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RESUMO 
 

Esta dissertação analisa como os profissionais procedem em relação a busca ativa 
dos sintomáticos respiratórios (SR) como ação do programa de controle da 
tuberculose e o resultado da capacitação de tuberculose na rotina de trabalho dos 
profissionais de saúde da família, pois a confirmação do caso e o início imediato do 
tratamento interrompe a cadeia de transmissão da doença. Objetivo: Analisar a 
rotina dos profissionais de saúde da família nas ações de busca ativa de 
sintomáticos respiratórios. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com a 
realização de entrevista semiestruturada e aplicação de um roteiro de perguntas 
abertas e fechadas. Foram entrevistados 40 profissionais de saúde de quatro 
Clínicas de Saúde da Família (CSF), localizadas na zona oeste do município do Rio 
de Janeiro. As respostas das entrevistas foram analisadas pela técnica da análise 
temática de conteúdo, conforme embasamento teórico de Laurence Bardin. 
Resultados: Encontrou-se 25% dos profissionais, entre ACS e técnicos de 
enfermagem sem treinamento de TB; entre os entrevistados 82,5% informaram não 
realizar a coleta de escarro do RS no momento da identificação do usuário; os 
profissionais desconhecem suas atribuições referentes as ações de tuberculose 
levando a fragmentação do cuidado com o usuário. Considerações finais: Sugere-se 
revisão da metodologia e pedagógica do treinamento em serviço, incluindo 
sugestões dos próprios profissionais, valorização das atividades de educação 
permanente nas unidades, a revisão das atribuições dos profissionais, padronização 
das atividades de busca ativa e avaliação constante dos resultados do Programa de 
Controle de tuberculose em serviços cujos profissionais participaram destes 
treinamentos.  
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ABSTRACT 
 
This dissertation examines how professionals deal with active search for respiratory 
symptoms (RS) as the action of the tuberculosis control program and the outcome of 
tuberculosis training in the work routine of family health professionals, because the 
confirmation of the case and the immediate initiation of treatment interrupts the chain 
of transmission of the disease. Objective: Analyzing the routine of family health 
professionals in active search measures of respiratory symptoms. Methodology: This 
is a qualitative research, with the completion of semi-structured interview and a script 
of open and closed questions. 40 health professionals, from four Family Health 
Clinics (FHC), located in the west of the city of Rio de Janeiro, were interviewed. The 
answers from the interviews were analyzed by the technique of thematic content 
analysis as theoretical basis of Laurence Bardin. Results: There was 25% of the 
professionals, among CAS and without TB training nursing technicians; among 
respondents 82.5% reported not to collect the RS sputum at the moment of the 
identification of the user; the professionals don´t know their duties regarding the 
actions against tuberculosis, which breaks up the user's care. Final Thoughts: It is 
suggested the review of the methodology and teaching of in-service training, 
including suggestions of professionals themselves, the appreciation of the continuing 
education activities in the units, the review of the functions of professionals, 
standardization of active search activities and the frequently evaluation of the results 
of TB Control Program services who professionals had participated. 
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