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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.  

Palavras Chaves: Tuberculose, Estratégia Saúde da Família, Educação 
Permanente, Atenção Primária à Saúde. 



 

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. 

 

Key words: Tuberculosis, Family Health Strategy; Continuing Education, Primary 

Health Care. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação analisa como está acontecendo a busca ativa dos 

sintomáticos respiratórios (SR) na rotina de trabalho dos profissionais de saúde da 

família em relação ao controle da tuberculose. A busca ativa é o primeiro passo e 

um dos mais importantes para o controle da tuberculose, uma vez que permite, 

quando bem feita, identificar precocemente os casos no início do processo da 

doença, o que melhora perspectiva de cura e reduz a incidência da mesma na 

população. 

A Tuberculose (TB) é uma doença que sempre esteve em evidência no 

mundo devido a sua gravidade clínica e social nos países em desenvolvimento. 

Enquanto uma doença incapacitante, estima-se que cerca de um terço da população 

mundial está infectada com o Mycobacterium Tuberculosis, tendo o risco de 

desenvolver a doença. Todos os anos cerca de 8,8 milhões de novos casos de 

tuberculose são registrados com quase 3 milhões de mortes. Estes dados 

demonstram que a enfermidade está diretamente relacionada à urbanização 

crescente e a má distribuição de renda (SCATENA, 2009, p. 48). Em relação à 

distribuição mundial da Tuberculose, a OMS registra 59%, 26%, 7%, 5% e 3% de 

casos respectivamente, na Ásia, África, região do Mediterrâneo, Europa e Américas 

(PILLER, 2012, p. 5 apud OMS, 2011). 

O Brasil ocupa a 17ª posição entre os 22 países com maior carga da doença, 

sendo notificados em 2011, 71 mil casos novos o que equivale ao coeficiente de 

incidência (CI) de 37,1/100.000 (BRASIL, p. 6). Embora a incidência da doença 

tenha apresentado uma queda importante nos últimos anos, assim como a 

mortalidade, o controle da TB tem sido um grande desafio para as autoridades 

públicas no Brasil bem como diretamente para os profissionais de saúde nos 

serviços.  

O acompanhamento da tuberculose foi por muito tempo realizado nos Centros 

Municipais de Saúde por médicos especialistas, não havia um controle adequado 

dos pacientes que realizavam o tratamento, as medicações eram fornecidas ao 

usuário sem as orientações adequadas sobre as suas reações e muitas vezes os 

pacientes abandonavam o tratamento porque acreditavam que a medicação tratava 

a tuberculose, mas causava outros problemas como, por exemplo, “a presença de 
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sangue na urina” que era causada pelo fato da medicação apresentar uma coloração 

avermelhada e ser eliminada pela urina, porém o usuário não recebia esta 

informação. 

A descentralização das ações do Programa de Controle da Tuberculose 

(PCT) tem como proposta facilitar o acesso dos usuários aos serviços de saúde para 

que possam ter a sua suspeita de tuberculose investigada precocemente e, se for o 

caso, receber o seu o diagnóstico de TB e iniciar o tratamento. A proposta é que, 

com a implantação das unidades de Saúde da Família localizadas próximo das 

residências dos usuários, os profissionais possam realizar o acompanhamento das 

famílias regularmente, no que se refere às ações de controle tuberculose.  

Com a descentralização espera-se que as equipes realizem a busca ativa dos 

Sintomáticos Respiratórios (SR) para identificação precoce dos casos de 

tuberculose, no entanto percebe-se que esta ação ainda não está incorporada no 

processo de trabalho das equipes. Atualmente o MRJ apresenta uma cobertura de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) de 45%. Embora essa expansão no município 

ainda não seja a ideal em termos de cobertura populacional, um dos desafios do 

Programa de Controle da Tuberculose (PCT) nos territórios com as Equipes de 

Saúde da Família implantadas e capacitadas em tuberculose é atingir as metas 

propostas para controle da TB, aumentando a cura em 85%, reduzindo o abandono 

para 5% e aumentar a detecção dos casos para 70%. 

O interesse por este tema ocorreu por conta de minha atuação na Gerência 

de Pneumologia Sanitária (GPS) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro (SMS-RJ), durante as supervisões de tuberculose nas unidades de saúde no 

período de 2004 a junho de 2011 e posteriormente na Coordenação de Área 

Programática (CAP) 5.1/ Divisão de Atenção e Programas de Saúde (DAPS) após o 

segundo semestre de 2011 até 2013. A partir da vivência de trabalho em campo, foi 

possível observar as dificuldades dos profissionais em incluir na sua rotina de 

trabalho as ações operacionais de busca ativa de sintomáticos respiratórios 

recomendadas pelo Manual de Controle da Tuberculose.  

Uma vez que a busca ativa é fundamental para assegurar a acessibilidade 

dos usuários ao tratamento no interior do Sistema Único de Saúde (SUS) e os casos 

de tuberculose devem ser identificados e acompanhados pela atenção básica, cabe 
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perguntar como tais casos vêm sendo identificados neste nível de atenção. Esta 

pergunta não pode ficar sem uma resposta das equipes de saúde, o que pode 

desencadear a reavaliação dos processos de trabalho. Diante do exposto, este 

estudo parte da seguinte questão norteadora: Como os profissionais da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) vivenciam o manejo cotidiano da busca ativa de 

sintomáticos respiratórios no território sob sua responsabilidade? 

Esta dissertação está estruturada em cinco partes, contando com esta 

apresentação. A segunda trata da doença, suas características, desenvolvimento, da 

rotina da identificação dos casos, do tratamento e finalmente a tuberculose na Área 

Programática 5.1 da SMS do Rio de Janeiro. A terceira parte trata dos objetivos, 

métodos e procedimentos adotados. A quarta parte apresenta e discute os 

resultados da pesquisa. E a quinta e última parte apresenta as considerações finais.  
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2. A TUBERCULOSE E O PROBLEMA DA IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS 

NA ATENÇÃO BÁSICA 

2.1. A doença e a evolução do seu controle 

A tuberculose é considerada uma das doenças mais antigas do mundo, 

existem evidências da sua presença em múmias no antigo Egito e foi considerada 

uma doença sem importância durante o feudalismo, até sua explosão como a 

“grande peste branca” da urbanização capitalista do século passado. Alastrou-se 

pelo mundo todo com o colonialismo e a expansão econômica, recebeu outras 

denominações ao longo da história como “Tísica pulmonar" ou "Doença do peito", no 

final do século XIX e no início do século XX, tornou-se um grave problema de Saúde 

Pública por se tratar de doença infecciosa e de sua relação com habitações 

coletivas, precárias condições de higiene que estavam diretamente relacionadas à 

epidemia da TB. 

Quando chegou ao Brasil, a tuberculose já tinha uma longa trajetória e relatos 

históricos descrevem que os primeiros casos da doença deram-se a partir da 

chegada ao país das colônias portuguesas. “Não faltam afirmações de que os 

padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta tenham sido os primeiros 

disseminadores da doença entre os índios” (BERTOLLI FILHO, 2001, p. 58). Os 

africanos eram igualmente virgens ao bacilo da tuberculose, e diante de suas 

condições nos cativeiros, ocorreu propagação da doença entre os africanos e seus 

descendentes brasileiros pela queda da imunidade. Desta forma o aumento do 

número de casos de tuberculose e de mortalidade perpassa as etapas da história 

como uma doença e que inicialmente pouco se sabia. 

Durante a urbanização e Revolução Industrial no século XIX, a tuberculose 

ficou conhecida como “grande peste branca” da urbanização capitalista do século 

passado, nas maiores cidades brasileiras assim como na Europa, a disseminação da 

tuberculose foi muito rápida por se tratar de doença infecciosa, as precárias 

condições de higiene e das habitações coletivas, ditas “cortiços”, estavam 

diretamente relacionadas à epidemia da TB, as ações realizadas pelos serviços de 

saúde no controle da doença eram insuficientes e a prioridade maior da saúde 

pública estava relacionada aos interesses econômicos e políticos do país, portanto a 
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atenção dispensada a TB visava a manutenção da força de trabalho e a expansão 

econômica capitalista nos grandes centros urbanos, em particular em São Paulo e 

no Rio de Janeiro onde as intervenções foram tomadas segundo os interesses das 

elites nas capitais, embora também tenham ocorrido desdobramentos das medidas 

intervencionistas da Saúde Pública para outras áreas, mas, na ordem da 

modernização, os centros urbanos de maior densidade populacional se destacaram. 

No século XIX, foram construídos os primeiros sanatórios na Europa por 

médicos alemães portadores de tuberculose, para tratar de si mesmos e de outros 

enfermos, o local escolhido foram as montanhas, acreditava-se que a doença estava 

associada circulação precária do sangue no coração e nos pulmões, este processo 

ficou conhecido como ‘cura nas alturas’ que tinha objetivo de revitalizar as funções 

dos pulmões através de atividades físicas com o benefício do ar puro das 

montanhas, mas os resultados não foram positivos, os médicos constataram que 

esta prática debilitava ainda mais os pacientes pulmonares. A tuberculose também 

acometia as camadas da população mais pobre dos países europeus, que diante 

dessa alarmante situação, cobrou providências das autoridades, estas ampliaram a 

construção de Casas de Saúde Especializadas, aumentando desta forma as 

internações tanto da população mais pobre como de pessoas com um poder 

aquisitivo mais elevado que podiam permanecer internados em sanatórios 

localizados nas montanhas. Estas longas internações passaram a ser questionadas 

principalmente por intelectuais que conviveram com a Peste Branca, denunciando o 

padecimento dos contaminados isolados nos hospitais das montanhas, como 

exclusão social. “[...] Os doentes eram internados nestes centros, ficavam 

completamente excluídos da sociedade. As medidas terapêuticas aplicadas eram 

baseadas no repouso e na permanência dos doentes ao ar livre e, em intervenções 

cirúrgicas como o pneumotórax artificial” (BERTOLLI FILHO, 2001, p. 56). 

Até o início do século XX, os serviços de saúde eram muito precários no 

Brasil, o atendimento da população carente era realizado principalmente por 

entidades filantrópicas ligadas à Igreja Católica. As práticas sanitárias visavam o 

controle de doenças que poderiam afetar somente a força de trabalho e a expansão 

econômica capitalista, limitando-se ao Rio de Janeiro até 1920. “No campo 

institucional, foram as Santas Casas de Misericórdia que assistiram aos tuberculosos 

desde a Colonização do Brasil até a fundação de sanatórios e dispensários (HIJJAR, 
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2007). Nos países europeus a tuberculose ganhou outras representações, o 

tuberculoso era visto pela sociedade contemporânea em uma posição de 

refinamento entre intelectuais e artistas. Apesar das complicações relacionadas à 

doença, muitos faziam questão de exibir em público todo o glamour conferido pelas 

as características e sintomas da TB “Os esforços para ganhar a aparência 

consuntiva eram intensos, pois o semblante doentio atraía atenções e despertava 

fantasias, abrindo chances para o sucesso artístico” (BERTOLLI FILHO, 2001, p. 

47). No Brasil os Boêmios e escritores também exibiam seus corpos magros 

consumidos pela doença, entre os escritores brasileiros podemos citar algumas 

personalidades que desejavam contrair a tuberculose como Casimiro de Abreu que 

despertou desejo em abrir mão de sua saúde: 

Esta representação romântica da tuberculose começou a ser desconstruída a 

partir do século XX, quando a doença passou a ser identificada, de forma mais clara, 

como um preocupante problema de saúde, por sua característica crônica e poder de 

contaminação, principalmente com a sua relação entre as más condições de vida e 

com a pobreza. Relacionado a esse novo cenário, a enfermidade, passou do “mal 

romântico” a “mal social”, contexto que acabou levando a estigmatização social em 

relação do doente com a tuberculose, que passou a sentir as consequências dos 

processos de exclusão social, o que ocorre até os dias atuais. 

Como o cenário da tuberculose no Brasil continuava sem mudanças 

expressivas no início do século XX por falta de uma participação efetiva das 

autoridades públicas, ocorreu uma ação organizada por membros da sociedade civil 

e dos médicos a partir de um sentimento de solidariedade e do conhecimento de 

experiências bem sucedidas desenvolvidas em países da Europa através de 

intervenções baseadas em melhorias dos padrões de vida dos acometidos. Mesmo 

antes do advento da quimioterapia para tuberculose, foram criadas então no país a 

Liga Brasileira Contra a Tuberculose – atual Fundação Ataulpho de Paiva – e a Liga 

Paulista Contra a Tuberculose, ambas fundadas em 1899, atuando nas seguintes 

frentes: “[...] Campanhas de educação sanitária, implantação de sanatórios, 

dispensários e preventórios” (HIJJAR, 2007, p. 52). 

No país, a participação do setor público na luta contra a TB ocorreu a partir do 

início do século XX, sob a liderança de Oswaldo Cruz que, ao reconhecer a 

necessidade da atenção das autoridades sanitárias em relação à doença, instituiu o 



 

21 
 

Plano de Ação Contra Tuberculose, a proposta era a implantação de amplas 

medidas profiláticas no Regulamento Sanitário com a instituição de sanatórios e 

hospitais, no entanto suas propostas não foram concluídas. Mas outros fatos 

importantes marcaram o controle da tuberculose no Brasil, em 1920, foi criado o 

Departamento Nacional de Saúde Pública, conhecida como a Reforma Carlos 

Chagas, com o objetivo de estabelecer o diagnóstico e o tratamento dos casos de 

TB, em 1927, seguindo os avanços já ocorridos nos países europeus ocorreu à 

vacinação com o Bacilo de Calmette e Guérin (BCG) em recém-nascidos e em 1930, 

Clementino Fraga incluiu o ensino de Tisiologia no currículo da Faculdade Nacional 

de Medicina, com objetivo de investir na formação de recursos humanos para o 

combate à TB, atualmente o curso é ministrado pela Escola de Saúde Pública Sérgio 

Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, sob a denominação de Curso de 

Especialização em Pneumologia Sanitária. 

A década de 1930 deu início à Era Vargas que instituiu à reforma político-

administrativa em seu governo com a criação do Ministério de Educação e Saúde. “A 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, no mês de abril de 1931, 

inseriu-se na determinação do novo governo em redefinir a imagem que o Brasil 

desfrutava frente às potências internacionais” (BERTOLLI FILHO, 2001, p. 68). O 

governo de Vargas trouxe grandes mudanças no âmbito político, com sua ascensão 

Vargas marcou uma centralização das ações do Estado e, como não poderia deixar 

de ser, coube a iniciativa privada a construção de hospitais. Neste momento a 

filantropia perdeu um pouco a sua função em comparação à década de 1920 no que 

se refere à construção de hospitais. 

A partir da criação do Estado Novo e da reforma da Saúde pública em 1937, a 

criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), do Serviço Nacional 

da Tuberculose, as campanhas de imunização ganharam um incremento com 

produção da vacina BCG no combate à tuberculose, sendo assim, ocorreu 

mudanças na atuação da Fundação Ataulpho de Paiva, que por causa da ausência 

do papel do Estado na gestão da saúde pública, iniciou suas atividades no final do 

século XIX contando com doações dos filantropos cariocas para a criação de 

hospitais e dispensários, na década de 30, assiste-se a presença atuante do Estado, 

onde novas perspectivas se apresentam, levando a Liga a readequar suas funções, 

uma vez que a tuberculose não exigia mais isolamento. 



