev AMI 0 74 74 

11-Fev Viso 0 22 22 

18-Fev Bom Sucesso 0 10 10 

25-Fev Casa Vila Nova 0 77 77 

07-Mar Marquês 0 69 69 

15-Mar Casa Saúde Boavista 0 40 40 

 
Outros (Pop Geral) 1 7 10 

total 
 

2 395 403 

 

Apresentaram-se os resultados  em reunião com a Equipa do EEGrants nos dias 14/02 e 14/07 e no dias 22/03 no ISPUP 

nas comemorações do dia Mundial da Tuberculose. 

Os resultados obtidos  sugerem que as equipas de rua têm vindo a desenvolver um trabalho na comunidade em 

articulação com as Unidades de Saúde Pública e com o CDP para rastreio dos sem abrigo quando há suspeita de doença 

ou nos contactos com indivíduos com Tuberculose pulmonar. Já é uma prática no concelho do Porto o trabalho de 

proximidade aos sem abrigo e a outras populações vulneráveis, como são os toxicodependentes e o(a)s 
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trabalhadore(a)s do sexo, numa estratégia de articulação com as diferentes equipas de rua para   “o ir de encontro e à 

procura de quem precisa”.  

 Foram sentidos constrangimentos neste trabalho: dificuldade na articulação com a Câmara Municipal do Porto, na 

obtenção da isençao do pagamento de taxa de ocupação da via pública para a unidade móvel de radiorrastreio, apesar 

de esta ter sido concedida. 

Fotos do trabalho com os parceiros 

AMI 

 

Médicos do Mundo 
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Porta Solidária 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa ARRIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipa: Ana Maria Lourenço (Enfª USP PO), Carlos Matos (Médico Interno Saúde Pública USP PO), Eduarda Ferreira (Médica Saúde 

Pública USP PO), Margarida Horta (Enfª USP PO) e Maria de Lurdes Maio (Médica Saúde Pública USP PO) 

 

 


