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Introdução: A Tuberculose (TB) pulmonar, segundo a Organização Mundial de Saúde, mata 

2 milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo e apesar de ser uma doença prevenível e 

curável, desde 1993 é considerada, uma emergência global (1). Tal enfermidade pode levar a 

uma série de consequências danosas para o paciente. Dentre estas, a presença de lesões 

pulmonares extensas que pode ser um fator preditor de invalidez permanente por conta da 

insuficiência respiratória secundária a destruição tecidual (2). Os achados histopatológicos 

resultantes da TB incluem a formação de granuloma caseoso, liquefação tecidual e formação 

de cavidades pulmonares. Destas alterações permanecem lesões residuais em muitos 

pacientes, resultando em sequelas pulmonares que são caracterizadas por comprometimentos 

na estrutura brônquica e parenquimal. Estas alterações estruturais incluem distorções 

broncovasculares, bronquiectasias, enfisema e fibrose, o que acarreta em prejuízos no 

desempenho funcional, além de se tornar um dos fatores de risco implicados na mortalidade 

pela doença (2,3). Somado a esses fatores, a TB está inserida em um contexto epidemiológico 

mundial de transição demográfica de franco envelhecimento populacional. Isso pode ser 

observado no Brasil, onde a incidência começa a se deslocar para a faixa etária idosa. Cabe 

ressaltar que, ao contrário do que tem acontecido com respeito a pesquisas sobre doenças 

pulmonares, poucos estudos têm incluído a avaliação da limitação da atividade de vida diária 

(AVD), considerando especificamente a sequela da TB pulmonar no idoso. Objetivos: Este 

estudo se propôs a avaliar a AVD dos idosos com sequelas de TB pulmonar que eram 

acompanhados pelo ambulatório de um hospital universitário do Pará. Métodos: Trata-se de 

um estudo descritivo e analítico realizado com idosos que apesentavam sequela de TB 

pulmonar e eram acompanhados pelo ambulatório de pneumologia do Hospital Universitário 

João de Barros Barreto (HUJBB). A coleta dos dados foi no período de agosto a novembro de 

2017. Os pneumologistas foram previamente contatados sobre a pesquisa, encaminhando os 

idosos para o serviço de Fisioterapia. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética do HUJBB 

sob o parecer de nº 2.013.511, respeitando a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde – pesquisa envolvendo seres humanos. A amostra foi constituída de pacientes com 

idades igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico prévio de TB 

pulmonar tratada e com sequela pulmonar, podendo ter outras doenças pulmonares, bem 

como só foram aceitos pacientes que aceitassem participar da pesquisa e assinassem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, excluídos os que apresentassem déficit de 

compreensão. Quanto a avaliação da limitação funcional, foi utilizada a escala London Chest 

Activity of Daily Living ( LCADL), que é específica para avaliar o estado funcional, levando 

em consideração a dispneia em AVDs em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), quanto maior o escore, maior a limitação do indivíduo. Embora a escala utilizada 
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tenha sido desenvolvida para a população com DPOC, sabe-se que a sequela da TB, pode se 

comportar como uma doença restritiva, obstrutiva ou mista, sabendo disso, na presente 

pesquisa optou-se por este instrumento. A escala é dividida em quatro domínios: cuidado 

pessoal, cuidado doméstico, atividade física e lazer. A mesma aborda AVDs corriqueiras, tais 

como vestir camisa, arrumar a cama, entre outras, totalizando 15 questões quantitativas, nas 

quais os pacientes devem apontar escores de 0 a 5 que, somados, perfazem um total máximo 

de 75 pontos (LCADLtotal). Também foi calculado o percentual do escore total 

(LCADL%total), desconsiderando os itens em que a resposta é zero. A normalidade dos dados 

contínuos foi inicialmente verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, considerando um nível alfa 

de 5%. Os dados com distribuição paramétrica foram comparados pelo teste T Student e 

naqueles com distribuição não-paramétrica pelos testes Man Whitney e Wilcoxon, nos 

categóricos foi aplicado o teste Qui-quadrado. As variáveis continuas foram apresentadas em 

média e desvio padrão as categóricas em frequência relativa. Todos os dados foram analisados 

utilizando o software BioEstat versão 5.0. Resultados e Discussão: Foram avaliados 24 

pacientes idosos, desses 15 eram do sexo feminino, com média de idade de 68,37±6,01 anos. 

A AVD pelo LCADL, mostrou a média do valor para os cuidados pessoais de 5,37; atividade 

doméstica 6,5; atividade física 3,37; lazer 4,20 e média do total foi de 19,45, todos 

apresentaram diferença estatisticamente significante. Estes resultados não puderam ser 

discutidos devido as dificuldades em achar artigos com a mesma temática, sendo um fator 

limitante para realizar comparação direta, tornando esse resultado pioneiro, no que diz 

respeito a idosos com sequela de TB pulmonar. Por outro lado, no presente estudo, o 

percentual total obteve um escore de 26%, pesquisas mostram que escore superior a 50% na 

escala LCADL%total indica grave limitação nas AVDs4,5, demostrando que a amostra não 

apresentou grave limitação. Por fim, última pergunta do questionário, mostrou que mais da 

metade, 41,7% responderam sentir que a dispneia interferia “pouco” em suas AVDs, 

mostrando que eles precisam ser monitorados para que isso não chegue a interferir “muito” no 

futuro. Conclusão/Considerações Finais: Pode-se dizer que as AVDs estavam 

moderadamente prejudicadas nos pacientes idosos com sequela de TB pulmonar, e que os 

mesmos merecem atenção especial nos programas de reabilitação para a manutenção ou 

recuperação da função pulmonar, a fim de melhorar seu desempenho funcional e qualidade de 

vida. 
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