 

22 
 

Em 1936, o médico brasileiro Manoel Dias de Abreu, desenvolveu um novo 

método de rastreio para TB e foi reconhecido mundialmente através de um 

diagnóstico que combinava a radiografia de tórax e a fotografia, o qual recebeu o 

nome de “abreugrafia”. “No Brasil, passou a ser exigido, juntamente com o 

certificado de vacinação para varíola, como requisito para obtenção do atestado de 

saúde (utilizado na admissão, no controle periódico de saúde dos trabalhadores e 

para o ingresso em algumas escolas)” (MACIEL, 2012. p. 228). No entanto, diante 

das queixas relativas ao método no final da década de 1970, o exame de 

abreugrafia foi substituído pela realização sistemática do exame de baciloscopia 

para os sintomáticos respiratórios como estratégia de rastreamento de pacientes 

portadores de TB, devido ao menor custo e por apresentar uma forma mais fácil de 

operacionalização. 

A década de 40 foi marcada por grandes avanços no combate à tuberculose 

com a reforma ousada de Barros Barreto, com foco nos aspectos da administração 

sanitária, com destaque para as doenças transmissíveis, descentralização em 

regiões sanitárias e a criação de órgãos executivos de ação direta. Foi criado então 

o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT) em 1941 e posteriormente a Campanha 

Nacional Contra a Tuberculose (CNCT) em 1946, coordenado por Raphael de Paula 

Sousa. “Seu propósito era coordenar todas as atividades governamentais e privadas 

de combate à TB desenvolvidas no País, contando com autonomia financeira e 

técnica, podendo estabelecer acordos de cooperação com entidades públicas e 

particulares” (HIJJAR, 2007, p. 53). 

Entre as estratégias da CNCT estavam: “Ampliação do número de leitos 

hospitalares, [...] programação da expansão da rede de dispensários visando o 

diagnóstico precoce dos casos de TB, a formação de uma consciência nacional, 

avanço do conhecimento técnico-científico e a capacitação de profissionais de saúde 

(HIJJAR, 2007, p. 53). Neste período o longo tempo de internações dos pacientes 

crônicos passou a ser questionado pelas autoridades, porque a eliminação de 

bacilos resistentes no ambiente hospitalar era considerada um grande risco de 

saúde pública para o controle da tuberculose, sendo instituídas novas estratégias de 

enfrentamento da TB priorizando a internação aos pacientes bacilíferos virgens até a 

negativação bacteriológica, que após a alta eram encaminhados para atendimento 

nos dispensários.  
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O grande progresso no tratamento da TB ocorreu com a descoberta da 

estreptomicina em 1944, pelo americano Selman Waksman. Os animadores 

resultados iniciais logo mostraram grande preocupação com a emergência de altas 

taxas da resistência bacteriana presente com o uso do medicamento, mas o ácido 

para-amino-salicílico apresentou um resultado surpreendente na eficácia do 

tratamento com redução dessa resistência. “Estabelecia-se assim o primeiro 

esquema terapêutico, consagrado nos Estados Unidos e prontamente adotado no 

Brasil” (HIJJAR, 2007, p. 53). Posteriormente surgiram novos fármacos no 

tratamento da tuberculose. “[...] incluindo a isoniazida, a pirazinamida, o etambutol e 

a rifampicina. Além destes medicamentos, até hoje utilizados na primeira linha para 

o tratamento da doença, o ácido para-amino-salicílico e a tiacetazona, dentre outros, 

surgiram como fármacos de segunda escolha” (MACIEL, 2012, p. 229). 

Os avanços das pesquisas científicas para o tratamento e controle da 

tuberculose ocorrem em vários países do mundo, inclusive no Brasil, para coordenar 

e integrar todos os países envolvidos em ações no enfrentamento de uma doença 

que necessita até os dias atuais de tantas frentes de combate, o que também ocorre 

com outras enfermidades. Foi fundada em 1948 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), com objetivo de manter padrões de saúde e qualidade de vida, envolvendo 

povos de todo o mundo. A OMS realiza serviços de interesse mundial e fornece uma 

assistência técnica importante aos países, conforme suas demandas, especialmente 

em matéria de formação. A OMS em 1993 elegeu 22 países com maior carga da 

doença e o Brasil ocupa a 17ª posição (HIJJAR, 2007, p. 56). 

Quando comparamos a incidência de Tuberculose em 1990 (51,8/100.00 

habitantes), com a de 2011 (37/100.000 habitantes), percebemos que houve uma 

redução, possivelmente influenciada pelos investimentos feitos na década de 90 a 

partir da criação do Plano Nacional de Combate à Tuberculose em 1998, envolvendo 

entidades de todas as esferas de governos, entidades não governamentais e a 

participação da sociedade. O mesmo pode ser observado também nos resultados da 

incidência de mortalidade, que em 2000 foi de 3,3/100.000 habitantes, apresentando 

uma redução significativa em 2010 para 2,4/100.000 habitantes (BRASIL, p. 15). 

Apesar destes números positivos em relação ao decréscimo de casos, o 

cenário da tuberculose continua preocupante, porque a doença acomete 

principalmente os indivíduos em idade produtiva, que se afastam do mercado de 
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trabalho por tempo considerável, reduzindo a garantia de sua subsistência. Desde 

2000, o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) está passando por um 

processo de descentralização, com orientação de desenvolvimento prioritário de 

suas ações para atenção primária de saúde, preferencialmente para unidades da 

Saúde da Família visando a melhoria do acesso ao tratamento e diagnóstico 

(RUFFINO-NETTO, 2006, p. 38). 

Em 2011 a incidência de tuberculose no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e 

no Município do Rio de Janeiro (MRJ) foi, respectivamente de: 38,26/100 mil 

habitantes;72,27/100 mil habitantes e 94/100 mil habitantes (DATASUS, 2012). O 

MRJ apresenta dados de incidência preocupantes, que podem estar associados com 

fatores como a distribuição desordenada da população; a grande concentração de 

domicílios construídos de forma irregular em áreas periféricas da cidade, agravando 

os fatores de risco ambientais em relação à contaminação por TB, acarretando 

dificuldade de circulação da ventilação e da penetração da luz solar no interior das 

residências e nas áreas externas dos locais de moradia, e devido o município 

apresentar uma grande oferta de rede hospitalar, ainda permanece a cultura 

hospitalocêntrica, onde muitos casos de tuberculose são diagnosticados e, 

posteriormente, encaminhados aos Centros Municipais de Saúde para iniciar o 

tratamento, porém, devido à falta de fluxo adequado não há como garantir o acesso 

destes usuários aos serviços para dar início ao tratamento. 

2.2 Busca ativa dos sintomáticos respiratórios 

A transmissão da TB pulmonar tem sido um dos principais fatores para o 

aumento da enfermidade no mundo. A desigualdade social, o advento da AIDS e o 

envelhecimento da população são fatores que estão relacionados à doença. O 

principal fator agravante para o aumento dos casos de TB pulmonar é o diagnóstico 

tardio, que permite a manutenção da cadeia de transmissão da doença. (BRASIL, 

2011, p, 77). 

Segundo o Ministério da Saúde, a OMS estima a existência de quase nove 

milhões de casos de tuberculose em todo o mundo, sendo três milhões deles não 

detectados e, portanto, sem tratamento (BRASIL, 2014). Os profissionais de saúde 

ainda não valorizam a ação de busca ativa e por isso não a incorporam no seu 
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processo de trabalho. “Isso demonstra um modelo de atenção fragmentado, que 

supervaloriza a especialidade, não atentando às questões de promoção e 

prevenção, valorizando apenas as ações curativas” (SCATENA, 2009, p. 39). 

O Brasil apresenta uma taxa de detecção de casos de tubérculos e muito 

distante das metas propostas pela OMS que é de 70%. A dificuldade de acesso ao 

diagnóstico pode estar relacionada ao usuário e também com a forma de 

organização dos serviços de saúde. No que se refere ao usuário, este pode procurar 

atendimento em instituições de saúde de diferentes níveis de atenção, 

principalmente nas emergências. A busca ativa deve ser realizada nos diferentes 

níveis de atenção: primário, secundário e terciário, sendo importante manter um 

fluxo de informação regionalizado, para que o usuário seja redirecionado e acolhido 

adequadamente pelas equipes que atuam em unidades próximas de sua residência. 

De acordo com o princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei 

Orgânica de Saúde (BRASIL, 1990) estabelece o seguinte entendimento da 

integralidade: “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema” (Art. 7o, II). 

“Para fins operacionais, o parâmetro nacional recomendado é de 1% da 

população, ou de 5% das consultas de primeira vez de indivíduos com 15 anos ou 

mais nos serviços de saúde (1%-2% na ESF, 5% na Unidade Básica de Saúde e 

8%-10% nas urgências, emergências e hospitais). É importante lembrar que a cada 

100 SR examinados, espera-se encontrar em média de três a quatro doentes 

bacilíferos [...]” (BRASIL, 2011, p. 24). 

A capacitação e sensibilização das equipes são de suma importância para 

que a atividade de busca ativa possa ser incorporada ao processo de trabalho de 

todos os profissionais da Atenção Básica (AB), é importante realizar também 

treinamento em serviço, garantindo a qualidade da ação e motivação dos 

profissionais. “A baciloscopia de escarro, desde que executada corretamente em 

todas as suas fases, permite detectar de 60% a 80% dos casos de tuberculose 

pulmonar, o que é importante do ponto de vista epidemiológico, já que os casos 

bacilíferos são os responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão” 

(BRASIL, 2011, p. 34). 
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É considerado SR a pessoa que apresenta tosse por três semanas ou mais. 

Após a indagação se a resposta for positiva, o profissional de saúde deve proceder à 

coleta de escarro realizando as orientações adequadas para a mesma, porém 

observa-se que alguns profissionais apresentam resistência na realização deste 

procedimento, muitas vezes devido a falta de orientação adequada. “Estima-se em 

1% da população o número de Sintomáticos Respiratórios por ano, ou seja, este 

seria o número de pessoas que, em algum momento do ano, teriam indicação para 

realizar o exame de baciloscopia de escarro, por apresentarem tosse por mais de 

três semanas” (BRASIL, 2011, p. 250). 

É necessária a coleta de duas amostras de escarro, a primeira no momento 

da abordagem do SR e a segunda no dia seguinte em jejum. “Uma boa amostra de 

escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após o esforço da tosse, e não 

o que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais, nem tampouco a 

que contém somente saliva” (BRASIL, 2011, p. 36). Quando o profissional repassa 

as orientações referentes à coleta com segurança, tranquilidade, considerando 

principalmente o momento de fragilidade em que se encontra do usuário, 

respeitando a sua privacidade, o resultado da ação é positivo. 

O profissional de saúde deve oferecer ao usuário material adequado para 

realização da coleta de escarro: 

O material deve ser coletado em potes plásticos com as seguintes 
características: descartáveis, com boca larga, transparente, com 
tampa de rosca, altura de 40mm, capacidade para 35 a 50 ml. A 
identificação (nome do paciente e data da coleta) deve ser feito no 
corpo do pote e nunca na tampa (...) (BRASIL, 2011, p. 36). 

O exame de Bacilo Álcool Ácido Resistente (BAAR) ou exame de 

baciloscopia, tem o objetivo de identificar pelo método Ziehl-Neelsen se o indivíduo 

pode apresentar resultado de exame positivo ou negativo. Um resultado de BAAR 

positivo é interpretado por cruzes (+; ++; ou +++) e o resultado de BAAR negativo, 

vem apenas registrado “negativo”. Para continuidade de um procedimento técnico 

ideal desta ação, é necessário um processo contínuo de educação permanente das 

equipes com a identificação e discussão das possíveis dificuldades encontradas 

entre os profissionais durante a coleta, estimulando desta forma a possibilidade de 

troca de experiências. 
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Além do exame de pesquisa de BAAR, os médicos podem solicitar o exame 

de cultura de escarro nos casos suspeitos de tuberculose pulmonar negativos à 

baciloscopia e para o diagnóstico de formas extrapulmonares, como meníngea, 

renal, pleural, óssea e ganglionar e para diagnóstico de tuberculose em pacientes 

HIV positivos e em crianças (MS, 2009, p.43).  

A cultura também está indicada, acompanhada do teste de sensibilidade, nos 

casos de suspeita de resistência bacteriana aos medicamentos; ao final do segundo 

mês de tratamento quando a baciloscopia se mantém positiva; nos casos de 

retratamento após falência ao esquema básico ou reinício após abandono ou cura; e 

em outros grupos considerados de risco para TB resistente: moradores de rua, 

contatos de TB pulmonar resistentes, permanência em prisões, delegacias, hospitais 

ou albergues nos últimos anos (MS, 2009, p.43). 

Como a tuberculose está associada às condições de pobreza, é necessário 

realizar articulações entre os Ministérios e de outras esferas de governos para 

melhor enfrentamento dos desafios e maior aproximação dos determinantes da 

doença. O Fundo Global durante a sua atuação no Rio de Janeiro, investiu em 

parcerias com lideranças comunitárias para o combate da tuberculose a partir de 

iniciativas locais. “[...] O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) 

tem-se aproximado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) com o objetivo de estabelecer ações conjuntas no enfrentamento da TB entre 

a população em situação de pobreza”. (BRASIL, 2013, p. 2). Quando expostos a 

determinadas condições de vulnerabilidade, alguns grupos populacionais 

apresentam um maior comprometimento da imunidade, aumentando o risco de 

contrair a tuberculose:  

[...] Na população carcerária, a taxa é 25 vezes maior e, entre os 
portadores de HIV, é 30 vezes maior. Na população vivendo em 
situação de rua, a taxa chega a ser 67 vezes maior [...] a desnutrição 
e o diabetes elevam o risco em 2-4 vezes, o uso de 
imunossupressores eleva o risco em 2-12 vezes, as seleções o 
aumenta em 8-34 vezes, e a infecção por HIV o aumenta em 50-100 
vezes (PILLER, 2012, p. 6). 

Embora esta demanda ainda seja considerada um desafio para as equipes da 

ESF a busca ativa de SR entre as pessoas vivendo em situação de rua também 

deve estar entre as ações dos profissionais “As pessoas provenientes, em sua 
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maioria dos seguimentos populares, em situação de extrema exclusão social e 

vulnerabilidade, que fizeram da rua sua casa ou uma extensão dela” (BRASIL, 2011, 

p. 151). 

De Acordo com o “Manual de Recomendações para o Controle da 

Tuberculose no Brasil” (BRASIL, 2011), as principais estratégias operacionais da 

busca ativa sintomáticos respiratórios são: 

Interrogar sobre a presença de tosse à clientela dos serviços de 
saúde independentemente do motivo de procura; 

Orientar os SR identificados para a coleta de exame de escarro;  

Coletar duas amostras de escarro, uma no momento da identificação 
e outra no dia seguinte (orientar o usuário sobre como coletar o 
escarro e local apropriado de coleta – área externa do serviço de 
saúde e da residência); 

Registrar as atividades nos instrumentos padronizados (pedido de 
baciloscopia e livro de SR); 

Estabelecer um fluxo de conduta nos casos positivos e negativos à 
baciloscopia; 

Avaliar rotineiramente a atividade de busca ativa. 

Essas orientações servirão de base para a análise da correção dos 

procedimentos desenvolvidos pelos profissionais entrevistados nesta pesquisa. 

2.3 O esquema terapêutico atual e sua aplicação no Brasil 

As pesquisas sobre os esquemas terapêuticos foram evoluindo, e 

possibilitaram no decorrer dos anos, a redução do tempo do tratamento da TB, 

passando de 24 (1944) para seis meses (1979) o que pode ter contribuído, em parte, 

para a maior adesão ao tratamento medicamentoso. O tratamento passou a ser 

realizado nos serviços ambulatoriais, porque as autoridades constataram que não 

havia diferença no resultado do tratamento entre os pacientes internados e os 

pacientes que eram acompanhados nos ambulatórios, por isso a ocupação dos 

leitos hospitalares passou a ser otimizado (MACIEL, 2012, p. 229). 

