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RESUMO 

 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado em uma 
Área Programática do município do Rio de Janeiro. Teve como objetivo geral 
investigar a percepção sobre o adoecimento, atenção recebida e abandono de 
tratamento da tuberculose pelos pacientes acompanhados pelas equipes de 
profissionais da Estratégia Saúde da Família. Participaram do estudo treze 
pacientes que se encontravam em abandono do tratamento entre os anos de 
2007 a 2010. Foram utilizados como fonte de dados para identificação dos 
sujeitos do estudo os Livros de Registros de controle Pacientes fornecidos pelo 
Ministério da Saúde. Os dados primários foram obtidos com os entrevistados 
no momento da coleta. Foram realizadas entrevistas individuais com roteiro 
semiestruturado. Para análise de dados procedeu-se à organização sistemática 
das entrevistas mediante transcrição na íntegra, seguida de leitura flutuante do 
material. Os resultados apontaram que o abandono do tratamento sobre a 
percepção dos sujeitos do estudo esteve ligado às características biológicas do 
agente etiológico e da patologia, mas também ao processo social no qual estas 
famílias e comunidades estão enredadas. Esteve também relacionado à 
maneira de como estas equipes desenvolvem seus processos de trabalho para 
o tratamento e controle da doença. O estudo também aponta a necessidade de 
estas equipes serem capacitadas para lidarem com os fenômenos aos quais 
apresentaram dificuldades e de ferramentas para os auxiliarem, bem como 
medidas proativas de Políticas Públicas que contemplem esta população em 
todos os aspectos, principalmente os que extrapolam o fenômeno 
fisiopatológico. Mostrou também a necessidade destas equipes utilizarem como 
ferramenta a intersetorialidade, que pode fazer parte da construção da busca 
para minimizar o abandono no tratamento por parte destes indivíduos. 
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ABSTRACT 
 
This is a descriptive study with a qualitative approach, realized in a 
Programmatic Area in Rio de Janeiro City. It had as its main goal investigating 
the perception of the process of falling ill by tuberculosis patients accompanied 
by the Family Healthcare Professional Team, the attention they got and their 
treatment abandonment. Thirteen patients who had abandoned the treatment 
between the years of 2007 and 2010 have participated of the study. The Patient 
Control Register Books supplied by the Healthcare Ministry were used as 
database for the identification of the objects of study. The primary database was 
obtained with the people interviewed in the moment of the collecting. Individual 
interviews with a semi-structured itinerary were used. For the analysis of the 
data the interviews were systematically organized by full transcription, followed 
by the oscillatory reading of the subject. Results pointed out that abandonment 
of treatment about the perception of the people who were object of study was 
connected not only to the biological characteristics of the etiologic and 
pathologic agent, but also to the social process in which such families and 
communities were inserted. It was also related to the manner which these 
teams developed their working process for the treating and controlling of the 
illness. The study also points the need of these teams to be capacitated to deal 
with the issues that presented difficulty and also the need of tools to aid them, 
as well as measures articulated by Public Policies which contemplate that 
population in all aspects, especially those beyond the pathophysiological 
phenomenon. It also showed the need these teams have to use as tool the 
intersectoriality that may be part of the construction of the search to minimize 
the abandonment of the treatment concerning these individuals. 
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