O Brasil foi o primeiro país a padronizar esquemas de seis meses de duração 

para o tratamento da TB, com esquemas específicos para os casos com 

bacterioscopias positivas e negativas, ambas com doses autoadministradas, seu uso   
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foi padronizado em toda rede de serviço com entrega gratuita da medicação nos 

serviços públicos. Em 1982 foi realizado um estudo para avaliar o esquema de 

tratamento em vigor. “[...] Em uma coorte de 3.064 casos de TB pulmonar positiva, 

os resultados operacionais foram: negativos 82,1%; abandonos 9,6%; mortes 1,3%; 

mudanças de tratamento 2,9%; transferências 3,3% e fracassos 1,8% (HIJJAR, 

2007, p. 55 apud GERHART, 1982). Nessa ocasião as atividades do Programa 

Nacional de Controle de TB (PNCT) foram descentralizadas para os estados e 

alguns municípios. Isso acarretou no investimento de qualificação dos profissionais, 

resultando no aumento de preenchimento das notificações dos casos de 

tuberculose, possibilitando com isso uma melhor avaliação dos resultados do 

tratamento da doença. 

Alguns fatos interferiram no controle da tuberculose: nos países endêmicos foi 

o surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) em 1981, levando 

ao aumento no número de casos de TB em indivíduos infectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e o surgimento de importante resistência do M. 

tuberculosis aos fármacos, identificada na maioria dos casos pela utilização 

inadequada dos medicamentos e abandono do tratamento. “No Brasil 96% dos 

casos de resistência são adquiridos dessa forma, sendo que mais da metade tem 

um histórico de três ou mais tratamentos prévios de TB [...]” (BRASIL, 2011, p. 122). 

A descentralização da tuberculose no Brasil foi gradual, envolvendo 

processos de organização de responsabilidades administrativas das esferas de 

governo (Federal, Estadual e Municipal) de 1981 a 1987, ocorrendo através da 

transferência de responsabilidades de atribuições, recursos financeiros, recursos 

humanos, entre outros para os diferentes níveis do sistema. Durante o processo de 

descentralização da tuberculose no País ocorre também a criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em 1988, que foi regulamentado em 1990 pelas Leis: nº 8. 080 e nº 

8.142, entre os seus princípios pode-se destacar a universalidade de acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, 

entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema (Lei nº 8.080, 1990, § 7, inciso I, II). 

Embora a tuberculose tenha cura se tratada adequadamente, observa-se que 

muitos fatores interferem para que o sucesso do tratamento seja alcançado, como a 
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desigualdade social e seus determinantes, o advento da AIDS, que pode ocasionar 

queda da imunidade e favorecer o aparecimento de doenças oportunistas como a 

tuberculose, por isso a doença é considerada como a primeira de causa de morte 

entre as pessoas que vivem com HIV/AIDS; o aumento da resistência ao bacilo 

causador da moléstia e movimentos migratórios para os centros urbanos. Diante 

destes fatores observa-se que o sucesso terapêutico não foi acompanhado pela 

dificuldade de controle da doença, ressurgindo como uma das principais doenças 

infecciosas no mundo contemporâneo, sendo declarada em 1993, pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), como um grave problema de saúde global, esta por sua 

vez, lançou a Estratégia DOTS (Directly Observed Treatment, Short-Curse), uma 

forma eficaz de melhor custo-benefício para combater a tuberculose mundialmente 

através da criação do programa STOP TB com as seguintes prioridades: detectar 

70% dos casos estimados, curar 85% dos pacientes em tratamento, destinar a maior 

parte dos recursos aos países de maior incidência. A Estratégia DOTZ é composta 

por cinco pilares, e entendida como um conjunto de boas práticas para o controle de 

tuberculose: 

 Compromisso governamental no combate à tuberculose, considerando-a 

uma prioridade no setor saúde, necessitando de investimentos; 

 Detecção por baciloscopia dos sintomáticos respiratórios num prazo curto 

de tempo, o que significa o apoio de um laboratório que disponha dos 

recursos necessários ao diagnóstico e seguindo normas e padrões de 

qualidade definidos; 

 Tratamento padronizado diretamente observado; 

 Fornecimento regular de drogas, evitando descontinuidade do tratamento, 

abandono e descrédito por parte do doente; 

 Sistema de registro e informação para avaliação da estratégia e dos 

indicadores relacionados ao controle da tuberculose. 

Diante desde cenário, no Brasil foi criado em 1996, pelo Ministério da Saúde o 

Plano Emergencial para Controle da TB, que recomendou o tratamento 

supervisionado. “Foram eleitos 230 municípios prioritários que concentravam a 

maioria dos casos de TB do País. Diante das dificuldades de descentralização do 
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Programa de Controle da Tuberculose, em muitos municípios o atendimento 

continuou sendo realizado nos ambulatórios especializados e o processo de 

descentralização foi efetivado em 1999.  

Um dos problemas identificados no controle da tuberculose é o diagnóstico 

tardio da doença, por dificuldade de acesso aos serviços de saúde e pelo fato do 

usuário não reconhecer que pode estar doente, o que acontece pela falta de 

informação sobre os sintomas da doença e, nestes casos muitas vezes quando 

procura atendimento nas emergências dos hospitais, a doença já se encontra em um 

estágio bastante avançado. “A integração do controle da TB com a atenção básica 

através do PACS e PSF, pode garantir a efetiva ampliação do acesso ao diagnóstico 

e ao tratamento” (BRASIL, 2006, p. 16). 

Com a implantação do Programa de Saúde da Família e a facilidade do 

usuário que inicia o tratamento da tuberculose poder contar com uma unidade de 

saúde próximo de sua residência, com a possibilidade de receber visitas domiciliares 

regulares do profissional de saúde, estabelecimento de criação de vínculo, 

esclarecimento de suas dúvidas em relação ao tratamento e realização do 

tratamento supervisionado, viabiliza-se a horizontalização do combate a TB e a 

humanização do atendimento da doença. O PNCT reconhece também, que para 

alcançar resultados satisfatórios no controle da tuberculose, é importante o 

envolvimento não apenas das políticas públicas, por isso orienta a necessidade de 

parcerias com outros seguimentos da sociedade e organismos nacionais:  

O PNCT enfatiza a necessidade do envolvimento de organizações 
não governamentais (ONGs) e de parcerias com organismos 
nacionais (Universidades, Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia) e internacionais de combate a TB: Coalizão Global de TB 
(Stop TB); União Internacional Contra Tuberculose e Enfermidades 
Respiratórias (UICTER); Agência Americana para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID); Organização Mundial de Saúde (OMS); 
Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), entre outras. Por 
intermédio destas colaborações e parcerias, o PNCT visa o 
sinergismo e multiplicação do impacto de suas ações de prevenção e 
controle da TB (RUFFINO-NETO, 2006, p.16) 

Resultados satisfatórios de cura e abandono da tuberculose foram alcançados 

após intervenção do PCT em 2003 na CAP 2.1, localizada na Zona Sul do Município 

do Rio de Janeiro (MRJ), onde foi adotado um modelo misto: a dose supervisionada 

era realizada no Centro Municipal de Saúde da área, onde os usuários recebiam o 
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vale-transporte e o vale-refeição e os usuários com TB residentes na favela da 

Rocinha passaram a receber a dose supervisionada no domicílio pelo Agente 

Comunitário de Saúde (ACS). Na favela da Rocinha, uma área considerada de 

grande vulnerabilidade social, foi implantada uma equipe do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) com a contratação e capacitação de 40 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e duas enfermeiras.  

A equipe iniciou as seguintes atividades: dose supervisionada, a busca de 

casos de TB na área, indo de porta em porta indagando sobre a presença de SR nos 

domicílios, coleta de escarro no momento da identificação do caso suspeito de TB, 

divulgação de informações e promoção sobre a tuberculose em escolas, creches, 

igrejas, rádios comunitárias, realização de palestras, peças de teatro entre outras 

atividades. Com o trabalho desenvolvido na favela da Rocinha foi identificado um 

impacto dos indicadores de TB, possibilitando o alcance das metas propostas pela 

OMS: aumentou a taxa de cura de 70% para 90% e diminuiu a taxa de abandono do 

tratamento, de 22% para 6%. (BRASIL, 2006). Este trabalho rendeu à equipe o 

prêmio do Ministério da Saúde: “O controle da tuberculose em uma área de 

vulnerabilidade social: a experiência na favela da Rocinha, foi um dos dez premiados 

na 6ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia Expoepi 

do Ministério da Saúde” (BRASIL, 2006, p. 01).  

2.4. A tuberculose na Área Programática 5.1 

Este estudo foi realizado na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro na 

Área Programática (AP) 5.1. Esta foi a segunda AP com a Estratégia Directly 

Observed Treatment Short-Course (DOTS), implantada em 1999, pelo Programa de 

Controle da Tuberculose (PCT) porque os atendimentos de TB ocorriam, até então, 

em um único Centro Municipal de Saúde: Waldyr Franco. Na AP, a taxa de 

incidência, em 1999, era de 100 casos/100 mil habitantes e notificava cerca de 700 

casos de tuberculose por ano, uma das mais elevadas no MRJ. 

Em 2004, os atendimentos de tuberculose continuavam centralizados neste 

Centro Municipal de Saúde que contava com médicos especializados para realizar o 

acompanhamento dos pacientes com tuberculose. As outras unidades de saúde 

existentes na área que não contavam com médicos especializados para o 

atendimento de pacientes, encaminhavam os usuários para acompanhamento no 
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Centro Municipal de Saúde (CMS) Waldyr Franco, que absorvia a demanda dos 

atendimentos de TB da área e não tinha um fluxo organizado para redirecionar os 

usuários para as suas unidades de origem.  

Durante os treinamentos e as supervisões realizadas, identificamos no CMS 

Waldyr Franco, profissionais desmotivados, remanejados de outros setores e sem 

capacitação adequada para desempenhar atendimento à população. Já nas 

unidades do Programa Saúde da Família (PSF), observou-se uma grande 

rotatividade de profissionais, principalmente de médicos, dificultando a continuidade 

do trabalho e com isso os casos de tuberculose continuavam a ser encaminhados 

para atendimento no CMS Waldyr Franco, apesar de todos os profissionais do PSF 

terem sido capacitados pelo Programa de Controle da Tuberculose com o apoio do 

Fundo Global. 

Segundo dados da Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção 

da Saúde (SUBPAV) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 2011 a incidência 

da tuberculose na AP 5.1 foi de 102/100 mil pessoas, a quarta maior entre todas as 

dez APs. O principal problema identificado na AP foi à centralização de atendimento 

de tuberculose em um Centro Municipal de Saúde (CMS), considerada uma unidade 

tradicional da área, conforme mencionado anteriormente. Em 2009, foram 

notificados 548 casos de tuberculose, sendo 494 (90%) casos registrados neste 

Centro de Saúde, apresentando os seguintes indicadores: cura 61.94% e abandono 

de 31.38%; Em 2010 dos 496 casos de tuberculose notificados, 441 (88,91%) 

pertenciam ao mesmo Centro de Saúde que apresentou cura de 56,01% e 

abandono de 25,40% contra 85% e 5% propostos pela OMS (DATASUS/SINAN: 03-

05-2012). 

Se na AP 5.1 as metas de cura e abandono da tuberculose propostas pela 

Organização Mundial de Saúde ainda não foram alcançadas, as ações de busca 

ativa de SR continuam como um grande desafio na área. Durante as supervisões 

nas unidades observou-se que profissionais de saúde ainda enfrentam dificuldades 

em incorporar em sua rotina de trabalho a busca ativa do SR. O instrumento 

específico para o registro de atividade muitas vezes não era localizado no momento 

das supervisões e durante a avaliação do livro de registro de pacientes em 

acompanhamento de tuberculose, observa-se que muitos casos foram 

diagnosticados tardiamente, com 2 ou 3 cruzes. Os Agentes Comunitários de Saúde 
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(ACS) não levavam os potes para coleta de escarro quando realizavam as visitas 

domiciliares, nas unidades não se utiliza um local determinado pela equipe para 

realização da coleta de escarro, e a ação de busca ativa não era ou é pouco 

abordada durante as reuniões de equipe.  

Diante desses fatos, no segundo semestre de 2011, a equipe da Divisão de 

Atenção e Programas de Saúde (DAPS), responsável pelo PCT, na Área 

Programática 5.1 elaborou um Plano de Ação em tuberculose para intervenção no 

território, outras Divisões da CAP também atuaram na ação proposta: a Divisão de 

Vigilância em Saúde (SVS) e a Divisão de Informação, Controle e Avaliação (DICA). 

O processo de intervenção começou pelo CMS Waldyr Franco e prosseguiu nas 

unidades básicas do território com objetivo de descentralizar e qualificar as ações do 

PCT. Para atingir os objetivos do Plano de Ação, a Coordenação da AP fez a 

reorganização administrativa e de infraestrutura para garantir a realização das 

atividades como a organização do fluxo de transporte para apanhar os exames 

coletados nas unidades e levar ao laboratório, e reuniões com a Direção do CMS 

Waldyr Franco para discutir o remanejamento de profissionais do setor. 

Os profissionais responsáveis pelo Plano de Ação em Tuberculose listaram as 

seguintes questões: ampliar a descentralização da assistência de tuberculose na 

área; elevar a captação de Sintomáticos Respiratórios; qualificar o acolhimento do 

usuário; monitorar fluxos de referência e contrarreferência; monitorar utilização dos 

protocolos do PCT, monitorar os protocolos de consultas médicas e enfermagem; 

ampliar capacitação de TB na área; elevar em 100% as solicitações de exames de 

escarro pelo Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL); descentralizar a digitação 

das notificações no SINAN; elevar a realização das avaliações dos contatos, 

qualificar o fluxo de informação dos casos de TB implantando Google Docs (Livro 

Verde) e ampliar a realização de teste rápido para HIV.  

A implantação do Teste Rápido (TR) de HIV na AP 5.1 foi gradual, em 2011, 

apenas duas unidades realizavam TR de HIV na área, em 2012, após o treinamento 

de outros profissionais pela Gerência de HIV/AIDS, outras cinco unidades passaram 

a realizar o TR, em 2013 com a implantação do TR de HIV em todas as unidades, 

pela Gerência de DST/AIDS/ Hepatites Virais, possibilitou otimizar a realização do 

teste rápido para os casos notificados de TB acompanhados pelas unidades de 

saúde. Segundo orientação da nota técnica da Gerência de DST/AISDS/Hepatite 
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Virais, número: 01/2013, o TR está disponível em todas as unidades do território, 

qualquer profissional da unidade pode realizar o TR após capacitação na própria 

unidade (incluindo técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, e demais), com 

supervisão de um profissional de nível superior que fará o aconselhamento. O TR 

pode ser oferecido para qualquer paciente acima de 18 anos de idade. Para os 

menores de idade, apenas com a autorização dos responsáveis, as gestantes 

devem ter assegurado a realização do TR. 

A primeira medida adotada pela equipe do Plano de Ação de tuberculose na 

AP 5.1 foi a divulgação e discussão dos problemas identificados sobre a TB na área 

em reuniões com os gerentes das unidades, Coordenação da CAP e as Divisões 

envolvidas. O passo seguinte ocorreu no CMS Waldyr Franco, a partir do 

levantamento de endereços dos pacientes em acompanhamento de TB registrados 

no CMS para identificar o território de residência dos usuários. A partir daí todos os 

casos eram avaliados, alguns pacientes concordaram em dar continuidade ao seu 

tratamento nas unidades de saúde próximo de suas residências, outros optaram 

inicialmente em continuar com o acompanhamento médico no CMS, porém a dose 

supervisionada era realizada pela unidade básica.  

Todos os encaminhamentos eram realizados através do instrumento de 

referência e contrarreferência, seguido de contato prévio por telefone com os 

profissionais das unidades básicas; os casos de abandono de tratamento também 

foram relacionados e encaminhados para as respectivas unidades; as demandas 

espontâneas que chegavam ao CMS para iniciar tratamento eram acolhidas, 

orientadas sobre o novo fluxo adotado na área e redirecionadas para as unidades de 

origem; os casos que compareciam ao CMS para investigação de TB também eram 

acolhidos, a primeira amostra de escarro era realizada e o usuário era encaminhado 

para a sua unidade de origem para prosseguir a investigação e a coleta da segunda  

amostra de escarro. Foi necessário uma grande organização e controle dos 

encaminhamentos realizados pela equipe para garantir o acesso dos usuários nas 

unidades, pois, ocorriam casos de usuários que eram encaminhados e não 

compareciam em suas unidades de origem e muitos pacientes duvidavam que 

fossem acolhidos pelas unidades próximas de suas residências. 

A equipe do DAPS organizou um cronograma de capacitações para os 

profissionais técnicos e os Agentes Comunitários da Saúde (ACS) das unidades, foi 
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realizado um registro nominal de todos os profissionais que eram capacitados e 

ocorreu a distribuição do “Manual de Recomendações para o Controle da 

Tuberculose no Brasil” para todas as equipes das unidades; semanalmente era 

realizado um levantamento pelo Serviço de Vigilância em Saúde (SVS) das unidades 

que solicitavam baciloscopia pelo GAL e o Livro de Registro e Acompanhamento dos 

Casos de Tuberculose (Livro Verde) de todas as unidades era monitorado através 

do Google Docs.  

A equipe CAP 5.1, envolvida no Plano de Ação de combate a TB na AP, 

realizou reuniões sistemáticas para avaliar mudanças no processo de trabalho e os 

resultados foram apresentados e discutidos em reuniões gerais. O combate à 

tuberculose no território presentou resultados satisfatórios, com impacto nos 

indicadores da área, segundo dados do SINAN, Banco de 09/10/14: 

1. Ampliação de unidades com notificação de casos de TB: de quatro 

unidades em 2009, para 23 unidades em 2012; 

2. Aumento da prevalência de realização de exames de HIV: de 37,9% em 

2009, para 83,9% em 2013; 

3. Aumento da prevalência de realização de Tratamento Diretamente 

Observado (TDO): de 24,2% em 2009, para 83,3% em 2013; 

4. Aumento do percentual de encerramento de casos de TB por cura: de 

61,43% em 2009 para 68,9% em 2012; 

5. Redução do percentual de abandono por TB: de 27,3% em 2009, para 

12,4% em 2013; 

6. Aumento do percentual de contatos examinados: de 22% em 2009, para 

62,9% em 2013. 

Em 2012, o percentual de sintomáticos respiratórios registrados no território 

foi de 41%, em 2014 este percentual foi de apenas 46%. A equipe considerou que a 

busca de SR ainda representava uma fragilidade no território e recomendou a sua a 

ampliação. O relatório de 2013, da equipe do DAPS responsável pela TB, que avalia 

a programação do treinamento “Manejo de tuberculose” das unidades da área, 

demonstrou que as equipes ainda necessitavam de uma maior organização para 

que todos os profissionais pudessem participar das capacitações: 
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Em 2013, a equipe do DAPS passou a realizar treinamentos de TB em 

serviço, discutindo os casos de difícil manejo com os profissionais das unidades 

onde os usuários eram acompanhados e também avaliou a dificuldade de 

organização de algumas equipes das unidades em relação a participação dos 

profissionais nos treinamentos, ainda que houvesse o agendamento prévio.  

Em 2014, a equipe do DAPS, responsável pela tuberculose, organizou uma 

matriz de intervenção para um maior planejamento e execução das ações de TB no 

território, a baixa captação dos SR estava entre os problemas identificados, a 

programação de oficinas para Agentes Comunitários de Saúde foi proposta como 

estratégia de intervenção. Esta atividade encontrava-se em andamento no momento 

da pesquisa. 
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3 OBJETIVO, MÉTODO E PROCEDIMENTOS 

3.1 Objetivo 

Analisar como se dá a abordagem da busca ativa de sintomáticos 

respiratórios (SR) na rotina dos profissionais de saúde da família: médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, a partir da 

capacitação de TB. 

3.2 Método e procedimentos 

3.2.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. “O estudo de 

caso, envolve estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que 

se permita o seu amplo e detalhado conhecimento” (VILLELA, 2009, p. 9). A 

abordagem da pesquisa qualitativa ocorre através de uma relação subjetiva entre o 

pesquisador e o objeto/fenômeno de estudo que não pode ser abordada através de 

números exclusivamente. Neste tipo de pesquisa, recorre-se a interpretação dos 

fenômenos e a percepção do pesquisador para realizar a descrição dos mesmos, 

através preferencialmente, do processo indutivo, ou seja, da singularidade para a 

pluralidade (VILLELA, 2009, p. 11). 

3.2.2 Cenário de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida na Área de Planejamento 5.1, localizada na zona 

oeste do MRJ, em quatro unidades da ESF. Esta AP possuía em 2010, uma 

população de 671.041 habitantes, abrangendo 10 bairros: Bangu, Senador Camará, 

Gericinó, Padre Miguel, Realengo, Jardim Sulacap, Campos dos Afonsos, Deodoro, 

Vila Militar e Magalhães Bastos (IBGE, 2010). Em 2011 foram notificados 933 casos 

de TB na área, correspondendo a uma incidência de 102/100.000 habitantes 

(SUBPAV, acesso em 24/03/2014). 

Até o primeiro semestre de 2011 o acompanhamento da doença estava 

centralizado no Centro Municipal de Saúde (CMS) Waldyr Franco, classificado como 

uma unidade de referência secundária, a unidade contava com 03 (três) médicos 
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com especialidade em Pneumologia para o atendimento dos pacientes da AP, 

embora estivessem implantadas no território 14 Unidades Básicas e 05 Centros 

Municipais de Saúde.  

No segundo semestre de 2011, teve início o processo de descentralização da 

TB na AP 5.1, com objetivo de qualificar a assistência do PCT no território e garantir 

o acompanhamento de paciente com tuberculose em unidades de saúde próximas 

as suas residências, revertendo a situação em que os usuários tinham de recorrer a 

uma unidade de nível secundário e por vezes de difícil acesso para 

acompanhamento da doença. Em junho de 2012 a tuberculose foi incluída nas 

Metas Estratégicas CAP, seguindo orientação da SUBPAV, esta medida fortaleceu o 

trabalho que já vinha sendo realizado no território, agrupando profissionais de outras 

divisões da CAP como a Divisão de Vigilância em Saúde (DVS), Divisão de 

Informação, Controle e Avaliação (DICA) e o Serviço de Vigilância em Saúde (SVS). 

No momento da realização da pesquisa, havia nessa AP nove Clínicas de Saúde da 

Família (CSF) relacionadas na tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Distribuição de Clínicas da Família na AP 5.1 Cidade do Rio de 
Janeiro 

CNES Nome da Unidade Data de 
inauguração

Equipes 
(N)

3416321 SMS CF Antonio Gonçalves da Silva 08/01/2012 6

3820599 SMS CF Armando Palhares Aguinga 10/09/2004 5

6023916 SMS CF Fiorello Raymundo 28/02/2012 6

6852203 SMS CF Kelly Cristina de Sá Lacerda Silva 08/02/2012 7

6864708 SMS CF Mário Dias Alencar 13/01/2012 5

6901042 SMS CF Nildo Eymar de Almeida Aguiar 07/12/2011 6

6387152 SMS CF Olímpia Esteves 13/11/2009 8

6855709 SMS CF Padre John Cribbin (Padre João) 11/11/2011 6

3416372 SMS CF Rosino Baccarini 05/07/2012 5

54TOTAL  
Fonte: SMS/Rio, SUBPAV, 2014. 
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3.2.3 Participantes e procedimentos de coleta de dados 

O universo da pesquisa foi composto pelos profissionais de saúde da família 

da AP 5.1. A amostra foi constituída de todos os profissionais que atuavam em 

ações do Programa de Controle da Tuberculose em atividade laboral nas unidades 

de saúde. Os critérios de inclusão dos participantes da pesquisa foram os seguintes:  

Profissionais contratados e lotados nas CSF do território da AP 5.1; 

Profissionais que estejam exercendo atividades há mais de dois anos nas 
CSF; e 

Profissionais que estejam envolvidos na assistência das ações do Programa 

de Controle da Tuberculose (PCT).  

Foram excluídos da pesquisa: 

1. Profissionais não lotados oficialmente nas CSF do território da AP 5.1; 

2. Profissionais com tempo de trabalho inferior a dois anos; e 

3. Profissionais que não estivessem envolvidos com a assistência e as 

ações do PCT nas USF. 

A amostra dos entrevistados foi do tipo intencional, selecionada através de 

sorteio entre os profissionais das duas clínicas que no período 2012 a 2014 (até 

01/08/2014), apresentaram o maior número de casos em tratamento no PCT – CSF 

Kelly Cristina de Sá Lacerda Silva e Armando Palhares Aguinaga – e das duas 

clínicas com o menor número de casos em tratamento – CSF Rosino Baccarini e 

CSF Nildo Eymar de Almeida Aguiar. 

Antes de iniciar o estudo, a pesquisa foi apresentada para a Coordenação da 

AP 5.1, diretores e gerentes das unidades para ciência e assinatura do termo de 

autorização da pesquisa nas unidades. A visita às unidades foi organizada através 

de contato prévio com os gerentes para o agendamento do sorteio das equipes e 

dos profissionais. Nas visitas foram levados os termos de autorização da pesquisa, 

já assinados anteriormente pelos responsáveis das unidades e da Coordenação da 

AP 5.1. 

Para a seleção da amostra, foram sorteadas duas equipes de cada Clínica, 

em seguida foi feito sorteio dos profissionais de cada equipe: um(a) médico(a), 
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um(a) enfermeiro(a), um técnico de enfermagem dois ACS, somando 40 

profissionais no total. Tratou-se de amostra intencional, que é um procedimento de 

definição de participantes utilizada em pesquisas qualitativas. Moura e Ferreira 

(2005, p. 53) definem este tipo de amostragem não probabilística da seguinte forma 

“[...] as amostras intencionais utilizam pessoas que, na opinião do pesquisador tem, 

a priori, as características específicas que ele deseja ver refletidas em sua amostra”. 

Da mesma forma, Magrini (2009, p. 3) diz que: 

Os elementos que farão parte da amostra são escolhidos 
intencionalmente pelo pesquisador [grifos no original], dentro de 
determinados critérios, como por exemplo, por pertencer a um 
determinado grupo julgado como de interesse pelo pesquisador. 

Durante o sorteio das equipes, foi necessário optar pela próxima unidade com 

menor número de casos de tuberculose acompanhados. A unidade selecionada foi a 

CSF Nildo Eymar de Almeida Aguiar. Como ocorreram contratações recentes de 

profissionais, foi necessário o sorteio de outros profissionais para atender os critérios 

do estudo, o que exigiu mais de uma visita em algumas unidades. A tabela 2 mostra 

as clínicas de saúde de família com o número de casos no período de janeiro de 

2012 a agosto de 2014. 
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Tabela 2: Distribuição de número de casos de tuberculose Clínica da 

Família, da AP 5.1, entre janeiro de 2012 e agosto de 2014 

Clínica/ Ano 2012 2013 2014 Total
CF ROSINO BACCARINI 12 3 3 18
CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA 15 22 10 47
CF FIORELLO RAYMUNDO 23 19 4 46
CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA 16 31 12 59
CF MARIO DIAS ALENCAR 16 23 10 49
CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR 24 14 7 45
CF OLIMPIA ESTEVES 15 13 10 38
CF PADRE JOHN CRIBBIN 23 24 1 48
CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA 17 16 19 52
Total 161 165 76 402  

Fonte: Elaboração própria com base no Livro Verde1: período 2012 a agosto/2014.  

As entrevistas semiestruturadas seguiram um roteiro de questões sobre as 

atividades relativas ao PCT, elaborado com base no “Manual de Recomendações 

para o Controle da Tuberculose no Brasil” do Ministério da Saúde (2011). Aplicou-se 

um roteiro de perguntas versando sobre os aspectos do trabalho de busca ativa de 

sintomáticos respiratórios no trabalho com a Estratégia Saúde da Família em seus 

territórios de abrangência, buscando informações sobre as potencialidades e 

fragilidades encontradas desde a abordagem e confirmação do SR até o início do 

tratamento da tuberculose, interrompendo a cadeia de transmissão da doença.  

3.2.4 Procedimentos de análise dos dados 

Foram realizadas um total de 40 entrevistas, com base no roteiro de 

entrevistas elaborado (APÊNDICE 1), sendo: 16 entrevistas com ACS, oito com 

enfermeiros, oito com médicos e outras oito com técnicos de enfermagem (Apêndice 

3) em quatro unidades de saúde da AP 5.1 (Clínicas de Família), selecionadas de 

acordo com os procedimentos descritos no item 3.2.3.  

Todas as entrevistas foram transcritas por serviço de transcrição contratado 

para este fim2, o que gerou arquivo de 87 páginas. As entrevistas foram agrupadas 

por unidade de saúde (Clínica de Família) e por tipo de profissional de saúde, sem 

identificação nem dos nomes das unidades de saúde (unidade 01 a 04), nem dos 

profissionais, todos numerados em ordem sequencial por tipo (ACS 01 a 16; 

                                                        
1

 “Livro de Registro e Controle de Tratamento dos Casos de Tuberculose” do PCT. 
2 Empresa Vila Romana, Editoração e Comunicação. Disponível em: <www.usinadetextos.com.br>.  

http://www.usinadetextos.com.br
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enfermeiro 01 a 08; médico 01 a 08; e técnico de enfermagem 01 a 08). As 

eventuais citações retiradas das transcrições não identificam os respectivos 

entrevistados para assegurar o sigilo em relação aos mesmos. 

Análise estatística simples dos itens fechados do roteiro de entrevistas 

Como as perguntas de números: 2, 3 e 10 do roteiro de entrevistas 

(APÊNDICE 1) eram fechadas, realizou-se análise estatística descritiva simples das 

mesmas (item 4.1). 

Análise de conteúdo – fundamentação 

As entrevistas foram transcritas e analisadas pela técnica da análise temática 

de conteúdo, “entendida como uma unidade de significação que se liberta 

atualmente de um texto analisado segundo os relativos à teoria que serve de guia à 

leitura” (BARDIN, 2004, p. 99). Esta metodologia é utilizada em pesquisas 

qualitativas que estuda os conteúdos das mensagens. As técnicas de pesquisa 

qualitativa são relativamente recentes e se desenvolveram de forma concomitante 

em diversas áreas como a psicologia, as ciências políticas, a educação entre outras, 

com cada uma apresentando um embasamento teórico específico. Bardin define o 

método da seguinte forma: 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de 
conteúdos de mensagens, indicadores (quantitativos ou não) [grifos 
meus] que permitam a interferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção [...] dessas mensagens (BARDIN, 
2004, p. 37). 

Como se pôde ver mais acima, para Bardin o método não é exclusivamente 

qualitativo, podendo conter procedimentos quantitativos. Esta metodologia consiste 

em analisar os dados da pesquisa através da interpretação, extraindo do texto o 

sentido dos dados e utilizando procedimentos específicos para a preparação desta 

análise, o que vai depender do tipo de material a ser analisado e dos objetivos da 

pesquisa. Sobre o método, Bardin no prefácio ao seu livro (2004, p. 7) afirma o 

seguinte: 

A Análise de Conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos cada 
vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ 
(conteúdos e continentes) extremamente diversificados. O fator comum 
dessas técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequência, 
que fornece dados cifrados [grifos meus], até à extração de estruturas 
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traduzíveis em modelos – é uma hermenêutica controlada, baseada na 
dedução: a inferência. 

Volto a chamar a atenção para o trecho grifado que mostra a possibilidade de 

uso de quantificação neste tipo de análise. A análise temática de conteúdo em sua 

operacionalização consiste, segundo Bardin (2004, p. 89) em três grandes fases ou 

“polos cronológicos: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) o tratamento de 

resultados”. Em relação à primeira fase pode-se resumir suas missões da seguinte 

forma: (a) seleção do material ou documentos a serem analisados ; (b) formular as 

hipóteses e objetivos; (c) elaboração dos indicadores. Bardin chama a atenção para 

o fato de que a “leitura flutuante” é a primeira forma de se ter contato com o material 

da coleta de dados e conhecer seu conteúdo. 

A segunda fase da análise refere-se à exploração do material, onde se faz a 

definição de categorias e identificação de unidades de significação, a verificação da 

correlação entre as ideias destacadas, orientadas pelas hipóteses e referenciais 

teóricos. 

A terceira fase destina-se ao tratamento e interpretação dos resultados 

obtidos, onde há inferência e interpretação com base na análise dos dados tornados 

significativos, onde a intuição do pesquisador, a análise reflexiva e crítica 

determinam o sentido do que foi pesquisado (BARDIN, 2004). 

A Análise de Conteúdo reúne técnicas para analisar criticamente o sentido da 

comunicação, valorizando a leitura dos dados coletados através da análise dos 

textos, estes materiais podem ser notas de campo, diário de pesquisa, transcrições 

de entrevistas, etc. Existem formas variadas de documentação no processo de 

pesquisa, o que possibilita uma análise adequada do material. 

Há diversas formas de análise de conteúdo, inclusive algumas que envolvem 

procedimentos quantitativos. Este é o caso, por exemplo, de análises feitas com 

apoio em ferramentas informatizadas de análise de conteúdo. Entre tais 

ferramentas, podem ser citadas o software Openlogos© desenvolvido pelo 

pesquisador Kenneth Rochel de Camargo Jr. do Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e mesmo criador do software Analysis 

Software for Word-based Records (AnSWR) do Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) do governo norteamericano oferece ferramentas quantitativas 

para a análise de conteúdo (CDC, 2014). 
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Um interessante exemplo de análise de conteúdo com intenso uso de 

quantificação é o trabalho de Rodrigues, Lima e Roncalli (2008) sobre a 

representação social do cuidado saúde da família, dos quais foram extraídas as 

figuras 1 e 2, a seguir, para ilustrar o uso da quantificação na análise de conteúdo. 

Figura 1: Exemplo de tratamento de Análise de Conteúdo com 

quantificação (1) 

 
Fonte: RODRIGUES et al., 2008. 

Figura 2: Exemplo de tratamento de Análise de Conteúdo com 
quantificação (2) 

 
Fonte: RODRIGUES et al., 2008. 
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Essas figuras ilustram de forma bastante evidente, como se pode ver, o uso 

de métodos quantitativos na análise de conteúdo. 

Aplicação da análise de conteúdo à pesquisa desenvolvida 

Foi realizada leitura flutuante das entrevistas, como proposto por Bardin 

(1977), analisando os relatos dos profissionais e interpretação do discurso e a 

frequência das respostas para estabelecer as categorias, subcategorias e critérios 

de análise utilizados no estudo. Os mesmos foram elaborados de acordo com os 

depoimentos dos profissionais ao se analisar as respostas aos seguintes itens do 

questionário: 

 Sobre o treinamento (questão 2); 

 Sobre a experiência anterior (questão 3); 

 Sobre a rotina (questões 4 a 9); e 

 Sobre possibilidades de melhora na busca ativa de SR (questão 10). 

Como a análise e o roteiro utilizados foram feitos a partir do “Manual de 

Recomendações para Controle da Tuberculose no Brasil” (BRASIL, 2011), as 

respostas tenderam a ser bastante objetivas, o que facilitou a análise de conteúdo. 

Desta forma, foi possível analisá-las e apresentá-las de forma bastante esquemática 

e semiquantitativa por meio de tabelas estatísticas, citando-se algumas falas 

oriundas das entrevistas com objetivo ilustrativo. O quadro 1, a seguir, apresenta as 

categorias, subcategorias e critérios de análise utilizados. 
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Quadro 1: Categorias, Subcategorias e Critérios de Análise utilizados 

Categoria Subcategorias

Sintomas do SR Correto Incorreto Não 
mencionou

Não se aplica

Procedimentos de busca 
ativa de SR

Correto Incorreto Não 
mencionou

Não se aplica

Tratamento Correto Incorreto Não 
mencionou

Não se aplica

Reconhecimento dos 
sintomas

Correto Incorreto Não 
mencionou

Não se aplica

Confirmação do exame de 
escarro

Correto Incorreto Não 
mencionou

Não se aplica

Instrumento de registro
Correto Incorreto Não 

mencionou
Não se aplica

Resultado positivo
Correto Incorreto Não 

mencionou
Não se aplica

Resultado negativo
Correto Incorreto Não 

mencionou
Não se aplica

Melhor treinamento -- -- -- --

Intensificação de ações na 
unidade

-- -- -- --

Intensificação de ações 
no território

-- -- -- --

Treinamento

Procedimen-
tos de Rotina

Critérios de análise

Melhora na 
busca ativa

 
Fonte: Elaboração própria, a partir da análise das entrevistas transcritas. 

OBS: As explicações para os critérios estão descritas no item 4.1.2, mais adiante. 

Em relação à primeira categoria (treinamento), utilizaram-se as subcategorias: 

sintomas do SR; procedimentos de busca ativa de SR; e tratamento. Em relação à 

segunda categoria (procedimentos de rotina), utilizaram-se as subcategorias, com os 

respectivos significados: 

 Reconhecimento de sintomas – quando a resposta incluiu como principal 

sintoma a tosse com três semanas ou mais; 

 Confirmação do exame de escarro – quando a resposta indicou que houve 

resultado positivo ou negativo de exame; 

 Instrumentos de registro – quando a resposta indicou que o profissional 

realiza o registro no instrumento específico (livro de SR); 

 Resultado positivo – quando a resposta indicou que o profissional sabe 

qual procedimento utilizar neste caso; e  
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 Resultado negativo – quando a resposta indicou que o profissional sabe o 

que tem de fazer neste caso, ou seja: dar baixa no livro de SR; investigar 

se há outra doença; ou deve pedir outros exames. 

Como as respostas às questões 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 (conteúdo, abordagem e 

o que o curso de treinamento sobre tuberculose acrescentou) foram muito parecidas, 

optou-se por analisá-las de forma conjunta. Como o roteiro de entrevistas e a análise 

visavam principalmente verificar se as respostas estavam de acordo com o “Manual 

de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil” (BRASIL, 2011), os 

critérios de análise de cada categoria e subcategoria relativas às perguntas 04 a 09 

foram os seguintes: correto; incorreto; não mencionou; não se aplica (quando o 

entrevistado declarou não ter recebido treinamento). 

Em relação à terceira categoria (melhora na busca ativa) utilizaram-se as 

seguintes subcategorias:  

 Melhor treinamento – quando a resposta sugeria que a melhora na busca 

ativa dependia de melhor treinamento;  

 Intensificação de ações na unidade – quando a resposta sugeria que era 

possível melhorar principalmente por meio de mais ações desenvolvidas 

na unidade, como palestras, ações na sala de espera, etc.; 

 Intensificação de ações no território – quando a resposta sugeria que era 

possível melhorar principalmente a busca ativa. 

Como as respostas relativas à pergunta 10, que geraram esta categoria de 

análise, não tinham a ver diretamente com as recomendações do manual do 

Ministério da Saúde, não foram adotados critérios de análise que correspondessem 

às mesmas. 

3.2.5 Considerações éticas 

O Projeto de Busca ativa de sintomáticos respiratórios: um estudo na ótica de 

profissionais da Saúde da Família foi submetido à apreciação do Comitê de Ética da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA), que é a instituição proponente da Pesquisa e 

do Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, instituição 

coparticipante para avaliação, recebendo a aprovação das instituições. 
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Conforme orientações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), os protocolos referentes ao estudo foram respeitados no que se refere 

ao “Termo de Autorização das Unidades” constando a assinaturas dos responsáveis 

das unidades e da Coordenadora da Área Programática (AP) 5.1; do termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com a utilização de linguagem clara 

possibilitando o entendimento do entrevistado em relação ao estudo realizado e com 

a identificação detalhada das instituições proponente e coparticipante da pesquisa.  
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4. RESULTADOS 

As análises dos resultados são apresentadas, a seguir, segundo grupos de 

perguntas/respostas. No primeiro grupo são apresentados a consolidação das 

perguntas fechadas sobre a distribuição de profissionais que realizaram treinamento 

de tuberculose nos últimos dois anos e declaração dos profissionais sobre 

experiência prévia sobre busca ativa antes de trabalhar nas unidades onde o estudo 

foi realizado; o segundo grupo descreve sobre interpretação das perguntas abertas 

sobre a vivência dos profissionais na busca de sintomáticos respiratórios, sendo 

apresentados relatos dos profissionais, potencialidades e fragilidades nas ações de 

busca de sintomáticos respiratórios nas unidades de saúdes selecionadas, segundo 

discurso dos profissionais. 

4.1 Análise estatística simples 

4.1.1 Análise das respostas sobre treinamento 

A tabela 3, a seguir, apresenta os números relativos e percentuais referentes 

à pergunta 02 do roteiro de entrevistas, a respeito da participação em treinamentos 

dos profissionais entrevistados na temática da tuberculose, nos dois anos anteriores 

às entrevistas. 

Tabela 3: Distribuição dos profissionais em cursos de treinamento sobre 
tuberculose: N = 40 

Categorias 
profissionais

Sim    
(N)

   (%)   Não 
(N)

 (%) Não 
lembro 

(N)

 (%)

ACS 11 68,8     4 25,0 1 6,3

Enfermeiros 8 100,0   0 0,0 0 0,0

Médicos 7 87,5     0 0,0 1 12,5

Téc. De Enfermagem 2 25,0     6 75,0 0 0,0

Total 28 70,0     10 25,0 2 5,0  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa realizada. 

Como se pode ver pelos dados acima 28 profissionais participaram do 

treinamento de tuberculose nos últimos dois anos, o que corresponde a 70% de 

profissionais treinados, traduzindo um número expressivo de profissionais treinados; 
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10 profissionais no mesmo período não receberam treinamento, o que corresponde 

a 25%, o que pode comprometer a vivência desses profissionais nas ações de busca 

ativa do sintomático respiratório e dois profissionais não lembram, correspondendo 

ao percentual de 5%, o que também pode interferir no desempenho das atividades 

na busca do SR. Ao analisar a participação dos profissionais por categorias, 

observa-se que 100% dos enfermeiros participaram do treinamento (oito); sete 

médicos participaram do treinamento (68%); 11 ACS participaram do treinamento 

(68,65%) e apenas dois dos técnicos de Enfermagem participaram do treinamento 

(25%) nos últimos dois anos, o que pode retratar um distanciamento desses 

profissionais com as ações de busca ativa. Nos últimos dois anos observa-se que 

praticamente todas as enfermeiras e os médicos declararam ter recebido 

treinamento de TB, uma boa parte dos ACS também foram treinados, porém 

preocupa os relatos dos técnicos de enfermagem que continuaram sem receber 

treinamento sobre TB nos últimos dois anos. Estes dados interferem na rotina de 

trabalho desses profissionais, como veremos mais adiante. 

4.1.2 Análise das respostas sobre experiência prévia em tuberculose 

A tabela 4, a seguir, apresenta a distribuição dos profissionais que 

declararam, durante a entrevista, ter experiência prévia sobre busca de sintomáticos 

respiratórios (BSR), referente à pergunta 03 do roteiro de entrevistas. 
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Tabela 4: Distribuição de profissionais com experiência prévia sobre 
busca ativa de SR: N = 40 

Profissional
Sim       
(N)

Sim    
(%)

Não       
(N)

Não       
(%)

ACS 2 12,5 14 87,5      

Enfermeiros 4 50,0 4 50,0      

Médicos 3 37,5 5 62,5      

Téc. De Enfermagem 1 12,5 7 87,5      

Total 10 25,0 30 75,0       
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa realizada. 

O total de profissionais com experiência prévia: 10 (25% do total) e sem 

experiência: 30 (75% do total). Levantamento das respostas por categoria 

profissional, os ACS com experiência: dois (12,50%) e sem experiência anterior: 14 

(87,50% do total); enfermeiros com experiência: quatro (50% do total) e sem 

experiência anterior: quatro (50% do total); médicos com experiência: três (37,50% 

do total) e sem experiência anterior: cinco (62,50% do total); Técnicos de 

enfermagem com experiência: um (12,50% do total) e sem experiência anterior: sete 

(87,50% do total). Estes dados demonstram a necessidade de treinamentos de 

tuberculose dos profissionais após a contratação. É importante destacar que a 

maioria dos ACS e técnicos de enfermagem não tinham experiência anterior sobre 

TB. 

4.1.3 Análise das respostas sobre a possibilidade de melhoras na busca ativa 

A Tabela 05, a seguir apresenta a distribuição das respostas dos diferentes 

profissionais com relação à possibilidade de melhoras na busca ativa de SR. 
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Tabela 5: Distribuição de respostas com relação à possibilidade de 

melhora da busca ativa de SR: N = 40 

Categoria 
Profissional

Sim       
(N)

(%) Não       
(N)

 (%)

ACS 15 93,8         1 2,5

Enfermeiros 8 100,0      0 0,0

Médicos 8 100,0      0 0,0

Téc. De Enfermagem 8 100,0      0 0,0

Total 39 97,5         1 2,5  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa realizada. 

Como se pode ver houve uma quase unanimidade em relação à possibilidade 

de melhora da busca ativa de SR pelos profissionais das unidades onde ocorreu o 

estudo, mais adiante o leitor poderá identificar esta necessidade, através dos relatos 

dos profissionais e de suas dificuldades em realizar as ações de BSR no território 

onde atuam.  

4.2. Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é apresentada, a seguir, por categorias, subcategorias 

e critérios de análise – quando é o caso – para cada categoria profissional, seguida 

por uma síntese. Quando há um grande número de respostas e 

subcategorias/critérios de análise – caso da questão 02, por exemplo – são 

apresentadas tabelas com o número de respostas por categoria/critério de análise. 

4.2.1 Sobre o treinamento (Questão 2) 

A análise da questão 2 foi feita com base nas seguintes subcategorias: 

 Sintomas do SR; 

 Procedimentos de busca ativa de SR; e 

 Tratamento. 

Em relação às três primeiras subcategorias foram utilizados os seguintes 

critérios: a) resposta correta (quando havia pelo menos um item correto e nenhum 

incorreto); b) resposta incorreta (quando havia pelo menos um item incorreto e 
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nenhum correto); c) nada mencionado (não mencionou) em relação à categoria de 

análise; e d) não se aplica (quando o profissional não recebeu treinamento). As 

respostas à pergunta 2.1.3 (ganhos com o treinamento), não trouxeram elementos 

substantivos dos quais fosse possível extrair subsídios em relação ao treinamento, 

desta forma resolveu-se não analisar a mesma. 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

A tabela 6, a seguir, apresenta a frequência de respostas dos ACS, em 

relação às subcategorias e critérios de análise utilizados. As subcategorias de 

análise com maior percentual de acerto foram: ‘sintomas do SR’; e ‘procedimentos 

de BSR’, com seis e sete respostas corretas respectivamente, o que equivale a 

37,5% e 43,8% das respostas; a subcategoria ‘tratamento’ apresentou cinco 

respostas corretas, apresentando um percentual de 31,3%. Os critérios de análise 

com maior frequência de respostas foram: ‘correta’ (18 respostas) com percentual de 

37,5%, o critério ‘não menciona’ apresentou (16 respostas) o que equivale ao 

percentual de 33,3% para todas as subcategorias de análise, o critério de análise 

com menor frequência foi ‘incorreta’ (02 respostas), o que equivale ao percentual de 

4,5% das respostas. Dos 16 ACS entrevistados, 12 participaram do treinamento, o 

que equivale ao percentual de 75% e quatro (incluídos no critério de análise ‘não se 

aplica’) não participaram com percentual de 25%. Como todas as subcategorias 

apresentaram respostas corretas, pode-se considerar que o treinamento teve um 

bom aproveitamento pelos ACS. 
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Tabela 6: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa à 

busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados – 
ACS, N = 16 

Correta Incor-
reta

Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Sintomas do SR 6 1 5 4 16

Procedimentos de busca 
ativa de SR

7 1 4 4 16

Tratamento 5 0 7 4 16

Total 18 2 16 12 --

Sub categorias Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas à questão 2 do roteiro de 

entrevistas. 

Como se pode ver, as respostas dos ACS sobre os temas abordados no 

treinamento de TB revelaram uma elevada proporção de acertos, desta forma, são 

apresentadas abaixo, trechos de algumas falas consideradas corretas: 

 “O agente na rua (...) com potinhos nas ruas, para não perder tempo” 

(ACS. 05); 

 “Falou sobre a busca ativa, os sintomas, o procedimento do tratamento, a 

orientação aos pacientes” (ACS. 06); 

 “Sintomático respiratório, busca ativa, como dar a medicação” (ACS. 04). 

Um fator que chamou atenção foi a constatação de que apenas uma resposta 

mencionou cuidados com o ambiente: “eles explicam que a gente tem que ficar num 

lugar aberto, não fechado, com a pessoa que está com a doença para (...) ter o  

contágio” (ACS. 03). Como a tuberculose é uma doença contagiosa e sua 

transmissão ocorre pelo ar, através da tosse, da fala e do espirro, é importante que 

os profissionais estejam orientados sobre as normas de biossegurança e preocupa o 

pequeno destaque dado aos cuidados com o ambiente. O próprio Manual do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011, p. 114) chama a atenção para a importância 

dos profissionais orientarem o usuário para importância da ventilação do ambiente, o 

risco de aglomeração de pessoas, além de orientar o tossidor para que proteja a sua 

a sua tosse com o antebraço ou lenço de papel.  
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Enfermeiros 

A tabela 7, a seguir, apresenta a distribuição das respostas dos enfermeiros 

em relação às categorias e critérios de análise utilizados. 

Tabela 7: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa à 
busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados – 

Enfermeiros, N = 08 

Correta Incor-
reta

Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Sintomas do SR 3 0 5 0 8

Procedimentos de busca 
ativa de SR

8 0 0 0 8

Tratamento 4 0 4 0 8

Total 15 0 9 0 --

Sub categorias

Critérios de análise das respostas

Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas à questão 2 do roteiro de 

entrevistas. 

A subcategoria de análise com maior percentual de acerto foi: ‘procedimentos 

de busca ativa de SR’ – oito respostas consideradas corretas. Apenas três 

enfermeiros fizeram comentários sobre os ‘sintomas do SR’ e quatro (50% dos 

entrevistados) se referiram ao ‘tratamento’, sendo todas essas ‘corretas’. Foi 

bastante elevado o número de respostas corretas (15 respostas), o que sugere um 

bom aproveitamento do treinamento por parte dos enfermeiros. 

Chama a atenção, no entanto, o elevado número de respostas sem menção 

aos sintomas do SR (cinco) e tratamento (quatro). Para ilustrar o tipo de respostas 

consideradas corretas, são apresentados os seguintes trechos de respostas:  

 “Foi abordado busca ativa, abordado o sintomático respiratório, o 

tratamento, basicamente isso” (Enf. 01); 

 “(...) foi abordado sintomas [sic], como preencher o livro verde, amarelo” 

(Enf. 05); 
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 “Identificação de caso, tratamento, avaliação dos sintomáticos 

respiratórios, a importância de estar fazendo esse diagnóstico, o 

acompanhamento dos contactantes” (Enf. 06). 

Fica clara a predominância de respostas relacionadas aos procedimentos de 

BSR, o que sugere que o treinamento deve ter dado ênfase a este aspecto. Pode-se 

dizer que os enfermeiros entrevistados enfatizaram os procedimentos, em 

detrimento dos aspectos sobre sintomas do SR e tratamento, possivelmente pelo 

fato dos primeiros estarem mais ligados à sua rotina de trabalho. Na ESF todos os 

profissionais da equipe técnica, incluindo o gerente, são responsáveis pela 

supervisão dos ACS e dos técnicos de enfermagem, a falta de informações desses 

profissionais em relação aos sintomas do SR e ao tratamento é um elemento 

preocupante que sugere a necessidade de novos treinamentos, com maior ênfase 

nesses aspectos, para que o conhecimento possa ser valorizado. 

Médicos 

A tabela 8, a seguir, apresenta a distribuição das respostas dos médicos em 

relação às subcategorias e critérios de análise utilizados. 

Tabela 8: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa à 
busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados – 

Médicos, N = 08 

Correta Incor-
reta

Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Sintomas do SR 5 1 2 0 8

Procedimentos de busca 
ativa de SR

8 0 0 0 8

Tratamento 8 0 0 0 8

Total 21 1 2 0 --

Sub categorias

Critérios de análise das respostas

Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas à questão 2 do roteiro de 

entrevistas. 
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As respostas com maior frequência foram: ‘corretas’ (21 respostas); as 

respostas com menor frequência de respostas foram ‘não se aplica’ e ‘incorreta’ 

(uma resposta). As subcategorias com maior percentual de acertos durante a 

entrevista foram: tratamento; e ‘procedimentos de SR’, ambas com oito respostas 

cada. 

As respostas dos médicos sugerem que o treinamento tenha enfatizado as 

questões técnicas do processo de trabalho relacionadas ao tratamento e 

procedimentos de BSR, ou que os médicos, pela natureza de suas funções e 

características profissionais, foquem mais esses aspectos. Dentre as respostas 

consideradas corretas, desses profissionais sobre o treinamento, foram destacadas 

as seguintes:  

 “Reforçou sintomas, como pedir os exames (...) atualização do tratamento 

(med. 01);  

 “No caso (...) foi mostrado os exames de raios-X, falando baciloscopia, 

como se fosse uma padronização do atendimento” (med. 02); 

 “foi abordado sobre todas as questões, sobre como fazer o diagnóstico, 

como buscar o paciente, como fazer o tratamento (med. 03)”. 

Técnicos de enfermagem 

A tabela 9, a seguir, apresenta a distribuição das respostas dos técnicos de 

enfermagem em relação às subcategorias e critérios de análise utilizados. 

Como 75% dos técnicos de enfermagem declararam não ter participado de 

treinamento sobre controle da TB nos últimos dois anos (item 4.1.1), as respostas 

com maior frequência foram: ‘não se aplica’ (18 respostas). A proporção de 

respostas consideradas ‘corretas’ (04 respostas) foi relativamente alta, não tendo se 

encontrado nenhuma resposta incorreta dada pelos entrevistados. É conveniente 

lembrar que apenas dois dos oito técnicos de enfermagem entrevistados 

participaram de treinamentos, o que revela a urgência de realização de treinamentos 

para esta categoria profissional.  
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Tabela 9: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa à 

busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados – 
Técnicos de Enfermagem, N = 8 

Correta Incorreta Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Sintomas do SR 1 0 1 6 8

Procedimentos de 
busca ativa de SR

2 0 0 6 8

Tratamento 1 0 1 6 8

Total 4 0 2 18 --

Subcategorias

Critérios de análise das respostas

Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas à questão 2 do roteiro de 

entrevistas. 

Destacam-se os seguintes trechos das respostas consideradas corretas:  

 “Captação dos sintomáticos, da primeira amostra, que foi logo naquele 

momento para gente não estar perdendo o paciente” (Téc. enf. 05); 

 “Sintomas, busca ativa, cuidados” (Téc. enf. 04). 

Síntese 

A tabela 10, a seguir, apresenta os dados relativos à distribuição das 

respostas de todos os profissionais a respeito do treinamento no controle da 

tuberculose. 
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Tabela 10: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa 

à busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados, 
N = 40 

N % N % N % N % N %

Sintomas do SR 16 40,0 2 5,0 12 30,0 10 25,0 40 100,0

Procedimentos de 
busca ativa de SR

25 62,5 1 2,5 4 10,0 10 25,0 40 100,0

Tratamento 17 42,5 0 0,0 13 32,5 10 25,0 40 100,0

Total 58 48,3 3 2,5 29 24,2 30 25,0 120 100,0

Total
Subcategorias

Correta Incorreta Não 
mencio-

nou

Critérios de análise das respostas
Não se 
aplica

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas à questão 2 do roteiro de 

entrevistas. 

Como se pode ver, houve uma proporção relativamente alta de respostas 

corretas (48,3%), principalmente se for levado em conta que um total de dez 

profissionais, principalmente técnicos de enfermagem, declararam não ter 

participado do treinamento (item 4.1.1.), o que gerou um total de 30 respostas ‘não 

se aplica’. Caso se retirasse do total de respostas essas 30 respostas ‘não se 

aplica’, o percentual de respostas consideradas corretas subiria para 64,4% do total. 

A subcategoria mais abordada a respeito do treinamento foi relativa aos 

‘procedimentos de BSR’ (25 respostas), o que configura uma proporção de 62,5% do 

total, segundo os critérios de análise. Em seguida vieram as respostas relativas à 

subcategoria ‘tratamento’ (17 respostas), 42,5% do total dos critérios de análise. 

Houve 16 respostas relativas aos ‘sintomas de SR’ (40% do total dos critérios de 

análise). 

O número de respostas consideradas incorretas foi muito pequeno, apenas 

três respostas (2,5% do total). “Mas chama a atenção o número relativamente 

elevado de omissões (29), que corresponde ao critério de análise ‘não mencionou” 

(24,2% do total). Como tais omissões dizem respeito a temas importantes do 

treinamento e essenciais para um bom controle da tuberculose, isto sugere a 

necessidade de se rever o conteúdo e as ênfases dos treinamentos. Deve-se 
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destacar, por último, a ausência de menção ao tema ambiente, que levou ao 

abandono dessa subcategoria de análise, um tópico evidentemente importantíssimo 

no controle da tuberculose. 

4.2.2 Sobre os procedimentos de rotina da BSR 

São analisadas, a seguir, as respostas relativas a esta categoria, de acordo 

com as respectivas subcategorias e os critérios de análise utilizados para cada 

categoria profissional. 

ACS 

A tabela 11, a seguir apresenta os resultados da análise das respostas dos 

ACS às questões 4 a 9, relativas à subcategoria de rotina de busca ativa. Houve 

muitas respostas incorretas por parte dos ACS relativas aos procedimentos de 

rotina, 55 de um total de 80 (68,75% do total), o que mostra um mau conhecimento 

por parte desses profissionais que certamente compromete a qualidade do trabalho 

realizado. Destacam-se, a seguir exemplos de respostas ‘incorretas’:  

 “A gente encaminha pra cá, pra unidade, para poder fazer a baciloscopia” 

(ACS. 01); 

 “Faço aquelas perguntinhas básicas, da tosse há mais de duas semanas” 

(ACS. 06). 

O maior número de respostas corretas foi relativa à subcategoria relativa ao 

procedimento a serem seguidos quando o resultado do exame for positivo (16 

respostas corretas). 

Houve um número muito grande de erros nas respostas desses profissionais 

a respeito das subcategorias: ‘confirmação de exame de escarro’ (14 respostas 

incorretas); ‘instrumento de registro’ (16 respostas incorretas); e ‘resultado negativo’ 

(12 respostas incorretas). São exemplos do primeiro tipo de erro as seguintes falas: 

 “Comunico a enfermeira da equipe para ela poder estar pedindo um 

exame de escarro” (ACS. 04); 

 “Vamos iniciar o tratamento dele” (ACS. 09); 

 “Imediatamente já começa o processo de medicação” (ACS. 01). 



 

62 
 

São exemplos do segundo tipo de erro (‘registro das informações sobre o SR’) 

as seguintes falas:  

 “Se são meus usuários são todos registrados no VITA CARE” (ACS. 03); 

 “a gente passa essa informação para o médico, que coloca no livro (...) de 

ocorrência” (ACS. 09); 

 “no cartão dele. Levo o cartão dele, anoto lá, de vermelho ou de azul” 

(ACS. 13).  

São exemplos de respostas incorretas em relação ao procedimento de 

resultado negativos de exames: 

 “Agente espera um pouco mais de tempo, vê se ele continua com as 

tosses e repete o exame depois de um determinado tempo” (ACS. 04); 

 “A gente passa para ele e explica que foi negativo” (ACS. 16). 

Tabela 11: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa 
à busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados 

– ACS, N= 16 

Correta Incor-
reta

Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Reconhecimento dos 
sintomas

3 13 0 0 16

Confirmação do 
exame de escarro

1 14 0 1 16

Instrumento de 
registro

0 16 0 0 16

Resultado positivo 16 0 0 0 16

Resultado negativo 4 12 0 0 16

Total 24 55 0 1 80

Sub categorias

Critérios de análise das respostas

Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas às questões 4 a 9 do roteiro 

de entrevistas. 
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Tantos erros deixam clara a insegurança dos ACS em relação aos 

procedimentos de BSR no território, cujas ações cabem principalmente a este tipo 

de profissional. Tais dados sugerem que os treinamentos de controle de TB têm tido 

pequenos resultados para esses profissionais em relação aos procedimentos de 

trabalho e que muito possivelmente tem de ser revistos. É importante destacar, 

ainda, que nenhum ACS acertou em relação ao que fazer em relação ao ‘registro 

das informações sobre o SR’, que deve ser feita em instrumento específico (livro de 

SR), o que sugere que isto provavelmente esteja contribuindo para a subnotificação 

da doença. Os resultados desta pesquisa apontam na direção da necessidade da 

revisão do treinamento para os ACS. 

Enfermeiros 

A tabela 12, a seguir apresenta os resultados da distribuição das respostas 

dos enfermeiros às questões 4 a 9, relativas à categoria de análise ‘procedimentos 

de rotina de busca ativa’ e respectivas subcategorias e critérios de análise utilizados. 

Tabela 12: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa 
à busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados 

– Enfermeiros, N = 8 

Correta Incor-
reta

Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Reconhecimento dos 
sintomas

2 3 0 3 8

Confirmação do 
exame de escarro

3 5 0 0 8

Instrumento de 
registro

7 1 0 0 8

Resultado positivo 7 1 0 0 8

Resultado negativo 7 1 0 0 8

Total 26 11 0 3 40

Subcategorias

Critérios de análise das respostas

Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas às questões 4 a 9 do roteiro 

de entrevistas. 

Foi encontrado um número grande de respostas corretas por parte dos 

enfermeiros (26 em 40), o que equivale a uma proporção de 65% do total. Mas 
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houve um número relativamente grande, também de respostas incorretas (11), ou 

27,5% do total, principalmente em relação ao que fazer em relação à subcategoria 

‘confirmação do exame de escarro’. O número de erros em relação a esta 

subcategoria foi de cinco em oito, ou 62,5% do subtotal. Tal resultado indica a 

necessidade de reforço do treinamento em relação a este aspecto. Uma vez que os 

enfermeiros são responsáveis pela supervisão dos ACS e técnicos de enfermagem, 

uma proporção de erros tão grande pode estar comprometendo as ações das 

equipes como um todo. 

As falas a seguir ilustram os erros de respostas relativos à subcategoria 

‘reconhecimento dos sintomas’:  

 "Queixa de tosse há mais de 15 dias" (Enf. 03); 

 "A gente faz a entrevista [...]” (Enf. 06).  

Em relação à subcategoria ‘confirmação do exame de escarro’, houve erros 

como os seguintes: 

 "Inicia o tratamento que tem dentro do nosso protocolo" (Enf. 04); 

 "A gente pede baciloscopia de escarro" (Enf. 2). 

Em relação à ‘subcategoria ‘instrumento de registro’ houve falas equivocadas 

como a seguinte: "através do livro verde e tem a planilha do GAL" (Enf. 02). Em 

relação à subcategoria ‘procedimento em caso de resultado negativo de exame’, a 

fala a seguir ilustra os erros nas respostas: "a gente explica que deu negativo, mas 

pede para poder estar atento” (Enf. 06). 

Médicos 

A tabela 13, a seguir, apresenta os resultados da distribuição das respostas 

dos médicos às questões 4 a 9, relativas à categoria de análise ‘procedimentos de 

rotina de busca ativa’ e respectivas subcategorias e critérios de análise utilizados na 

subcategoria de rotina de busca ativa. 

Como se pode ver pelo exame dos dados apresentados na tabela, as 

respostas ‘incorretas’ (20), prevaleceram sobre as ‘corretas’ (15), a proporção geral 

de erros foi de 50%, o que pode ser considerada inaceitável. A maior parte dos erros 

disseram respeito às subcategorias ‘confirmação de exame de escarro’ e 
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‘instrumento de registro’ (sete em oito cada uma), ou incríveis 87,5% de erros, o que 

certamente compromete a qualidade do controle da tuberculose. Tais resultados 

mostram a urgência de realização de novos treinamentos, e o possível ajuste dos 

mesmos para os médicos. 

São exemplos de respostas incorretas sobre os procedimentos após a 

confirmação do SR: “já peço a baciloscopia [direto]” (med. 03); “eu solicito os raios-X 

de tórax, exame de escarro” (med. 07). Assim como ocorre entre os enfermeiros, os 

médicos não orientam o usuário para que realizem a coleta do escarro no momento 

que comparecem a unidade para consulta, assim o usuário deixa a unidade sem ter 

a sua primeira amostra de exame coletada, adiando o diagnóstico. 

Tabela 13: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa 
à busca ativa de SR segundo  as subcategorias e critérios de análise utilizados 

– Médicos; N = 8 

Correta Incorreta Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Reconhecimento 
dos sintomas

0 4 0 4 8

Confirmação do 
exame de escarro

0 7 0 1 8

Instrumento de 
registro

1 7 0 0 8

Resultado positivo 8 0 0 0 8

Resultado negativo 6 2 0 0 8

Total 15 20 0 5 40

Sub categorias

Critérios de análise das respostas

Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas às questões 4 a 9 do roteiro 

de entrevistas. 

Em relação à subcategoria ‘registro das informações sobre o SR’, são 

exemplos de respostas incorretas por parte dos médicos: “é tudo lançado no “Vita 

Care” (med. 01); “no livro verde” (med. 04). A falta de registro sobre o SR no 

instrumento específico compromete a avaliação dos dados no território, demonstra 

que o profissional não está atento às ações da BSR. 
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Mesmo em relação à subcategoria ‘reconhecimento dos sintomas do SR’ 

houve uma proporção de respostas incorretas de 50% (quatro num subtotal de 8). 

São exemplos de respostas incorretas por parte dos médicos: 

 “Sempre que chega um paciente com tosse a mais de 2 semanas [...]” 

(med. 08); 

 “A gente analisa quanto tempo ele vem vindo com esses sintomas, se 

passar, no máximo, de 1 semana, 10 dias [...]” (med. 05). 

A proporção de acertos foi maior em relação às subcategorias relativas aos 

procedimentos em relação a resultados positivos (08 acertos), ou negativos (06 

acertos) dos exames. 

Técnicos de enfermagem 

A tabela 14, a seguir, apresenta os resultados da distribuição das respostas 

dos técnicos de enfermagem às questões 4 a 9, relativas à categoria de análise 

relativa aos ‘procedimentos de rotina de busca de SR e respectivas subcategorias e 

critérios de análise utilizados. 

Chama a atenção sobretudo a elevadíssima proporção de respostas 

incorretas, 34 em 40, ou 85% do total. A subcategoria que teve a maior proporção de 

respostas negativas foi ‘resultado negativo’, com um total de 8, ou 100% de erros. 

São exemplos de incorreções as seguintes respostas: “não sei” (Téc. enf. 02), 

“também, não” (Téc. enf. 04). 
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Tabela 14: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa 

à busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise utilizados 
– Técnicos de Enfermagem, N = 8 

Correta Incorreta Não 
mencio-

nou

Não se 
aplica

Reconhecimento 
dos sintomas

1 7 0 0 8

Confirmação do 
exame de escarro

0 7 0 1 8

Instrumento de 
registro

2 6 0 0 8

Resultado positivo 2 6 0 0 8

Resultado negativo 0 8 0 0 8

Total 5 34 0 1 40

Subcategorias

Critérios de análise das respostas

Total

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas às questões 4 a 9 do roteiro 

de entrevistas. 

Depois dessa, as subcategorias que tiveram o maior número de respostas 

incorretas (sete em oito, cada) foram ‘reconhecimento dos sintomas do SR’ e 

‘confirmação do exame de escarro’. São exemplos de respostas incorretas em 

relação à primeira dessas subcategorias de análise:  

 “A gente faz observação e avaliação de tosses (...) se tem tosses, febres, 

se são mais de uma semana” (Téc. enf. 08); 

 “Particularmente, não é uma coisa que eu faça no meu dia a dia, 

normalmente, é o enfermeiro que faz, ele capta, manda para a gente e a 

gente só recebe as amostras” (Téc. enf. 05). 

São exemplos de respostas incorretas em relação à segunda subcategoria 

aqui tratada:  

 “Encaminho ele para enfermeira da sua equipe diária” (Téc. enf. 07); 

 “aqui, a gente encaminha para enfermeira, para ele estar fazendo a busca, 

o escarro” (Téc. enf. 02).  
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Chama a atenção dessas falas a falta de autonomia dos técnicos de 

enfermagem, que encaminham para outros profissionais os pacientes, em geral para 

os enfermeiros. 

Também houve muitos erros (seis em oito) em relação à subcategoria 

‘registro das informações sobre o SR’. São exemplos de falas incorretas: 

 “O registro é feito pela enfermeira” (Téc. enf. 06); 

 “Não, quem faz é a administração” (Téc. enf. 03).  

O elevadíssimo percentual de respostas incorretas pode ser associado ao 

grande número de técnicos de enfermagem que não foram treinados (item 4.1.1).  

Síntese 

A análise desta categoria revelou um grande número de erros nas respostas 

do conjunto dos profissionais, representando 63,5% do total, os maiores percentuais 

de erros ocorreram em relação às subcategorias ‘reconhecimento dos sintomas’ 

(85%) e ‘confirmação do exame de escarro’ (82,5%), de acordo com os dados da 

tabela 15. 

Os profissionais também cometeram muitos erros em relação às 

subcategorias ‘instrumento de registro’ (75%) e ‘resultado negativo’ (57,5%). 

Proporções tão elevadas de respostas em relação a elementos tão importantes para 

o controle da tuberculose indicam a existência de sérios problemas de conhecimento 

por parte dos profissionais de saúde que muito provavelmente comprometem de 

forma decisiva a qualidade do controle da tuberculose feita na saúde da família. É 

importante ressaltar que tratam-se de erros em relação à rotina da busca ativa de 

SR, a qual pode ser considerada a base do controle de TB. Os profissionais 

demonstram praticamente desconhecer suas responsabilidades e a essência do 

controle da tuberculose. 
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Tabela 15: Distribuição das respostas sobre a rotina de trabalho relativa 

à busca ativa de SR segundo as subcategorias e critérios de análise – todos os 
profissionais , N = 40 

N % N % N % N % N %

Reconhecimento dos 
sintomas

6 15,0 34 85,0 0 0,0 0 0,0 40 100,0

Confirmação do exame de 
escarro

4 10,0 33 82,5 0 0,0 3 7,5 40 100,0

Instrumento de registro 9 22,5 30 75,0 0 0,0 1 2,5 40 100,0

Resultado positivo 33 82,5 7 17,5 0 0,0 0 0,0 40 100,0

Resultado negativo 17 42,5 23 57,5 0 0,0 0 0,0 40 100,0

Total 69 34,5 127 63,5 0 0,0 4 2,0 200 100,0

Correta Incorreta Não 
mencionouCategorias

TotalNão se 
aplica

Critérios de análise das respostas

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das respostas às questões 4 a 9 do roteiro 

de entrevistas. 

O índice geral de acerto foi de apenas 34,5%, apenas os enfermeiros 

mostraram um nível de conhecimento mais adequado (TABELA 12), com um índice 

de acerto de 65%. Chama a atenção em especial o índice de erros dos médicos 

(TABELA 13), que é de 50%, que pode ser considerado totalmente inaceitável. Os 

maiores índices de erros foram encontrados entre os ACS e os técnicos de 

enfermagem, sendo que os primeiros deveriam cumprir um papel chave na busca 

ativa. Com níveis de erros tão graves, cabe perguntar se o problema pode ser 

resolvido apenas com treinamento e se não caberia repensar, pelo menos por hora, 

a própria descentralização neste momento. Deve-se lembrar que a Cidade do Rio de 

Janeiro que tem uma das maiores taxas de prevalência da doença no país, como foi 

mostrado no item 2.1 desta dissertação. 

4.2.3. Possíveis melhoras na busca ativa de SR 

A análise desta categoria foi feita em conjunto para todas as categorias 

profissionais. A tabela 16, a seguir, apresenta a distribuição das respostas por 

categoria profissional a respeito das alternativas para melhora da busca ativa de SR. 
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Tabela: 16: Distribuição da opinião dos profissionais sobre 

possibilidades de melhoras na busca ativa de SR, N = 40 

Treinamento 
de 

profissionais

Intensificação 
das ações de 

BA na unidade

Intensificação 
de ações de 

BA no 
território

Total

ACS 5 2 9 16

Enfermeiro 5 0 3 8

Téc. de Enfermagem 2 0 6 8

Médicos 2 2 4 8

Total 14 4 22 40

Categorias 
profissionais

Subcategorias de análise

 
Fonte: Análise das respostas da questão 10.1 – todas as categorias profissionais, N = 40 

A análise das respostas dos profissionais às perguntas do roteiro de 

entrevista foi feita com base nas seguintes subcategorias: ‘treinamento dos 

profissionais’; ‘intensificação das ações de busca ativa (BA) na unidade’; e 

‘intensificação das ações de BA no território’. A subcategoria que obteve mais 

respostas foi a em relação à necessidade ‘intensificação das ações de busca ativa 

no território’, com um total de 22 respostas, ou 55% do total. O curioso é que tais 

ações devem ser feitas principalmente pelos ACS, que são os profissionais que 

conhecem o território e mais desenvolvem visitas domiciliares e foram, ao mesmo 

tempo, uma das categorias profissionais com menor aproveitamento do treinamento 

e menores índices de acertos em relação ao conhecimento sobre os elementos 

importantes da rotina de busca ativa, como foi mostrado nos itens 4.2.1 e 4.2.2, 

acima. Soa, portanto, como um contrassenso, que esta proposta seja acatada sem a 

precedência de medidas sérias que mudem o quadro atual de desconhecimento 

técnico por parte desses profissionais e dos demais que compõem as equipes. 

A segunda subcategoria que obteve maior proporção de respostas foi a de 

‘treinamento dos profissionais’, com 14 respostas, ou 35% do total. A necessidade 

de maior e melhor treinamento é, portanto, sentida pelos próprios profissionais de 

saúde da família. Trata-se de um ponto a ser considerado seriamente tanto pelos 

responsáveis pela coordenação do Programa Saúde da Família, quanto do 

Programa de Controle da Tuberculose.  
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4.2.4. Discussão dos Resultados 

Diante dos resultados apresentados acima, é possível avaliar que na rotina de 

trabalho dos profissionais das unidades onde foi realizado o estudo, ainda existem 

dificuldades referente aos conteúdos de TB, que tem prejudicado a abordagem da 

BSR: 

  “Faço aquelas perguntinhas básicas, da tosse há mais de duas semanas” 

(ACS. 06). 

 “A gente analisa quanto tempo ele vem vindo com esses sintomas, se 

passar, no máximo, de 1 semana, 10 dias [...]” (med. 05). 

Os treinamentos de TB realizados nestas unidades para qualificação das 

equipes de saúde nas ações de BA não apresentaram resultados satisfatórios, os 

profissionais ainda desconhecem suas atribuições acarretando o diagnóstico tardio 

da TB. O atraso na realização da baciloscopia de escarro após o usuário ter sido 

identificado como SR são:  

 “Eu solicito os raios-X de tórax, exame de escarro” (med. 07). 

 “Aqui, a gente encaminha para enfermeira, para ela estar fazendo a busca, 

o escarro” (Téc. enf. 02).  

O absenteísmo nos treinamentos principalmente dos técnicos de enfermagem 

(75%) e ACS (25%) e a falta de organização das equipes em relação a continuidade 

tema durante o processo de trabalho tem prejudicado o controle da TB nestes 

territórios. Muniz (2005), em seu estudo sobre SR, enfatiza a importância do 

processo de educação permanente nas unidades, onde a apropriação de saberes 

pode trazer subsídios para a atenção em saúde, principalmente na situação 

complexa que é a assistência às pessoas portadoras de tuberculose.  

Os resultados desfavoráveis deste estudo identificam a necessidade de 

supervisão das ações de TB nas unidades, principalmente para os ACS e os 

técnicos de enfermagem, como também foi identificado por NOGUEIRA (2007, p. 

106) ao tratar dos desafios a este grupo da população. 

As dificuldades dos responsáveis e supervisores das equipes na AP 5.1 em 

implementar as discussões de TB no processo de trabalho tem interferido nos 

resultados da captação de SR. Em estudo realizado no município de Ribeirão Preto 
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sobre a percepção de enfermeiros/supervisores do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e a incorporação da busca ativa de sintomáticos 

respiratórios (SR) para o controle da tuberculose, os autores também identificaram 

esta dificuldade: 

Para garantir uma certa continuidade das intervenções realizadas, os 
processos de trabalho devem sofrer alterações importantes para que 
os mecanismos de fluxos de comunicação nos diferentes níveis 
possam ser garantidos e com o mínimo de interrupções possíveis para 
as ações de saúde terem impacto no controle da tuberculose (MUNIZ 
ET AL, 2005, p. 320).  

Em relação as dificuldades dos profissionais em realizar a coleta de escarro 

do SR, identificados nos resultados do estudo, observa-se que outros autores 

também se referem ao tema (NÓBREGA ET AL, 2010; Cardozo et al 2011), 

apontando que dificuldades como a desqualificação dos profissionais comprometem 

a continuidade e sustentabilidade das ações de BSR de TB na comunidade e 

serviços de saúde. 

Este estudo identificou que os ACS apresentam dificuldades para realizar a 

coleta do escarro do SR, como a falta de informação desses profissionais. Outras 

pesquisas também chegaram a resultados semelhantes, como é o caso da pesquisa 

“Agentes Comunitários de Saúde e o acolhimento aos doentes com tuberculose no 

Programa Saúde da família”, que entrevistou 11 ACS na Zona norte de São Paulo. 

Os autores chamam atenção de que em se tratando desta categoria  

[…] Este profissional precisa ser melhor preparado e amparado 
dentro do programa (...). Os treinamentos apenas em serviço 
parecem ser insuficientes. A demanda, e as dúvidas dos doentes 
voltam-se para este profissional, sendo ele quem, na maioria das 
vezes, faz a suspeita dos casos (CAMPINAS e ALMEIDA, 2004, p. 
153). 

A pesquisa de Rodrigues e Cardoso, (2010, p. 69) sobre a prevalência de SR 

entre pessoas maiores de 15 anos, realizada em 21 unidades onde foram 

entrevistados 1008 usuários que procuravam o serviço de saúde no Município de 

Belém, concluiu que a ação de BA não é valorizada entre os profissionais. “Em 72% 

dos casos essa identificação não foi feita nas UBS (...), não favorecendo a 

identificação precoce dos casos”. A pesquisa relata que muitos casos de TB não são 

identificados pelos profissionais das unidades. “Como a tosse não se caracteriza 

como um quadro agudo (...), nem sempre ela é valorizada pela equipe de saúde, o 
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que leva o usuário a buscar outros serviços ou retornar apenas quando seu estado 

se agrava”.  

Nosso estudo mostra que a identificação do SR também é realizada 

tardiamente, o que favorece a transmissão da TB na comunidade e agrava a 

condição do doente ratificando resultados como os da pesquisa realizada em 

Ribeirão Preto em São Paulo, que mostrou que os profissionais não incorporam a 

BA na sua rotina de trabalho. “(...) A BSR na prática diária do ACS não se mantém 

com a mesma intensidade que aquela observada logo após a capacitação 

(NOGUEIRA, 2007, p.110). 

As dificuldades técnicas dos profissionais sobre as ações de TB nas unidades 

onde ocorreu o estudo mostram que a incorporação de um cronograma de educação 

permanente sobre as ações de TB é necessária para potencializar os resultados da 

captação de BSR. Segundo Cardozo-Gonzales, 2011, estas dificuldades também 

foram identificadas no estudo realizado em uma Unidade de Saúde da Família (USF) 

em Pelotas-RS, onde os autores chamam atenção para processos de trabalho 

pouco estruturados que geram nós críticos na assistência, comprometendo os 

resultados esperados para a saúde dos cidadãos. 

 Este estudo apresenta as dificuldades técnicas dos profissionais em 

relação a BSR que comprometem os resultados da TB na AP 5.1. A BA 

caracterizada como uma das ações fundamentais do PCT por detectar 

precocemente os casos de TB, qual deve ser priorizada na ESF por ser um espaço 

potencial para diagnosticar precocemente os casos de TB no que se refere a 

abordagem dos profissionais e da receptividade dos usuários na unidade e no 

território.  

No entanto, existe necessidade de intervenções externas e internas nas 

unidades para reorganização das ações da BSR nas equipes onde ocorreu a 

pesquisa, garantindo o desempenho das atribuições dos profissionais favorecendo 

melhor atuação das equipes e estratégias de discussões da TB no processo de 

trabalho. A falta de continuidade e sustentabilidade das ações de BSR pelas equipes 

somando-se a desvalorização dos treinamentos pelos profissionais, apresentam 

como consequência uma dificuldade na detecção precoce de casos da doença na 

AP 5.1. A tuberculose tem cura e o território pode ser monitorado por uma equipe 
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capacitada para tal. Nesse sentido é imprescindível o comprometimento dos 

gestores, gerentes, profissionais de saúde e da sociedade civil, no sentido de 

reverter os dados da doença na área e elevar qualidade de vida nos territórios. 



 

75 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos objetivos estabelecidos nesta investigação, que propôs 

analisar como os profissionais da ESF desenvolvem ações de busca ativa de SR, os 

resultados mostraram que 70% dos profissionais participaram de treinamento 

específico, e o percentual de 5% dos profissionais informam não “se lembrar” se 

participaram do treinamento. O resultado de respostas corretas entre os 

entrevistados foi de 48,3% em relação as seguintes subcategorias: Sintomas do SR, 

procedimentos de BA e tratamento, chamou a atenção na pesquisa o percentual de 

24% dos profissionais que não fizeram menção a nenhuma das subcategorias 

consideradas importantes no controle da tuberculose. Estes resultados interferem na 

rotina de trabalho dos profissionais, em relação as ações de busca ativa do SR nas 

unidades. 

A qualidade das ações de busca ativa de SR na rotina de trabalho dos 

profissionais de saúde da família, também foram investigados, os relatos foram 

preocupantes em relação ao controle do PCT nas unidades onde ocorreu a 

pesquisa, devido ao elevado número de respostas incorretas entre os profissionais 

entrevistados, representando 63,5% do total, sendo que os maiores percentuais de 

erros ocorreram em relação às subcategorias “reconhecimento do sintoma do SR” 

(85%) e “confirmação do exame de escarro” (82,5%). O equívoco das respostas 

sobre o conceito do SR e o fato dos profissionais não realizarem a coleta de material 

para o exame de escarro do SR, mostram um desconhecimento em relação as suas 

atribuições comprometendo a continuidade da atenção em relação a cura da TB.  

Outras subcategorias também apresentaram número de erros elevados 

apresentando os seguintes percentuais: “instrumento de registro” (75%) e “resultado 

negativo” (57,5%). Estes resultados indicam que as ações do PCT nas unidades 

necessitam de revisão, pois cremos que estes problemas possam estar relacionados 

ao baixo aproveitamento dos profissionais em relação aos treinamentos realizados, 

a falta dos profissionais no treinamento de TB realizado nas unidades e a dificuldade 

de supervisões internas e externas das ações do PCT nas unidades onde ocorreu o 

estudo. 
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A categoria profissional que apresentou um nível de conhecimento mais 

adequado foram os enfermeiros com um percentual de acerto de 65% das 

respostas. Chamou a atenção o percentual de 50% de respostas incorretas dos 

médicos, indicando o quanto esta categoria desconhece conceitos e atribuições 

importantes do PCT. Os ACS e Técnicos de Enfermagem foram os profissionais que 

apresentaram menores acertos nas questões da entrevista. Cabe salientar a 

importância dos ACS na busca ativa do sintomático respiratório no território e ações 

decorrentes da confirmação do caso.  

O encaminhamento de suspeitos à unidade sem oferta do pote específico 

para coleta do escarro durante a VD configura em oportunidade perdida para o 

diagnóstico precoce de casos e menor compreensão da importância da vigilância em 

saúde no território. A fragmentação do processo de trabalho, onde o usuário é 

atendido por profissionais diferentes em tempos diferentes pode ser um fator de 

dificuldade quando se avalia os resultados do gerenciamento do processo de 

cuidado.  

Outro destaque nesta investigação foi a falta de autonomia entre os 

profissionais. Por não se sentirem seguros em todo o tempo do tratamento, há a 

necessidade de que um segundo profissional faça a continuidade do que seria 

necessário no momento do comparecimento ao serviço de saúde. Esta insegurança 

pode estar relacionada ao pouco conhecimento adquirido durante os treinamentos 

recebidos, ou mesmo a poucas oportunidades de discutir suas dúvidas.  

Os baixos resultados indicaram ainda a necessidade de reorganização das 

ações da rotina da busca ativa de tuberculose nas unidades onde ocorreu a 

pesquisa, a adequação das atribuições dos profissionais, e das rotinas assistenciais 

que favoreçam melhor desempenho da equipe. Uma estratégia que poderia ajudar a 

melhorar esses resultados, é pautar as discussões sobre as ações de busca ativa 

em espaços como as reuniões gerais e de equipe, onde estão presentes todos os 

profissionais, inclusive o gerente da unidade.  

Diante do que foi identificado nesta pesquisa, cremos que ainda precisa-se 

avançar muito para a melhora dos resultados relacionados à busca ativa de 

sintomáticos respiratórios nas áreas onde se realizou esta pesquisa. Decerto que há 

compromisso das equipes para tratar e curar os portadores de tuberculose, 
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entretanto, ações mais organizadas e com avaliação periódica são necessárias para 

melhorar os resultados que foram encontrados, dado as não conformidades das 

respostas às orientações do PCT. Todos os envolvidos em ações educativas nesta 

temática podem contribuir com sua parcela de expertise para ajudar as equipes a 

identificarem pontos de fragilidade nos conhecimentos e atitudes ligadas a busca 

ativa.  

Sugestões 

Diante dos resultados apresentados sobre o treinamento de TB sugerimos a 

revisão pedagógica e de metodologia do treinamento para que os conteúdos 

possam ser enfatizados adequadamente, com metodologias problematizadoras, de 

modo a possibilitar maior discussão e troca de experiências entre os profissionais 

sobre os conteúdos do curso;  

Que os responsáveis pelo PCT na CAP organizem com profissionais das 

equipes um cronograma de treinamentos periódicos nas unidades com vistas a 

atualização permanente das equipes, favorecendo desta forma a qualificação do 

processo de trabalho dos profissionais no manejo da busca ativa de SR de casos de 

tuberculose e que estas ações possam ser acompanhadas por todos os 

profissionais, evitando-se o absenteísmo, que em nossa avaliação pode ter 

contribuído para um baixo resultado positivo nas ações de controle da tuberculose. 

Decerto o treinamento realizado na unidade é um facilitador de participação do 

funcionário, porém a equipe deve encontrar estratégias que permitam a participação 

de todos, ou quando não for possível trabalhar de forma individualizada, mantendo o 

compromisso de atualização e qualificação de todos os profissionais;   

Que a gerência do PCT na CAP possa avaliar os resultados de seus 

treinamentos com um instrumento de avaliação, que inclua as sugestões dos 

profissionais e o acompanhamento dos resultados. 

Decerto que este estudo não se esgota em si mesmo pois muitos outros 

aspectos não foram abordados no que se refere a atenção ao possível caso índice 

de tuberculose, pois há vários desafios que persistem em desafiar os profissionais 

no alcance dos resultados esperados de alta por cura. É preciso apoio constante da 

gerência do Programa, da gerência de unidades, da equipe técnica da Secretaria de 
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Saúde e avaliação periódica do trabalho realizado. Assim será possível responder 

positivamente ao abismo entre conhecer e atuar com qualidade na atenção à saúde. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Caracterização do entrevistado: Nº: ____ 

1) Profissão:

(   )Médico 

(   ) Enfermeiro 

(   ) Técnico de enfermagem 

(   ) Agente Comunitário de Saúde

Você recebeu algum treinamento sobre Tuberculose nos últimos dois anos? 

(   ) Sim (   ) Não           (   ) Não sei/lembro 

2.1) Se a resposta anterior for afirmativa: 

2.1.1) Como foi o treinamento: 

2.1.2) O que foi abordado? 

2.1.3) O que o treinamento acrescentou no seu conhecimento sobre a busca do 

sintomático respiratório? 

Antes de trabalhar nesta unidade você teve experiência anterior de busca de 

sintomático respiratório? Sim (   )   Não (   ). 

Durante sua rotina profissional nesta unidade, que atividades você realiza para 

saber se o usuário é um sintomático respiratório? 

Se for confirmado que o usuário é um sintomático respiratório, como você procede? 

Como você realiza o registro dessas informações sobre o SR? 

De que maneira você é informado sobre o resultado de exame deste usuário? 

Como é o procedimento se o resultado do exame for positivo? 

Como é o procedimento se o resultado do exame for negativo? 

Você acha que pode melhorar a busca de SR? (   )sim         (   )não 

Se afirmativo: Como? 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidada (o) a participar da pesquisa intitulada Busca ativa 

de sintomáticos respiratórios: um estudo na ótica de profissionais da 
Estratégia Saúde da Família, realizada pela mestranda Cleonice Lopes da Silva, 

orientada pelo professor Dr. Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, em Saúde da 

Família da Universidade Estácio de Sá – UNESA. 

O objetivo central da pesquisa é analisar a vivência dos profissionais nas ações de busca ativa de 
sintomáticos respiratórios. Trata-se de um estudo que avaliará o manejo dos profissionais de saúde 
na ação de busca ativa de sintomáticos respiratórios. Farão parte do estudo os profissionais da Área 
de Planejamento 5.1 que atuam na estratégia Saúde da Família há pelo menos dois anos. Você foi 
selecionado por fazer parte deste grupo de profissionais, sua participação neste estudo 
compreenderá em responder a uma entrevista com dez perguntas sobre a vivência dos profissionais 
na busca ativa dos sintomáticos respiratórios. Isto implicará apenas na disponibilidade de tempo para 
responder ao questionário que será preenchido no seu ambiente de trabalho. A concordância ou não 
em participar do estudo em nada irá alterar sua condição profissional na Unidade de Saúde em que 
atua e você poderá em qualquer momento desistir da pesquisa. Com essas informações, pretende-se 
subsidiar as equipes de saúde na melhoria da gestão e do processo de trabalho nas Unidades de 
Saúde da Família e consequentemente para os usuários do serviço. Não haverá qualquer custo ou 
forma de pagamento pela sua participação no estudo e tampouco benefícios em relação ao seu 
trabalho na unidade. Também não se espera que haja qualquer tipo de risco físico ou emocional, mas 
você poderá sentir-se fragilizado ao responder sobre este seu trabalho. Caso isto ocorra, a entrevista 
será suspensa até que o entrevistado tenha condições de continuar ou decida não mais participar do 
protocolo de pesquisa. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos pesquisadores 
responsáveis, que estarão à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e fornecer maiores 
informações. O pesquisador garante que seu nome e o da Unidade de Saúde serão preservados e 
que nenhum dado pessoal sobre sua pessoa e/ou Unidade de Saúde serão divulgados. Dúvidas sobre 
aspectos éticos da pesquisa entre em contato pelos telefones com os pesquisadores ou com o 
Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá no Campo Centro I - 22º andar, telefones (21) 3231 – 
6139 / 2206 - 9726, E-mail: cep.unesa@estacio.br ou com a Secretaria Municipal de Saúde/RJ, Rua 
Evaristo da Veiga, 16 - Sobre Loja-Centro, telefone (21) 2215 - 1485, E-mail: cepsmsrj@yahoo.com.br. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e ausência de 
riscos potenciais da participação no mesmo. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas foram 
respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar deste 
estudo. Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação neste estudo. 
Recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.     

Participante:                        Data: ____/____/____ 

mailto:cep.unesa@estacio.br
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br.
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Nome: ________________________________________________________ 

 

Assinaturas: ____________________________________________________ 

 

Pesquisadora: 

Cleonice Lopes da Silva – Tel.: 7828 - 3515 – E-mail: lopescleonice2@gmail.com 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

Pesquisador Orientador:  

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues – Tel.: 9338 – 5271 – E-mail: 

pharodrigues@gmail.com 

Assinatura: _____________________________________________________ 
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